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Bila bi mi 
čast biti prvi 
saborski 
zastupnik iz 
podgoračkog kraja 

 Ψ Kao općinski načelnik sam previše 
puta osjetio kako se mnoštvo projekata 
potrebnih za općinu ne može izgurati 
bez potpore u Zagrebu. Bez jakog 
utjecaja u Zagrebu, kao centru političke 
moći u Hrvatskoj, nema bržeg razvoja 
niti Slavonije, pa tako niti naše općine 
Podgorač

Stranice 4-5

PROJEKT »ZAŽELI« KRENUO I U 
OPĆINI PODGORAČ
Posao za nezaposlene i 
pomoć potrebitima

 Ψ Zahvaljujući ovom projektu koji se 
financira iz Europskog socijalnog fonda 
u Općini Podgorač je zaposleno ukupno 
36 ljudi koji će brinuti o približno 160 
starijih osoba

Stranice 2-3

Napreduje 
izgradnja 
Vatrogasnog 
centra 
Podgorač

Završetkom radova vatrogasci dobivaju moderan i funkcionalan 
objekt, a čitava zajednica dodatne prostore za kvalitetne druš-
tvene sadržaje Stranice 6-7
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Općina Podgorač u svom pro-
računu osigurala je financijska 
sredstva za pomoć i donacije 
potrebitima te su se zbog kri-
zne situacije uzrokovane pan-
demijom korona virusa odlu-
čili donirati Općoj županijskoj 
bolnici Našice 20 televizora u 
vrijednosti 20 tisuća kuna.

– Nadam se kako će ova dona-
cija djelomično pomoći paci-
jentima i medicinskom osoblju 
kako bi im se olakšao pristup 

informacijama vezanim uz no-
vonastalu situaciju – izjavio 
je prilikom doniranja općinski 
načelnik Goran Đanić dodaju-
ći kako ovo nije zadnja dona-
cija našičkoj bolnici, te će ih u 
budućnosti biti još.

Bolnica je tako dobila televizo-
re kojima će opremiti bolesnič-
ke sobe kako bi pacijenti lakše 
izdržali vrijeme koje budu pro-
vodili na liječenju u OŽB Naši-
ce. Kako navodi ravnatelj bol-

nice dr. Hrvoje Šimić, također 
će se opremiti i liječničke i se-
strinske sobe koji vrijedno rade 
u ovo vrijeme pandemije.

- Nakon završetka pandemije 
vezane uz koronavirus, oče-
kujemo i dovršenje uređenja 
bolnice te će ovi televizori biti 
dio vrhunskog standarda koji 
će bolnica pružati  - izjavio je 
Šimić zahvaljujući načelniku 
Đaniću na donaciji te svima 
onima koji su donirali.
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SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Korona nije zaustavila planirane aktivnosti
Ovim putem moram pohvaliti i Stožer Civilne zaštite što su vrhunski odradili 
svoj posao te ću naglasiti da se nismo opustili pošto opasnost još uvijek 
traje – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

Sredinom lipnja (17.6.) je održana 20. sjed-
nica Općinskog vijeća Općine Podgorač, a na 
dnevnom redu bilo je 14 točaka među koji-
ma su vijećnici prihvatili prijedlog Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju proračuna Općine za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 
godine kao i izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu, kulturi i socijalnoj 
skrbi za prošlu godinu. Također je prihvaćeno 
izvješće o radu davatelja javne usluge priku-
pljanja komunalnog otpada za 2019. godinu, a 
razmotrena je i prihvaćena informacija o sta-
nju i problematici razvoja obrtništva na po-
dručju djelovanja Udruženja obrtnika Našice 
u prošloj godini.

- Nakon krize s koronavirusom konačno smo 
se okupili u vijećnici, a moram i napomenuti 
da niti jedna osoba s područja Općine Pod-
gorač nije bila zaražena. Ovim putem moram 
pohvaliti i Stožer Civilne zaštite što su vrhun-
ski odradili svoj posao te ću naglasiti da se 
nismo opustili pošto opasnost još uvijek traje 
– istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić, 

dodajući u izjavi kako su dnevnom redu bila 
izvješća koja su se odnosila na sport i kulturu, 
zatim izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi, izvješće o izvrše-
nju Programa utroška sredstava koja se priku-
pljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta 
i godišnje grobne naknade za korištenje grob-
nog mjesta za 2019. godinu. 

Donesen je i zahtjev za zasnivanje prava služ-
nosti HEP Plina d.o.o. Osijek za potvrdu glav-
nog projekta za naselje Budimci. 

- Sa zadovoljstvo mogu reći kako se nakon 
završenih radova vodoopskrbe naše Općine, 
sustavno nastavlja i na radovima na odvodnji 
zajedno s Hrvatskim vodama dok se s HEP 
Plinom radi na plinofikaciji. Do sada je pro-
vedena plinofikacija Kelešinke, Stipanova-
ca, Podgorača kao i naše poduzetničke zone, 
suglasnost je izdana za Razbojište, a idemo i 
prema plinofikaciji naselja Budimci. Postoji 
velika mogućnost da se projekt plinofikacije 
Razbojišta i Budimaca dovrši već iduće godi-
ne – istaknuo je načelnik Đanić.

DONACIJA OPĆINE PODGORAČ

Našičkoj bolnici donirali 20 televizora

Zahvaljujući ovom pro-
jektu koji se financira 
iz Europskog socijal-
nog fonda u Općini 
Podgorač je zaposleno 
ukupno 36 ljudi koji će 
brinuti o približno 160 
starijih osoba

Značajni projekt »Zaželi« kojim 
se, s jedne strane osigurava za-
pošljavanje nezaposlenih žena, 
a s druge strane pruža nužna 
pomoć starijim i nemoćnim 
osobama, konačno započinje 
i na području Općine Podgo-
rač. Naime, zbog krize izazva-
ne pandemijom korona virusa, 
umjesto u ožujku, projekt je na 
području čitave Hrvatske aktivi-
ran početkom lipnja. Tako je i u 
podgoračkoj općini.

Podsjetimo kako su krajem ve-
ljače u Zagrebu, ministar rada 
i mirovinskog sustava Josip 
Alardović i načelnik Općine 
Podgorač Goran Đanić, pot-
pisali Ugovor o dodjeli bespo-
vratnih sredstava za projektni 
prijedlog Općine Podgorač 
»Žene za zajednicu«, odobren 
u okviru poziva »Zaželi« – pro-
grama zapošljavanja žena. 

Briga za žene i starije
Ugovor se odnosi na pomoć 125 
starijih osoba i zapošljavanje 28 
osoba na području Općine Pod-
gorač. Vrijednost projekta je 4,5 
milijuna kuna, a obuhvaća raz-
doblje od dvije godine. Ugovor 
je trenutno najveći projekt Eu-
ropskog socijalnog fonda, u koji 
se u suradnji s Ministarstvom 
rada i socijalnog sustava, uklju-
čila i Općina Podgorač. 

Izražavajući zadovoljstvo pot-
pisanim Ugovorom, načelnik 
Đanić je istaknuo kako se nada 
da će ovim projektom u konač-
nici biti zadovoljni i korisnici 
programa i budući zaposlenici.

Inače, uz ovaj projekt, na po-
dručju Općine zaposleno je još 
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osam žena - šest kroz sličan 
projekt LAG Karašice i dvije 
kroz Crveni križ. Zbroji li se to 
u Općini Podgorač u narednom 
razdoblju zaposlit će se ukupno 
36 ljudi koji će brinuti o pri-
bližno 160 starijih osoba.

- Najbitnije nam je ovdje osi-
guravanje brige za starije, no 
smatram da ćemo svi osjetiti po-
zitivan utjecaj projekta, od bo-
ljeg položaja zaposlenih žena i 
njihovih obitelji, pa sve do uku-
pnog razvitka općine – rekao je 
načelnik Đanić izražavajući za-
dovoljstvo potpisanim ugovo-
rom te je najavio da će Općina i 

dalje pratiti natječaje iz svih po-
dručja od kulture, preko sporta, 
infrastrukture i ostalog.

– Već sada mogu najaviti kako 
ćemo vjerojatno biti u prili-
ci nominirati još šest žena za 
rad u projektu »Zaželi«. Osim 
toga, prema najavama vrlo sko-
ro možemo očekivati novu se-
riju javnih radova u kojima će 
biti zaposleno još ljudi – najav-
ljuje načelnik Đanić.

Veliki interes
Nakon odgode zbog korone, 
projekt je na području općine 
Podgorač započeo 1. lipnja i 

PROJEKT »ZAŽELI« KRENUO I U OPĆINI PODGORAČ

Posao za nezaposlene 
i pomoć potrebitima

Voditelj projekta i dvije koordinatorice obavljaju posljednje pripreme 
za početak projekta

Načelnik Đanić u prostorijama Vlade RH nakon potpisivanja ugovora

Dio projekta obavlja se i kroz LAG Karašica

Što je zapravo projekt »Zaželi«
Projekt »Zaželi – program zapošljavanja žena« u skladu je s eu-
ropskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena 
na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama 
politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promica-
nje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši 
u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje 
su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o sta-
rijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt provode jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne 
organizacije, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom 
položaju na tržištu rada.

Zahvaljujući ovome projektu u prvoj fazi je na području čitave Hr-
vatske bilo zaposleno oko 6.000 žena koje su radile na poslovima 
potpore i podrške te brige za gotovo 30.000 starijih osoba i osoba 
u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Slične brojke se 
očekuju u sada započetoj drugoj fazi. Projekt se financira iz EU 
sredstvima Europskog socijalnog fonda.

traje 28 mjeseci, a nakon obav-
ljenog natječaja, zaposleno je 
25 žena, dvoje koordinatora i 
voditelj projekta. 

Objašnjavajući što je planirano, 
Dejan Mitrić, voditelj projekta 
Zaželi u Općini Podgorač kaže:

- Zabilježili smo zaista veliki 
interes žena s područja općine, 
a radi se o dugotrajno nezapo-
slenim ženama i onima slabijeg 
materijalnog statusa. Njihov 
opis posla se sastoji u pomoći 
u kući, pripremi jednostavni-
jih obroka, sve što se tiče ku-
ćanskih poslova, ali i pružanje 
pomoći pri oblaćenju, odlazak 
po lijekove i namirnice i obav-

ljanje nužnih administrativnih 
poslova za korisnike kao što je 
odlazak u Zavod za mirovinsko 
i slično.

Inače, korisnici mogu biti pr-
venstveno osobe starije životne 
dobi i oni koji nemaju nikoga 
da im pomogne. Mogu biti i 
mlađe osobe koje imaju pro-
blema sa slabom pokretljivosti 
i slično. 

Korisnici će biti posjećivani 
najmanje jednom tjedno, a za-
poslene žene su dužne ispunja-
vati dnevnik obavljenog posla.

Partneri projekta su našički 
Centar za socijalnu skrb i Hr-
vatski zavod za zapošljavanje. 
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Ovih se dana (od lipnja 2005.) navršava 
točno 15 godina kako je Goran Đanić prvi 
puta, izbornom voljom većine mještana op-
ćine Podgorač, postao općinski načelnik. 

Đanića netko može voljeti, a netko baš i 
ne, ali to je tako kada se obnaša vidljiva i 
odgovorna javna dužnost. Međutim, osta-
je činjenica kako su ga birači podgoračke 
općine četiri puta zaredom birali za svoga 
načelnika. Isto tako, ostaje činjenica da 
naselja podgoračke općine danas izgleda-
ju bitno urbaniije nego prije 15 godina, da 
mještani danas imaju gotovo sve one ko-
munalne sadržaje kakve imaju stanovnici 
većine razvijenih, ali i bogatijih sredina. To 
ne treba čuditi budući da je u tom razdoblju 
u razvoj općine Podgorač uloženo stotinjak 
milijuna kuna. Naravno, sva ta silna sred-
stva nisu »pala s neba«. Za svaki projekt je 
valjalo lobirati ili, kako se to narodski kaže 
– valjalo je pokucati na mnoga vrata u žu-
panijskoj upravi, a još više ona u državnim 
ministarstvima.

I upravo sada, kada je ušao u posljednju 
godinu svoga četvrtoga načelničkog man-
data, Đanić se ide okušati u još jednom 
izbornom izazovu. Ide pokušati izboriti se 
za mandat zastupnika u hrvatskom Saboru. 

Iako je itekako svjetan da u konkurenciji 
bivšeg ministra, saborskih zastupnika i ne-
koliko viđenih gradonačelnika to neće biti 
nimalo jednostavan posao, Đanić ostaje 
uporan u svojoj nakani da se s 13. mjesta 
na listi izbori za potrebnih najmanje 10 po-
sto preferencijalnih glasova birača. Uosta-
lom, da nije uporan, ne bi ni ostvario sve 
ono što je kao načelnik napravio i izborio 
za svoju Općinu.

Gospodine Đanić, što vas je ponukalo da 
se kandidirate za saborskog zastupnika?

INTERVJU: GORAN ĐANIĆ, NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

Bila bi mi čast biti prvi saborski 
zastupnik iz podgoračkog kraja 
Kao općinski načelnik sam previše puta osjetio kako se mnoštvo proje-
kata potrebnih za općinu ne može izgurati bez potpore u Zagrebu. Bez 
jakog utjecaja u Zagrebu, kao centru političke moći u Hrvatskoj, nema 
bržeg razvoja niti Slavonije, pa tako niti naše općine Podgorač

– Dosta mojih prijatelja, a još više po-
slovnih i političkih kolega me i ranije na-
govaralo na takav potez. A, sada kada su 
me ponovo pozvali na ovu listu na kojoj 
je mnogo uglednih i dokazano uspješnih 
ljudi, pristao sam i na taj izazov. To više, 
jer kao općinski načelnik sam previše puta 
osjetio kako se mnoštvo projekata potreb-
nih za općinu ne može izgurati bez potpore 
u Zagrebu. 

Nalazite se na 13. mjestu 11. liste HNS-a 
i HSS-a Braće Radić. Ova lista se nefor-
malno naziva još i Pokret za Slavoniju. 
Zašto?

– Zato što bez jasne zastupljenosti Slavo-
naca u Sabora, nema niti napretka Slavoni-
je. Bez jakog utjecaja u Zagrebu, kao cen-
tru političke moći u Hrvatskoj, nema bržeg 
razvoja niti Slavonije, pa tako niti naše 
općine Podgorač. Uostalom, bilo bi časno 
biti prvi saborski zastupnik s područja pod-
goračke općine. A, ako u tome ne uspijem 
ovoga puta – idemo dalje. Bit će još prilika.

Listu vodi Ivan Vrdoljak, čovjek koji je 
kao ministar često viđen u podgoračkom 
kraju.

– Tako je. Na listi našeg Pokreta za Slavo-
niju, nositelj je Ivan Vrdoljak, osoba koja 
je zadužila Općinu Podgorač izgradnjom i 
realizacijom niza važnih projekata kao što 
je sportska dvorana uz našu osnovnu ško-
lu Hinka Juhna, potom izgradnje Poduzet-
ničke zone, izrade sustava vodoopskrbe, 
kanalizacije i plinifikacije naselja s pod-
ručja Općine Podgorač. I sada radimo na 

projektima plinifikacije naselja Razbojište 
i Budimci. On je, kao ministar iz Slavoni-
je, razumio sve naše probleme i konkretno 
pomogao u njihovom rješavanju.

Proteklih godina je u općinu Podgorač ulo-
ženo preko stotinu milijuna kuna, a dobrim 
dijelom je tomu pomogao upravo Ivan Vr-
doljak kao tadašnji ministar u hrvatskoj 
Vladi, ali i donedavni ministar Štromar 
kao i neki od saborskih zastupnika. Stoga 
je opravdano što je upravo Ivan Vrdoljak 
nositelj ove liste.

U vašem aktualnom načelničkom man-
datu završeni su mnogi kapitalni projek-
ti, a neki novi su i započeti.

– S ponosom mogu istaknuti da se uspješ-
no priveden kraju projekt izgradnje sustava 
javne vodoopskrbe u svih devet naselja. 
Prošle godine završena je izgradnja sekun-
darnih cjevovoda u preostala dva naselja 
(Budimci i Poganovci). Projekt je zajed-
nički financiran od strane Hrvatskih voda, 
Općine Podgorač, Našičkog vodovoda i 
Osječko-baranjske županije. Nakon vodo-
opskrbe, okrećemo se unaprjeđenju susta-
va javne odvodnje. Prošle godine započeli 
smo sa izgradnjom kanalizacijskog sustava 
u Stipanovcima, a u planu je i projektiranje 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nadalje, pojačana su ulaganja u komunal-
nu infrastrukturu u svih devet općinskih 
naselja. Izgrađena su nova tri parkirališta 
na grobljima u Budimcima i Poganovci-
ma te asfaltirane dvije ulice u Budimcima.  
Aplikacijama na Natječaje Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU te Mini-
starstva graditeljstva povučena su financij-
ska sredstva za rekonstrukciju Vukovarske 
i Mlinske ulice u naselju Budimci. Radi se 
o investicijama vrijednim oko dva milijuna 
kuna kojima su asfaltirane ulice te uređeni 
kolni prilazi i oborinska odvodnja.

Pri kraju je i važan projekt izgradnje 
Poduzetničke zone.

- Da, posebno me raduje činjenica da je 
prošle godine uspješno završen veliki dio 
realizacije projekta Poduzetničke zone 
»Podgorač«, koji bi trebao biti kotač za-
mašnjak gospodarskog razvoja i prospe-

Goran Đanić: Bez utjecaja Slavonaca u 
Saboru, nema bržeg razvoja ni Slavonije,  
ni Podgorača

Neka birači zaokruže 
najsretni broj s te liste 
– broj 13!
- Naravno, očekujem da birači s područja 
općine Podgorač zaokruže najsretniji broj 
s te liste, a to je broj 13. Naime, zahvalju-
jući upravo mogućnosti da se kroz prefe-
rencijalni glas bira kandidat bez obzira na 
mjesto na listi, to je sjajna prilika da Op-
ćina Podgorač dobije svog prvog sabor-
skog zastupnika. Naravno, ako mještani 
podgoračke općine tako i odluče.



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 5 ׀LIPANJ 2020.

INTERVJU: GORAN ĐANIĆ, NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

Bila bi mi čast biti prvi saborski 
zastupnik iz podgoračkog kraja 

riteta općine. Višegodišnja su se ulaganja 
općine u izradu prostornih planova zone, 
studije opravdanosti i projektne doku-
mentacije konačno isplatila, te su započeti 
radovi na izgradnji komunalne infrastruk-
ture. Uspješno su završeni radovi na iz-
gradnji trafostanice i niskonaponske mreže 
u vrijednosti oko 1,3 milijuna kuna te na 
izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje 
ukupne vrijednosti oko 1,5 milijuna kuna. 
Predmetne radove financirala je Općina 
Podgorač u suradnji sa HEP-om i Našič-
kim vodovodom. Uspješno je proveden 
projekt izgradnje javne rasvjete u Podu-
zetničkoj zoni. Vrijednost radova iznosila 
je oko 500 tisuća kuna. Isto tako, Hep-Plin 
je završio radove na plinofikaciji zone. 
Sa zadovoljstvom se možemo pohvaliti 
da Općina Podgorač trenutno raspolaže s 
Poduzetničkom zonom koja je opremljena 
s vodovodnom, kanalizacijskom i plin-
skom mrežom te sustavom javne rasvjete 
i elektroenergetske mreže. Preostala je još 
posljednja faza, a to je izgradnja pristupne 
ceste, ceste u zoni, parkirališta, nogostupa 
i oborinske odvodnje. Posljednja faza »teš-
ka« je 6,5 milijuna kuna i uvrštena je u pro-
jekt »Slavonija«. Do kraja ove godine Po-
duzetnička zona bi trebala biti kompletno 
opremljena komunalnom infrastrukturom. 
Nažalost, viša sila kao što je pojava pande-
mije, nešto je usporila ovogišnje planove u 
tom dijelu, ali sam uvjeren kako ćemo sve 
privesti raju.

Općina Podgorač vrijedi kao jedna od je-
dinica lokalne samouprave koja je znat-
no koristila i sredstva iz EU fondova.

– Apliciranjem projekata na raspisane Na-
tječaje iz Programa ruralnog razvoja nasto-
jimo što više iskoristiti prednosti članstva 
RH u EU. Prošle godine je završena rea-
lizacija odobrenog projekta: rekonstrukcija 

Ulice Ante Starčevića u naselju Poganovci. 
Vrijednost navedenog projekta iznosila je 
oko 1,3 milijuna kuna, a radi se o bespo-
vratnim sredstvima u sto postotnom iznosu. 
Radovi su uspješno okončani i uskoro se 
očekuje dobivanje Uporabne dozvole. Na 
drugom Natječaju iz Programa ruralnog ra-
zvoja odobren nam je projekt Vatrogasnog 
centra u Podgoraču, vrijedan oko 5,5 mili-
juna kuna, a koji uključuje rekonstrukciju, 
dogradnju i opremanje postojećeg Vatroga-
snog doma. Na tome ne mislimo stati nego 
ćemo i dalje aplicirati na slične natječaje. 
Važno je da smo mi u općinskoj spremni 
i da znamo što je važno raditi na dobrobiti 
svih naših općinskih naselja i njihovih mje-
štana.

Ovih dana je krenuo i dugo očekivani 
projekt »Zaželi«.

– To me posebno veseli. Naime, projekt 
»Zaželi« je vrijedan 4,5 milijuna kuna u 
kome je izravno zaposleno 28 osoba na 
razdoblje od dvije godine. Kroz taj pro-
jekt će biti pružena konkretna pomoć za 
čak 125 korisnika, mahom starijih mješta-
na naše općine. Osim toga, još šest osoba 
je uključeno u projekt kroz program LAG 

Karašica-Vučica, te još dvoje kroz projekt 
Crvenog križa. Time je u cjelosti kroz pro-
gram »Zaželi« s područja općine Podgorač 
zaposleno čak 36 osoba, koji će pružati 
usluge za 165 korisnika. U najavi su i još 
neki projekti koji će donijeti dodatna zapo-
šljavanja mještanima naše općine.

Goran Đanić i Ivan Vrdoljak iz vremena dok je kao ministar puno pomogao razvoju 
podgoračke općine

Korona je usporila  
dio aktivnosti
Nažalost, to je istina. Proteklih mjeseci 
osjetimo slabije punjenje općinskog pro-
računa pa neke aktivnosti nismo mogli 
odraditi. Tako su naši umirovljenici ostali 
bez planirane uskrsnice, a udruge nisu 
mogle realizirati planirane aktivnosti. Na-
damo se da će drugi dio godine biti bolji. 
Iako, prema sadašnjem stanju s obzirom 
na ponovno jačanje pandemije, teško 
da ćemo moći organizirati tradicionalne 
Podgoračke ljetne noći.

Što će se raditi  
do kraja godine?
Neke planirane poslove neće zaustaviti 
niti korona. Tako uskoro kreće izgradnja 
vatrogasne garaže u Kršincima jer je to 
značajno za kvalitetan rad tamošnjeg 
DVD-a. Također, radimo i na planiranim 
obnovama više nogostupa. Do sada su 
odrađene kritične dionice u Razbojištu, 
Ostrošincima i Bijeloj Lozi. Radit će se 
i u Stipanovcima. Konkretno, nogostup 
u Stipanovcima u Ulici braće Radića do 
groblja i očekujemo, ovisno o razvoju 
situacije s izgradnjom kanalizacije da 
ćemo raditi nogostup s lijeve strane u 
Štrosmajerovoj ulici od crkve prema izla-
sku iz sela u smjeru Našica. Pratit ćemo 
ritam izgradnje kanalizacije kako bi na-
kon tih velikih radova, izgradili nogostup.
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Radovi na izgradnji budućeg Vatrogasnog 
centra Podgorač, započeti 10. prosinca 
2019. godine, zaista vidno napreduju. 
Iako je pandemija korona virusa utjeca-
la i na građevinski sektor, za očekivati je 
kako će radovi na završetku ove investi-
cije vrijedne oko 5,5 milijuna kuna, biti 
završeni do kraja ove godine.

- To su najveća financijska sredstva jed-
nokratno uložena u Općinu Podgorač, 
a osigurana su 85 posto iz EU fondova, 
dok su ostatak RH sredtsva – istaknuo je 
općinski načelnik Goran Đanić, doda-
jući kako je ova investicija strateški vrlo 
važna za razvoj vatrogastva, kulturnog 
i sportskog života stanovništva Općine 
Podgorač, ali i Osječko-baranjske župa-
nije.

NAPREDUJE IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA PODGORAČ

Do sada najveća 
jednokratna EU 
investicija u općini 
Završetkom radova, vatrogasci dobivaju moderan i funkcionalan 
objekt, a čitava zajednica dodatne prostore za kvalitetne društve-
ne sadržaje 

Početak radova 10. prosinca

Europa ulaže u ruralna područja

Tri prostrane garaže

Još jedna etaža za potrebe vatrogasaca
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Inače, budući Vatrogasni centar će, zajed-
no s također obnovljenim Domom, biti 
funkcionalno spojen u jedinstven kom-
pleks namjenjen prvenstveno radu DVD-
a Podgorač, ali i značajnim događanjima 
važnim za čitavu zajednicu.

Konkretno, u cjelosti će se urediti sadaš-
nji prostor Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Podgorač na način da će se re-
konstruirati i dograditi garaža, spremište, 
uredi, toranj, učionica i sanitarni čvorovi, 
ali i velika dvorana DVD-a. Vatrogasci 
time dobivaju bolje uvjete rada, a sve s 
ciljem još bolje sigurnosti stanovništva. 

– Ovo je svakako povijesni događaj za 
Općinu Podgorač i najveća do sada odo-
brena sredstva iz EU fondova za našu op-
ćinu – naglasio je načelnik Đanić.

NAPREDUJE IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA PODGORAČ

Do sada najveća 
jednokratna EU 
investicija u općini 
Završetkom radova, vatrogasci dobivaju moderan i funkcionalan 
objekt, a čitava zajednica dodatne prostore za kvalitetne društve-
ne sadržaje 

Još jedna etaža za potrebe vatrogasaca

Veći ulaz u dvoranu DVD-a

Zasebno stepenište za nove uredske prostorije

Uklanjanjem stare pozornice, dvorana dobila 
na prostranosti

Novi kvadrati u potkrovlju

Budući uredski prostori Stotine metara različitih kablova
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Budimci: Nova crkvena ograda

Mobilno reciklažno 
dvorište i u Podgoraču

U proteklom razdoblju, napu-
stili su nas naši slijedeći done-
davni sumještani:
1. Žarko Vukmirović, sahra-

njen 31. ožujka 2020. godi-
ne na groblju u Bijeloj Lozi 
(Male Gospojine),

2. Julka Paulić, sahranjena 
9. travnja 2020. godine na 
groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

3. Marica Babić, sahranjena 
15. travnja 2020. godine na 
groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

4. Bernardica Veber, sahra-
njena 16. travnja 2020. go-
dine na groblju u Stipanov-
cima (Svih Svetih),

5. Miroslav Živković, sa-
hranjen 20. travnja 2020. 
godine na groblju u Poga-
novcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

6. Antun Horvat, sahranjen 
20. svibnja 2020. godine 
na groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

7. Bogdanka Marić, sahra-
njena 6. lipnja 2020. godi-
ne na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj)

8. Vinko Vidačić, sahranjen 
17. lipnja 2020. godine na 
groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole). 

Preminuli sumještani

Do zaključenja ovog broja In-
formativnog lista Općine Pod-
gorač, na području općine 
rođeno je šestoro naših novih 
sumještana. Njihovim je rodi-
teljima iz općinskog proračuna 
isplaćena pomoć za novoro-
đeno dijete u iznosu od tisuću 
kuna.
1. Mia Markanović, rođena 

12. svibnja 2020. godine, 
kćerka Dinka i Mateje iz Bu-
dimaca,

2. Marko Vinić, rođen 26. 
svibnja 2020. godine, sin 
Josipa i Klaudije iz Podgo-
rača,

3. Noa Božurić, rođen 23. 
ožujka 2020. godine, sin 
Danijela i Mihaele iz Pod-
gorača,

4. Brigita Filković, rođena 5. 
lipnja 2020. godine, kćerka 
Mateja i Magdalene iz Pod-
gorača,

5. Manuel Mitrić, rođen 18. 
svibnja 2020. godine, sin 
Igora i Irene iz Razbojišta,

6. Antonija Vesna Jelinić, 
rođena 13. lipnja 2020. go-
dine, kćerka Daria Amić i 
Marije Jelinić iz Budimaca.

Roditeljima čestitamo, a djeci 
želimo sretno i zdravo djetinj-
stvo.

Naši novi sumještani

Krajem travnja u Podgoraču je postavljeno novo 
mobilno reciklažno dvorište u vrijednosti 85.000 
kuna koje služi odvojenom prikupljanju i skladi-
štenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta 
otpada iz kućanstva. 

Tim je povodom, općinski načelnik Goran Đa-
nić izrazio zadovoljstvo postavljenim mobilnim 
reciklažnim dvorištem jer će mještani Općine 
Podgorač moći sami razdvajati razne vrste ot-
pada i time pridonijeti da se otpad ne odlaže na 
mjesta koja nisu za to predviđena. 

Besplatno i sigurno po okoliš, tako će se moći 
odložiti razne vrste otpada koje sadrži opasne 
tvari, kiseline, lužine, pesticidi, boje, ulja, tinte, 
ljepila i smole, baterije, drva koja sadrže opasne 
tvari, staklo, tekstil, deterdženti, kabelski vodiči, 
tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti. 

Inače, podsjetimo kako je Općina Podgorač već 
ranije nabavila kante za razvrstavanje miješanog 
komunalnog otpada i plastike te tako mještani 
već u svojim domaćinstvima odvajaju kućni ot-
pad.

Župna crkva Presvetog Trojstva u Budimci-
ma, izgrađena prije dvadesetak godina, ovih 
je dana dobila lijepu ogradu s ulične strane.

Dio potrebnih sredstava za ovu investici-
ju osigurala je i Općina Podgorač iz svojih 
proračunskih sredstava. Naime, već dugi niz 
godina Općina Podgorač u svom proračunu 
osigurava sredstva za rad vjerskih zajednica 
koje djeluju na području općine. 

– Osobno sam zadovoljan što Općina može 
sudjelovati u rekonstrukciji i obnovi sakral-
nih objekata za potrebe naših mještana razli-
čite vjeroispovijesti – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić. 

Inače, budimačka župa Presvetog Trojstva 
planira i obnovu zvona u crkvi u Poganov-
cima.

Nove vizure budimačke katoličke crkve
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I NOGOMETAŠI NA PRISILNOM ODMORU

Sve je isto 
k’o i lani!

Tablica II. ŽNL Našice – Seniori 2019./2020.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Croatia  13 11 1 1 43 10 33 34
 2. Motičina  13 11 0 2 44 5 39 33
 3. Sloga  13 10 0 3 54 18 36 30
 4. Iskrica  13 7 3 3 28 22 6 24
 5. Željezničar  13 6 3 4 30 16 14 21
 6. Lila  13 6 2 5 36 29 7 20
 7. Zoljan  13 5 3 5 21 35 -14 18
 8. Zagorac 1952  13 4 2 7 25 42 -17 14
 9. Slavonija  13 3 4 6 23 31 -8 13
 10. Omladinac (V) 13 2 6 5 13 21 -8 12
 11. Vihor II  13 3 3 7 20 32 -12 12
 12. Mladost (S)  13 3 3 7 23 36 -13 12
 13. Seljak  13 2 2 9 12 37 -25 8
 14. Omladinac (N) 13 2 0 11 20 58 -38 6

Tablica Liga NS Našice – Seniori 2019./2020.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Šipovac  9 8 1 0 27 4 23 25
 2. Poganovci  9 6 1 2 28 17 11 19
 3. Dinamo  9 5 1 3 27 18 9 16
 4. Mladost (BN)  9 4 3 2 26 19 7 15
 5. Lug  9 5 0 4 25 30 -5 15
 6. Vuka  9 4 1 4 22 16 6 13
 7. Brezik  9 3 1 5 19 29 -10 10
 8. Martin  9 2 0 7 19 33 -14 6
 9. Polet  9 1 2 6 11 22 -11 5
 10. Lađanska  9 1 2 6 11 27 -16 5

Tablica Liga mladeži NS Našice – Juniori 2019./2020.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. Vihor  9 9 0 0 57 5 52 27
 2. Lila  9 7 1 1 24 17 7 22
 3. Zoljan  9 7 0 2 37 23 14 21
 4. Željezničar  9 4 2 3 20 27 -7 14
 5. Đurđenovac  9 3 1 5 17 31 -14 10
 6. Motičina  9 3 0 6 22 31 -9 9
 7. Mladost (S)  9 2 2 5 17 24 -7 8
 8. Sloga  9 2 1 6 15 32 -17 7
 9. Iskrica  9 2 0 7 16 25 -9 6
 10. Omladinac(N)  9 1 3 5 13 23 -10 6

Na nogometnim terenima s područja Nogometnog središta Na-
šice, lopta službeno miruje još od prošle jeseni. Razlog je svima 
poznat – korona!

U skladu s uputama Hrvatskog nogometnog saveza i nadlež-
nih državnih tijela, Međužupanijski nogometni odbori (MNO) 
i Županijski nogometni savez Osječko-baranjski (ŽNS) su do-
nijeli smjernice prema kojima bi se trebala nastaviti, odnosno 
pokrenuti nova nogometna natjecanja.

2. ŽNL Našice

Prvenstveno natjecanje natjecateljske godine 2019./20. se ne 
nastavlja, a plasman se određuje trenutnim stanjem na tablici. 
Iz lige nitko ne ispada, dok se prvaku (ili onom sljedeće plasira-
nom klubu ukoliko prvak odustane) omogućuje sudjelovanje u 
kvalifikacijama za popunu 1. ŽNL. Ligu popunjava prvak LNS 
Našice. Ukoliko predstavnik 2. ŽNL u kvalifikacijama za popu-
nu 1. ŽNL osigura plasman u navedenoj ligi, 2. ŽNL u sljede-
ćoj natjecateljskoj godini brojat će 14 klubova, a u suprotnome 
(ukoliko predstavnik 2. ŽNL Našice se ne plasira u 1. ŽNL) liga 
će brojati 15 klubova. Navedeno eventualno proširenje lige se 
odnosi samo na sljedeću natjecateljsku godinu. Sustav kvalifi-
kacija za popunu 1. ŽNL i termini odigravanja će biti naknadno 
određeni (izgledno je da će se odigrati u mjesecu srpnju).

LNS Našice

Prvenstveno natjecanje natjecateljske godine 2019./20. se ne 
nastavlja, a plasman se određuje trenutnim stanjem na tablici. 
Prvak ostvaruje pravo na plasman u 2. ŽNL Našice.

Kup natjecanja NS Našice / ŽNS

Natjecanja se nastavljaju, a NS Našice je dužno završiti Kup 
natjecanje 2019./20. do 15. 07. 2020. godine kako bi se po-
bjednik mogao uključiti u Kup natjecanje ŽNS-a koje mora 
dobiti svog pobjednika do 15. 08. 2020. godine kako bi se isti 
uključio u pretkolo Kupa HNS-a. Budući da je Kup NS Našice 
2019./20. već odigran do finalne utakmice, klubovi finalisti će 
biti kontaktirani i, po mogućnosti, u dogovoru biti obaviješteni 
o terminu finalne utakmice.

Mladi

Sva prvenstvena natjecanja Kvalitetnih liga mladeži natje-
cateljske godine 2019./20. se neće nastaviti. Isto vrijedi i za 
prvenstvena natjecanja Liga mladeži natjecateljske godine 
2019./20., a plasman se određuje trenutnim stanjem na prven-
stvenoj tablici.

Još je nepoznato kada će ponovno oživjeti nogometni tereni
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ

Završetak jedne vrlo, vrlo 
neobične školske godine

Protekla školska godina zasigurno će u pamćenju 
učenika i učitelja ostati trajno zabilježena. I to ne samo 
u Podgoraču ili Hrvatskoj, nego u gotovo cijelom svije-
tu. Pandemija korona virusa zatvorila je školske zgra-
de, ali nije zaustavila školovanje. Ono se nastavilo u 
virtualnom svijetu i u domovima svih učenika i njihovih 
učitelja. Čime su se bavili, što su radili i kako su učili, 
učenici naše škole pokazali su i na prezentaciji u po-
vodu Dana škole. Naravno, opet virtualno. Dio njihova 
stvaralaštva možete vidjeti na ovim fotografijama, a 
puno detaljnije možete pogledati na https://www.ema-
ze.com/@AOWRFTZRQ/dan-kole. 

Do viđenja u rujnu. Nadajmo se – ne opet virtualno!

I poruka ravnateljice bila je virtualna

Vještine budimačkih učenika

Proljeće iz Poganovaca

Razglednice učenika iz Razbojišta

Online natjecanje stipanovačkih učenika

Roboti malih Podgoračana

https://www.emaze.com/@AOWRFTZRQ/dan-kole
https://www.emaze.com/@AOWRFTZRQ/dan-kole
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OKOLO-ŠKOLSKA DOGAĐANJA

Obilježen Dan darovite djece
Učenici Osnovne škole Hinka Juhna virtualnim su putem 
obilježili Dan darovite djece. Tijekom svibnja učenici ra-
dili na likovnim, literarnim i video prikazima svojih ta-
lenata. Bilo je tu puno različitih talenata koji su učenici 
pokazalo: od pjevanja i sviranja, preko pisanja pjesama 
i priča do crtanja, slikanja i sportskih talenata. Ukupno 
27 učenika je sudjeovalu u Festivalu talenata Hinkotalent. 
Školski festival se pridružio i velikom natjecanju pod na-
zivom Talentijada. 

U finale natjecanja u kojem su sudjelovale brojne ško-
le plasiralo se šest učenika: Petra Humplik, Ida Filko-
vić, Andreas Ivančić, Elena Grabar, Marko Balentić 
i Luka Nađ. Pobjedu u kategoriji literarnih radova je 
odnijela učenica drugog razreda Petra Humplik, dok je 
trećeplasirana Ida Filković. 

Sve radove učenika na razini školskog Festivala talenata 
Hinkotalent možete vidjeti na stranici: https://sites.go-
ogle.com/view/festival-djejih-talenata/po%C4%8Detna-
stranica/radovi-i-nastupi-u%C4%8Denika 

Treće mjesto na Coca – cola 
nogometnom kupu
Sredinom lipnja, u Osijeku je, po prvi puta, održano žu-
panijsko natjecanje Coca – cola nogometni kup za dje-
vojčice (u okviru Sportskih igara mladih), a na kojemu 
su sudjelovale i učenice naše škole: Monika Mrvić, Ana 
Maria Šarac, Ela Pipek, Valnea Ćutek, Petra Gajda-
šić, Lea Gajčević, Maja Francuzović i Dora Herceg. 
Našoj ekipi se priključila i jedna učenica iz Feričanaca, 
Laura Libić – koja se jako dobro uklopila u ekipu. Una-
toč čvrstoj i vatrenoj borbi s obje ekipe ŽNK-a Osijeka, 
utakmice su otišle na stranu Osječanki koje su već mjesec 
dana u trenažnom procesu, ali za učenice je nakon dugog 
perioda pauze ovo bio jedan poseban događaj i prilika za 
druženje. U posljednoj utakmici svladana je jedna osječka 
ekipa te je tako ostvareno treće mjesto na samom turniru. 
ŽNK Osijek 1 je pobijedio u finalu, a samim time izborio 
i plasman na državnu završnicu u Splitu.

Na natjecanju su prisustvovali i partneri projekta : poli-
cijski službenici iz Odjela prevencije Policijske uprave 
Osječko-baranjske, koji su u sklopu preventivnog pro-
jekta »Budi navijač, a ne razbijač!« educirali prisutne o 
navijanju bez vrijeđanja, nasilja i uništavanja – zapisao je 
učitelj Mario Gajski

OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ

Završetak jedne vrlo, vrlo 
neobične školske godine

Avatari su progovorili i na njemačkom jeziku

»Biseri« iz glazbene kulture

Put oko svijeta uz geografe

Primjena matematike



Slavlje  
Prve pričesti u 
podgoračkoj župi
– Nakon ukidanje zabrane slavlja svetih misa, i nakon što se je po-
boljšala epidemiološka situacija u našoj domovini početkom mje-
seca lipnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva u Župi Podgorač 
održano je slavlje Prve pričesti – kaže velečasni Željko Benković, 
župnik župe Sv. Nikole Biskupa u Podgoraču, i objašnjava:

– Zbog opasnosti zaraze COVIDOM 19 održana su dva misna 
slavlja kako bi se prilikom mise moglo pridržavati svih uputa pro-
pisanih od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Oba misna slav-
lja protekla su u slavljeničkom ozračju naših prvopričesnika kojih 
je ove godine bilo ukupno dvadeset i četiri. 

Ovogodišnji prvopričesnici dolaze iz Podgorača, Stipanovaca, 
Kelešinke, Razbojišta, Ostrošinaca, Bijele Loze, Bučja Gorjan-
skog i Ledenika. 

Naši ovogodišnji prvopričesnici su: Pamela Amić, Biljana Dža-
nija, Zoran Filipović, Patricija Francuzović, Željko Gorski, 
Danijel Gubić, Josipa Gubić, Valentina Gubić, Lena Ivančić, 
Ermin Kušić, Filip Mojzeš, Katarina Mrak, Karlo Paulić, Ma-
teja Pletikosić, Ivan Prišć, Leon Bošnjaković, Ljilja Udurović, 
Lea Foldi, Mia Moguš, Hana Moguš, Borna Perić, Dora Her-
ceg, Ksenija Savić i Ariana Valentin. 

Zbog pridržavanja sigurnosnih uputa održana su dva odvojena misna slavlja

Prvopričesnici iz Razbojišta Prvopričesnica iz Ledenika Prvopričesnici iz Stipanovaca

Prva skupina prvopričesnika iz Podgorača

Druga skupina prvopričesnika iz Podgorača
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