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OPĆINSKI NAČELNIK KRŠINAČKIM VATROGASCIMA PREDAO NA UPORABU NOVOIZGRAĐENI 
OBJEKT VATROGASNIH GARAŽA

Nove garaže za novu cisternu
Veliko mi je zadovoljstvo što je ovakav jedan moderan objekt Općina Podgorač mogla izgraditi iz 
vlastitih sredstava, te ga staviti u funkciju vatrogastva, i donirati ga Dobrovoljnom vatrogasnom 
društvu Kršinci – rekao je načelnik Đanić
Dvanaesti ožujka 2021. godine zasigurno će 
ući u povijest kršinačkih vatrogasaca koji će 
za dvije godine obilježiti 90. godina posto-
janja DVD-a Kršinci. Naime, od 12. ožujka 
Kršinci, ali i čitava općina Podgorač, boga-
tiji su za novoizgrađenu zgradu vatrogasnih 
garaža s asfaltiranim prilazom i parkirali-
štem. Uz prije nekoliko godina obnovljenu 
zgradu koju Kršinčani zovu »starom ško-
lom«, a sad obavlja funkciju društvenog i 
vatrogasnog doma, novi objekt vatrogasnih 
garaža zasigurno će pomoći kvalitetnijem 
radu DVD-a Kršinci. To više ako se zna da 
je gotovo svaki drugi stanovnik Kršinaca i 
član DVD-a.
Toga dana je Goran Đanić, načelnik Opći-
ne Podgorač, svečano uručio ključeve va-
trogasnih garaža, s pripadajućim prilazom 
i parkiralištem, predsjedniku Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Kršinci, Zlatku Šte-
fančiću, koji je ključeve proslijedio zapo-
vjedniku DVD-a Kršinci, Miroslavu Šte-
fančiću. Vrijednost investicije iznosi goto-
vo pola milijuna, ili točnije – 457.000 kuna.
– Veliko mi je zadovoljstvo što je ovakav 
jedan moderan objekt Općina Podgorač 
mogla izgraditi iz vlastitih sredstava, te ga 
staviti u funkciju vatrogastva, i donirati ga 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kršin-
ci – rekao je tom prigodom načelnik Đanić, 
zahvaljujući se svim općinskim vijećnicima 
koji su podržali ovaj projekt, projektantskoj 
tvrtki Valenčak, te izvođaču radova, tvrtki 
Komjetan gradnja. 
Općina neće stati samo na izgradnji vatro-
gasnih objekata, kazao je Đanić najavljujući 
i skoru donaciju vatrogasne cisterne Dobro-
voljnom vatrogasnom društvu Kršinci, kao i 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Stipa-
novci, te donaciju kuhinje u sklopu vatroga-
snog doma DVD-a Stipanovci. 
Načelnik je podsjetio kako je već opre-
mljena kuhinja u sklopu vatrogasnog doma 
DVD-a Vuka iz Razbojišta, gdje će uskoro 
započeti rekonstrukcija prostorija u tamoš-
njem vatrogasnom domu. Osim toga, Đanić 
je najavio kako će uskoro započeti i rekon-
strukcija unutrašnjosti vatrogasnog doma 
DVD-a Kelešinka. 
Time lijepa vatrogasna priča u općini 
Podgorač nije završena. Općinski načel-
nik je najavio i skoru primopredaju Vatro-
gasnog centra, koji je nedavno izgrađen. 
Nakon što uskoro bude  opremljen i stav-
ljen u funkciju, bit će predan na uporabu 
stožernom općinskom društvu – DVD-u 
Podgorač.

Načelnik Đanić otvara i uručuje 
ključeve novih garaža

svim stanovnicima općine Podgorač 
žele članovi Općinskog vijeća 

i općinski načelnik Goran Āanić

SRETNE PREDSTOJEĆE USKRSNE BLAGDANE
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Općinska pomoć 
stočarima
Općinski načelnik Goran Đanić i direk-
tor Veterinarske stanice Našice, Darko 
Damjanović, sklopili su Ugovor o sufi-
nanciranju umjetnog osjemenjivanja u 
stočarstvu na obiteljskim gospodarstvi-
ma u 2021. godini na području Općine 
Podgorač. Veterinarska stanica Našice 
će provoditi umjetno osjemenjivanje u 
stočarstvu na zahtjev vlasnika goveda na 
području Općine Podgorač, dok će Op-
ćina Podgorač sufinancirati svako prvo 
umjetno osjemenjivanje krava i junica, te 
umjetno osjemenjivanje krmača i nazimi-
ca. Sufinancirani iznos se odnosi na ci-
jenu rada umjetnog osjemenjivanja. Sve 
ostale troškove snosi vlasnik goveda. 
Prethodno tome, općinski načelnik Goran 
Đanić sklopio je Ugovor o sufinanciranju 
umjetnog osjemenjivanja u stočarstvu i 
sa Veterinarskom stanicom Đakovo.

Uskoro štedljiva  
LED rasvjeta
Sukladno Zakonu o energetskoj učinko-
vitosti, u tijeku je izrada energetskog cer-
tifikata javne rasvjete Općine Podgorač, 
koji provodi Renata Miletić Ilinić, dipl. 
inženjer elektrotehnike, ovlašteni ener-
getski certifikator.

U sklopu energetskog projekta, izvršena 
je provjera javne rasvjete na području 
Općine Podgorač kojim će se dobiti pro-
cjena investicije zamjene starih natrijevih 
žarulja sa novim LED žaruljama, uz pro-
cjenu godišnje uštede potrošnje električ-
ne energije.

DOGOVORENI PLANOVI RADOVA ZA IZVOĐENJE SUSTAVA 
OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

Višemilijunski projekti

Zaželi – ide dalje
Još jedan Program »Zaželi 
– Program zapošljavanja 
žena« je zaživio u Općini 
Podgorač, u partnerstvu s 
Lokalnom akcijskom gru-
pom »Karašica«.

Kako je istaknuo općinski 
načelnik, Goran Đanić, 
ovim programom je obu-
hvaćeno 18 osoba starije 
životne dobi kojima je 
potrebna pomoć u obav-
ljanju svakodnevnih ži-
votnih potreba u njihovim 
kućanstvima, te su zapo-
slene tri dugotrajno neza-
poslene osobe s područja 
Općine Podgorač.

Načelnik Đanić je izjavio 
da se ovim programom 
pokazala socijalna osjet-
ljivost prema najpotre-
bitijima, te smanjio broj 

nezaposlenih na području 
Općine Podgorač. Tako-
đer najavljuje nove soci-
jalne projekte i nova za-
pošljavanja.

U Općini Podgorač su vođeni ozbiljni 
razgovori o daljnjim planovima izgradnje 
sustava kanalizacije. Sastanku kojega je 
inicirao općinski načelnik Goran Đanić, 
nazočio je voditelj službe za zaštitu voda, 
Hrvatske vode VGO Osijek, Krešimir 
Šlafhauzer, direktor Našičkog vodovoda, 
Oto Dudjak, i rukovoditelj distribucije u 
Našičkom vodovodu, Damir Farkaš.

Tema sastanka je bila raspisivanje Natječa-
ja za nastavak realizacije izgradnje kanali-
zacije u Stipanovcima, a odnosi se na rado-
ve izgradnje kolektora i tlačnog voda, dvije 
crpne stanice i međumjesnog tlačnog voda. 
Ukupna vrijednost ove investicije procije-
njena je na 2.800.000 kuna. Također, jedna 
od tema je bila i završetak projektiranja i 

raspisivanje Javnog natječaja za izgradnju 
pročistača voda u naselju Podgorač, a za 
naselja Podgorač, Stipanovce i Razbojište. 
Procijenjena vrijednost radova na izgrad-
nji pročistača otpadnih voda je 10.000.000 
kuna.

Nazočni su također razgovarali o raspisi-
vanju Natječaja za izgradnju kanalizacije u 
Razbojištu koja se očekuje na jesen ove go-
dine. Paralelno s radovima u Stipanovcima, 
planirano je raspisivanje Javnog natječaja, 
te početak radova na izgradnji odvodnje, 
odnosno kanalizacije u naselju Razboji-
šte. Samo ovi radovi obuhvaćaju izgradnju 
3.100 metara kanalizacije, te 1.600 metara 
tlačnog cjevovoda. Procijenjena vrijednost 
investicije iznosi 3.500.000 kuna.

Ukupna vrijednost radova o kojima se razgovaralo premašuje 16 milijuna kuna
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Umirovljenici dobili uskrsnice
Sukladno dobrom običaju, općinski načelnik Goran 
Đanić je donio Odluku o ostvarivanju prava umirov-
ljenika na uskrsnicu prilikom blagdana Uskrsa u 2021. 
godini.

Pravo na Uskrsnicu ostvaruje se u jednokratnom nov-
čanom iznosu u visini od 150 kuna, bez obzira na visi-
nu mirovine. Pravo na uskrsnicu pripada umirovljeni-
ku koji ima prebivalište na području Općine Podgorač 
i nalazi se na službenom Popisu korisnika mirovina 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sredstva 
za isplatu uskrsnice osiguravana su u Proračunu Op-
ćine Podgorač za 2021. godinu.

Zbog epidemioloških mjera i spriječavanja većih 
okupljanja, uskrsnice su umirovljenicima dostavljane 
na kućne adrese.

Stiže asfalt u još jednu 
poganovačku ulicu

Završetak do početka ljeta

Sredinom veljače u Poganov-
cima su počeli radovi na as-
faltiranju Ulice Slavka Kolara. 
Općina Podgorač je u svom 
proračunu za ovu investiciju 
osigurala 900.000 kuna. Ulica 
će biti asfaltirana u dužini od 
oko 500 metara, a radovi obu-
hvaćaju i dvotračno asfaltiranje 
nogostupa, izgradnju mostova 
i postavljanje prometne signa-
lizacije. 

Rok za dovršetak radova, koje 
izvodi tvrtka Osijek Koteks, 
je lipanj ove godine. Općinski 
načelnik Goran Đanić je, osim 
danas započetih radova, naja-
vio i rekonstrukciju još tri uli-
ce u naseljima Budimci, Bijela 
Loza i Razbojište.

POČELI RADOVI NA ASFALTIRANJE ULICE SLAVKA KOLARA U POGANOVCIMA
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KAPITALNE DONACIJE OPĆINE PODGORAČ LOVAČKIM DRUŠTVIMA

Početak ulaganja u 
kvalitetnije lovstvo
Sukladno usvojenom općinskom proračunu za 
ovu godinu, kao i iskazanoj potrebi općinskog 
načelnika Gorana Đanića o tome kako Opći-
na Podgorač želi dati potporu udrugama koje 
aktivno djeluju na području općine, započeo 
je i proces koji će pridonijeti kvalitetnijem 
radu lovačkih društava.

Naime, 2. ožujka je općinski načelnik Goran 
Đanić, potpisao ugovore o kapitalnim dona-
cijama za tri lovačka društva s područja naše: 
LD Vepar 1946 Podgorač, LD Srndač Kele-
šinka i LD Fazan Budimci. Riječ je o dona-
cijama za rekonstrukciju krovišta lovačkog 
doma LD-a Vepar 1946 Podgorač u iznosu od 
75.000 kuna, sufinanciranju kupovine lovač-
ke kuće LD-a Srndač Kelešinka u iznosu od 
25.000 kuna, te 15.000 kuna LD Fazan Bu-
dimci za prenamjenu prostora, koji su dobili 
od Općine Podgorač, u lovačke prostorije.

Tom prigodom je načelnik Đanić istaknuo 
kako je ovo početak ulaganja u lovstvo, u re-
konstrukciju i opremanje objekata lovačkih 
udruga s područja Općine. Predsjednici lo-
vačkih društava Mario Puhanić, Vjekoslav 
Ivančić i Drago Rajković su zahvalili na ka-
pitalnim donacijama.

LD Vepar 1946 Podgorač
Ubrzo poslije, predsjednik LD Vepar 1946 
Podgorač, Vjekoslav Ivančić, potpisao je ugo-
vor s tvrtkom N-B Gradnja o rekonstrukci-

ji krovišta na lovačkom domu u Podgoraču. 
Potpisivanju ugovora je uz načelnika Đanića, 
nazočio i zamjenik općinskog načelnika Josip 
Mojzeš. Đanić je istaknuo kako će nakon ovih 
radova, slijediti i rekonstrukcija pročelja zgra-
de lovačkog doma.

Budući da su vremenski uvjeti to omoguća-
vali, uznapredovale radove na obnovi krovi-
šta i ulazne nadstrešnice na lovačkom domu 
LD »Vepar 1946«, potom je obišao općinski 
načelnik, Goran Đanić, u pratnji predsjednice 
Općinskog vijeća Ljiljane Zidar, kao i pred-
sjednik LD »Vepar 1946«, Vjekoslav Ivančić, 
te direktor tvrtke N–B Gradnja, odnosno izvo-
đač radova, Marko Nekić.

LD Fazan Budimci
Početkom ožujka je održana svečana sjednica 
Lovačkog društva »Fazan« Budimci. Goste 
sjednice, općinskog načelnika Gorana Đanića, 
njegovu zamjenicu Ljiljanu Grbić i vijećnicu 
u Općinskom vijeću Nataliju Lukačić, pred-
sjednik budimačkog lovačkog društva Drago 
Rajković upoznao je s radom lovačkog društva. 

Načelnik Đanić je pohvalio rad lovaca te pred-
sjedniku Dragi Rajkoviću uručio Ugovor o 
dodjeli na korištenje općinskih prostorija po-
vršine 55 četvornih metara, u sklopu mjesnog 
doma Budimci. Dodjelom ovih prostorija 
članovima Lovačkog društva »Fazan« bit će 
olakšan i naprijeđen rad – zaključio je Đanić.

U samo desetak dana, od 23. 
veljače do 4. ožujka, na po-
dručju općine je zabilježeno 
čak tri različita požara. 

Najprije su vatrogasci DVD 
Podgorač imali požarnu inter-
venciju u Podgoraču na farmi 
tvrtke »Anagalis d.o.o.«. Va-
trogasci su u 10:40 sati dobili 
dojavu o požaru, te su tri va-
trogasca odmah izašla na te-
ren s navalnom cisternom. Do 
13.00 sati požar je lokaliziran 
i ugašen.

Potom su 4. ožujka zabilježe-
na dva gotovo istovremena 
požara. Prvo je oko 08:40 sati 
DVD Podgorač obavješten 
kao je uočen veliki dim i požar 
na području farme Osatina, 
Barice Podgorač. Po obavije-

S potpisivanja ugovora s lovačkim društvima Budimački lovci uskoro u novim prostorima

Radovi na obnovi krovišta LD Vepar 1946

DVD Kršinci
Na izbornoj skupštini Dobro-
voljnog vatrogasnog društva 
Kršinci izabran je novi pred-
sjednik, upravni odbor i zapo-
vjdništvo. Podnesena su izvje-
šća o radu i financijskom po-
slovanju za 2020. godinu, te je 
usvojen plan rada i financijski 
plan za 2021. godinu. Za novog 
predsjednika izabran je Zlatko 
Štefančić.

Na skupštini je kao gost bio 
prisutan predstavnik Vatroga-
sne zajednice Našice, Vlatko 
Gašić, koji je pozdravio rad 
DVD-a Kršinci, općinski na-
čelnik, Goran Đanić, te za-
mjenik općinskog načelnika, 
Josip Mojzeš. Načelnik Đanić 
je pozdravio rad udruge, zaže-
lio uspjeh u budućem radu, te 
najavio primopredaju novoi-
zgrađenih vatrogasnih garaža 
DVD-u Kršinci kao donaciju 
vatrogasne cisterne.

DVD Stipanovci
I na izbornoj skupštini Dobro-
voljnog vatrogasnog društva 
Stipanovci, izabran je novi 
predsjednik, upravni odbor i 
zapovjedništvo. Podnesena su 
izvješća o radu i financijskom 
poslovanju za 2020. godinu, te 
je usvojen plan rada i financij-
ski plan za 2021. godinu. Za 
novog predsjednika izabran je 
Vlatko Gašić.

Za doživotnog počasnog pred-
sjednika Dobrovoljnog vatro-
gasnog društva Stipanovci iza-
bran je Franjo Moguš.
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ODRŽANE IZBORNE SKUPŠTINE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH 
DRUŠTAVA S PODRUČJA OPĆINE PODGORAČ

Izabrana nova 
vatrogasna vodstva

Izborna skupština DVD Podgorač Izborna skupština DVD Stipanovci

sti, DVD Podgorač je izašao s 
navalnom cisternom i tri vatro-
gasca.

Samo koju minutu poslije, u 
08:45 sati DVD Podgorač je 
obavješten i o drugom požaru 

na obiteljskoj kući u naselju Pod-
gorač, ulica J. J. Strossmayera 
123. Na gašenje požara su izašli 
vatrogasci DVD-a Podgorač s 
drugom navalnom cisternom i 
tri vatrogasca, te počeli gašenje 
požara na obiteljskoj kući Josipa 

Hečimovića. Ubrzo im se pridru-
žila Javna vatrogasna postrojba 
Našice s navalnom cisternom 
i zapovjednim vozilom, te se-
dam vatrogasaca. Naknadno 
im se pridružila druga navalna 
cisterna DVD-a Podgorač s još 

tri vatrogasca koja je bila na in-
tervenciji na farmi Osatina Bari-
ce. Josip Hečimović je vozilom 
hitne pomoći prebačen na hitni 
prijem Opće županijske bolnice 
Našice.

Učestali 
požari

Dva požara u razmaku  
od nekoliko minuta

Na skupštini je kao gost bio 
prisutan zapovjednik Vatroga-
sne zajednice Našice, Danijel 
Matković, te općinski načel-
nik, Goran Đanić.

Načelnik Đanić se zahvalio na 
pozivu, te im zaželio uspjeh u 
radu. Također je najavio do-
naciju navalnog vatrogasnog 
vozila i opremanje kuhinje u 
sklopu doma Dobrovoljnog va-
trogasnog društva Stipanovci.

DVD Podgorač
Novo vodstvo je izabrano i za 
Dobrovoljno vatrogasno druš-
tvo Podgorač, a na izbornoj 
skupštini su podnesena i usvo-
jena izvješća o radu i finan-
cijskom poslovanju za 2020. 
godinu, te je usvojen plan rada 
i financijski plan za 2021. go-
dinu. Za novog predsjednika 
izabran je Josip Mojzeš.

Na skupštini su bili prisutni go-
sti, predsjednik Vatrogasne za-
jednice Našice, Vlatko Gašić, 
zapovjednik Vatrogasne zajed-

nice Našice, Danijel Matković, 
te općinski načelnik, Goran 
Đanić.

Načelnik Đanić je najavio pri-
mopredaju Vatrogasnog centra 
Dobrovoljnom vatrogasnom 
društvu Podgorač, nakon opre-
manja i ishođenja uporabne do-
zvole. Ukupna vrijednost inve-
sticije je 6.000.000 kuna koje 
je Općina Podgorač povukla iz 
Europskih fondova.

DVD Kelešinka
Na održanoj izbornoj skupšti-
ni Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Kelešinka također je 
zabrano novo vodstvo, te su 

podnesena izvješća o radu i 
financijskom poslovanju za 
2020. godinu, te je usvojen plan 
rada i financijski plan za 2021. 
godinu. Za novog predsjednika 
izabran je Josip Levačić.

Na skupštini su bili prisutni 
gosti, predsjednik Vatrogasne 
zajednice Našice, Vlatko Ga-
šić, općinski načelnik, Goran 
Đanić, te predsjednica Općin-
skog vijeća Općine Podgorač, 
Ljiljana Zidar.

Načelnik Đanić je najavio ka-
pitalnu donaciju Općine Pod-
gorač Dobrovoljnom vatro-
gasnom društvu Kelešinka, u 

iznosu od 10.000 kuna za unu-
tarnje uređenje doma DVD-a, 
te im poželio uspjeh u radu.

DVD Vuka Razbojište

I DVD Vuka Razbojište tako-
đer je održalo izbornu skupšti-
nu, te je izabrano novo vodstvo. 
Usvjena su izvješća za prošlu, 
te usvojeni planovi za ovu go-
dinu. Za novog predsjednika 
je izabran Dragan Mitrić. Uz 
ostale goste, radu Skupštine je 
nazočio općinski načelnik Go-
ran Đanić, koji je vatrogascima 
Razbojišta zaželio još uspješni-
je novo razdoblje.
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Stiže još EU novca 
Početkom ožujka je u Osijeku 
potpisan Ugovor o sufinanci-
ranju rekonstrukcije ceste u 
ulici Slavka Kolara u Poga-
novcima. Ugovor su potpisali 
Ministrica regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije, 
Nataša Tramišak, i općinski 
načelnik, Goran Đanić. Sufi-
nancirana vrijednost od stra-
ne Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske 
unije iznosi 350.000 kuna. 
Iznos od 160.000 kuna finan-
cira Ministarstvo graditeljstva 
i prostornog uređenja, a pre-
ostali iznos od 490.000 kuna 
financira Općina Podgorač iz 
vlastitih sredstava.

Zajedno u starosti
U Općini Podgorač je odnedavno zaživio projekt »Zajedno u sta-
rosti«, a provodi ga Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgorač, 
u partnerstvu s Općinom Podgorač. Zaposleno je 11 osoba, od 
toga 10 osoba dugotrajno nezaposlenih, te voditelj projekta, Želj-
ko Moguš.

Predsjednik DVD-a Podgorač, Josip Mojzeš, izjavio je da je ovo 
najveći europski projekt koji je potpisalo DVD Podgorač, a vrijed-
nost mu je milijun kuna.

Općinski načelnik, Goran Đanić, izjavio je da je ovim projektom, s 
područja općine Podgorač, obuhvaćeno 60 osoba starije životne 
dobi kojima je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih život-
nih potreba u njihovim kućanstvima, dodajući kako je veliki značaj 
i u tome što se otvara novih 11 radnih mjesta.

MJEŠTANI I INSTITUCIJE OPĆINE PODGORAČ POKAZALI VELIKU SOLIDARNOST SA STRADALIMA U 
POTRESU NA PODRUĆJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ljudska pomoć i solidarnost koja traje
Samo nekoliko sati nakon potresa, podgorački vatrogasci već su bili na terenu i pomagali u raščišćavanju ruše-
vina – Žene su za blagdane napravile stotinu kilograma kolača – Lokalne tvrtke nesebično šalju različite donacije 
– Općina je kupila stočnu hranu – Vatrogasci obnavljaju krovište

Podrška
Podršku projektima koji se provode 
u Općini Podgorač pružila je neza-
visna vijećnica Natalija Lukačić. 

- Podržavam vladajuću većinu iz 
razloga što smatram da su projekti 
koji se provode u Općini Podgorač 
za dobrobit svih mještana – izjavila 
je Natalija Lukačić.

Općinski načelnik, Goran Đanić, 
zahvaljuje se nezavisnoj vijećnici 
na podršci, te se nada i daljnjem 
nastavku suradnje na svim projek-
tima od važnosti za razvitak Opći-
ne Podgorač.

Čitava Hrvatska osjetila je sna-
žan potres koji je 29. prosinca 
prošle godine, točno u 12:19 
sati zadesio pogotovo Petrinju, 
Sisak i okolna mjesta. Istoga 
dana, u roku sat vremena, va-
trogasnim vozilom DVD-a Pod-
gorač, sedam pripadnika civilne 
zaštite Općine Podgorač, pred-
vođeno općinskim načelnikom, 
Goranom Đanićem, načelni-
kom stožera civilne zaštite Op-
ćine Podgorač Josipom Mojze-
šom, te Zvonkom Kurucom, 
Antunom Mlinarićem, Ivicom 
Kerhatom, Miroslavom Šte-
fančićem i Željkom Mogušem 
krenulo u pomoć građanima 
Petrinje pogođenim potresom 
kako bi pomogli u raščišćavanju 
ruševina. 

Od tada, pa sve do danas traje 
osjećaj solidarnosti koje mje-
štani općine Podgorač iskazuju 
stanovnicima pogođenim tim 
strašnim potresom. I to na vrlo 
konkretan način!

Ljudska gesta
Nakon te prve, zaista vatroga-
snom brzinom organizirane po-
moći, uslijedila je i druga. Na 
samo Silvestrovo, dva kombija 
prepuna higijenskih i kućan-
skih potrepština, a ponajviše s 
domaćim kolačima, krenula je 
iz Podgorača prema potresom 
pogođenim selima Banovine.
Naime, brojne žene s područja 
podgoračke općine inicirale su 
akciju pravljenja domaćih ko-

lača za stanovnike nastradalih 
sela Banovine. Tako je, gotovo 
preko noći, napravljeno i pri-
kupljeno nešto više od stotinu 
kilograma domaćih kolača, ali i 
drugih kućanskih i higijenskih 
potrepština. 

– Zahvaljujući mještanima, a 
osobito ženama Općine Pod-
gorač, uspjeli smo prikupiti 
donacija za dva kombi vozila. 
Naravno da kolači nisu nešto 
je presudno ljudima stradalim u 
potresu, ali smo u blagdanskim 
danima željeli tim napaćenim 
ljudim pomoći ovakvom to-
plom ljudskom gestom – rekao 
je Goran Đanić, načelnik Op-
ćine Podgorač koji se i osobno 
uputio put sela Banovine, do-
dajući kako zahvaljuje i Dobro-
voljnim vatrogasnim društvima 
iz Podgorača i Stipanovaca koji 
su ustupili svoja vozila. Ove 

Podgorački i stipanovački vatrogasci ustupili svoja vozila

Općina je kupila 20 tona  
stočne hrane
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Na pomolu velike investicije!
Na sastanku na kome su sudjelovali direktor Hrvatskih voda VGO 
Osijek, Željko Kovačević, i općinski načelnik, Goran Đanić, ra-
spravljalo se o nastavku izgradnje odvodnje, odnosno kanalizaci-
je, u naselju Stipanovci, ulica M. A. Reljkovića i J. J. Strossmaye-
ra, završetku izgradnje odvodnje u naselju Podgorač, ulica J. J. 
Strossmayera i Klenik, planiranju početka izgradnje odvodnje u 
naselju Razbojište, izgradnje zbirnog pročistača za otpadne vode 
u Podgoraču, projektiranje odvodnje za naselja Bijelu Lozu, Bu-
dimce i Poganovce, te kao najveći projekt izgradnja akumulacije 
Breznica na tromeđi Podgorač-Stipanovci-Kršinci.

MJEŠTANI I INSTITUCIJE OPĆINE PODGORAČ POKAZALI VELIKU SOLIDARNOST SA STRADALIMA U 
POTRESU NA PODRUĆJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ljudska pomoć i solidarnost koja traje
Samo nekoliko sati nakon potresa, podgorački vatrogasci već su bili na terenu i pomagali u raščišćavanju ruše-
vina – Žene su za blagdane napravile stotinu kilograma kolača – Lokalne tvrtke nesebično šalju različite donacije 
– Općina je kupila stočnu hranu – Vatrogasci obnavljaju krovište

slatke, ljudske donacije dostav-
ljene su na područje Banovine 
već u poslijepodnevnim satima.

Stočna hrana i 
dezinficijensi
I sredinom siječnja je Općina 
Podgorač i nastavila veliku hu-
manitarnu akciju pomoći sta-
novnicima Banovine pogođe-
nima potresom. U ovoj akciji 
prikupljana je stočna hrana, te 
kolači i ostale potrepštine. 

Općina Podgorač tada je kupila 
20 tona stočne hrane. U dona-
ciju stočne hrane, također su se 
priključili i vlasnici nekoliko 
OPG-a sa područja Općine, te 
tvrtka »Anagalis« iz Podgorača, 
tako da će ukupno biti donirano 
25 tona stočne hrane. Za prijevoz 
stočne hrane tvrtka »Papuk d.d.« 
je ustupila kamion i prikolicu.

Tvrtka »Đanić obrt« za tradici-
onalnu proizvodnju, ponovno 
se priključila donacijama, te 
je samo za ovo područje doni-
rala dezinfekcijska sredstva u 
vrijednosti preko 85.000 kuna.   
I za prijevoz donacija opet su 
‘uskočili’ vatrogasci iz DVD-a 
Podgorač i Stipanovci.

Pomoć se nastavlja i dalje, pa 
su tako sredinom ožujka člano-
vi DVD-a Podgorač i prijatelji, 
predvođeni zamjenikom načel-
nika Općine Podgorač i pred-
sjednikom DVD Podgorač, 
Josipom Mojzešom, ‘potrošili’ 
jedan vikend u Petrinji na sa-
naciji krovišta obiteljske kuće 
stradale u potresu.

Uvjereni smo kako će se o so-
lidarnosti mještana podgoračke 
općine čuti i nadalje.

Čestitke ženama
U povodu Međunarodnog 
dana žena, Goran Đanić 
općinski načelnik, obišao je 
Osnovnu školu Hinka Juh-
na Podgorač te područne 
škole, područni vrtić Podgo-
rač, ambulantu Podgorač, 
mjesne trgovine sa područ-
ja Općine i Poštanski ured 
Podgorač, te svim zaposle-
nicama čestitao Dan žena i 
uručio im ruže. Načelnik Đa-
nić također je uputio čestit-
ku svim ženama s područja 
Općine Podgorač i šire.

Videonadzor
Općina Podgorač na-
stavlja sa postavljanjem 
videonadzora na po-
dručju Općine, uz već 
postojeći postavljen u 
naseljima Podgorač i 
Budimci.

U tijeku je postavljanje 
videonadzora u nase-
ljima Stipanovci, Po-
ganovci, Bijela Loza, 
Kršinci i Razbojište. 
Ovim projektom Općina 
Podgorač podiže stu-
panj sigurnosti i zaštite 
svih mještana Općine, 
također i zaštitu vlastite 
imovine.

Kolači pravljeni srcem

»Sedmorica veličanstvenih« uoči odlaska u Petrinju samo sat  
nakon potresa
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Obnova autobusnih 
nadstrešnica
Općina Podgorač nastavlja 
sa rekonstrukcijom ošteće-
nih autobusnih nadstrešni-
ca, te su tako rekonstru-
irane po dvije autobusne 
nadstrešnice u Poganovci-
ma i Stipanovcima, i jedna 
u Bijeloj Lozi. Općina Pod-
gorač nastavlja dalje sa 
rekonstrukcijom oštećenih 
autobusnih nadstrešnica u 
drugim naseljima Općine.

Održivost i razvoj sporta na području Op-
ćine Podgorač je vrlo bitan čimbenik, te je 
općinski načelnik, Goran Đanić, počet-
ko godine održao više radnih sastanaka s 
predsjednicima nogometnih klubova na 
području Općine Podgorač: NK »Sloga« 
Podgorač, NK »Mladost« Stipanovci, NK 
»Vuka« Razbojište, NK »Dinamo« Bu-
dimci i NK »Poganovci« Poganovci.

Predsjednici nogometnih klubova su izvije-
stili načelnika Đanića o radu klubova tije-
kom 2020. godine, o rezultatima, te o svim 
poteškoćama s kojima su se susretali zbog 
pandemije koronavirusa. Također su pred-
stavili planove i aktivnosti za 2021. godinu.

Bio je to zapravo početak značajnih finan-
cijskih ulaganja u cilju obnove prostora 
sportskih udruga, odnosno nogometnih 
klubova s područja općine Podgorač. Pre-
duvjeti za taj veliki posao stvoren je prošle 
godine usvajanjem odluke na sjednici Op-
ćinskog vijeća kada je općinskim prora-
čunom predviđeno ulaganje vrijedno 350 
tisuća kuna.

Radovi u Budimcima i Stipanovcima
Općinski načelnik, Goran Đanić, obišao 
je početak radova na rekonstrukciji svla-
čionica NK »Dinamo« Budimci. Riječ je 
o unutarnjem uređenju kupaonica, o ure-
đenju dijela krovišta te fasade. Vrijednost 
investicije iznosi 50.000 kuna.

Sredinom ožujka su započeli i radovi na 
rekonstrukciji sportskih svlačionica NK 
»Mladost« u Stipanovcima. Početak ra-
dova obišao je općinski načelnik, Goran 
Đanić, predsjednik NK »Mladost« Stipa-
novci, Ivan Prišć, te direktor tvrtke N–B 
Gradnja, Marko Nekić.

Kako je izjavio općinski načelnik na ne-
davno održanom sastanku sa Upravom NK 
»Mladost«, radovi se odnose na cjeloku-
pnu rekonstrukciju krovišta i dijelom unu-

ZAPOČEO OPĆINSKI PROGRAM OBNOVE SPORTSKIH OBJEKATA

350.000 kuna za bolje uvjete sportaša
Riječ je o početku značajnih financijskih ulaganja u cilju obnove prostora sportskih udruga, odno-
sno nogometnih klubova s područja općine Podgorač

Prvo stoljeće NK Sloga
Prigodom ranijeg sastanka, predsjed-
nik NK Sloga Podgorač, Stevo Patajac 
i sportski direktor kluba, Petar Đanić, 
podsjetili su na činjenicu kako NK Sloga 
ove godine slavi stoti rođendan, te su 
goste iz Općine upoznali sa svim aktiv-
nostima vezanim za pripremu jubileja i 
svečane sjednice.

Načelnik Đanić je tom prigodom najavio 
uključenje Općine Podgorač u obilježa-
vanje velikog jubileja kluba, rekavši kako 
malo nogometnih klubova ima tradiciju 
dugu 100 godina, te da je ovo za svaku 
pohvalu.

Načelnik Đanić u obilasku radova

tarnjeg uređenja, a Ivan Prišć, predsjednik 
NK »Mladost«, izrazio je zadovoljstvo što 
su radovi započeli u obećanom roku.

Obnavlja se i u Poganovcima i 
Podgoraču
U naselju Poganovci započela je rekon-
strukcija krovišta u sklopu sportskih svla-
čionica i tribina NK »Poganovci«. Radove 
je obišao općinski načelnik, Goran Đanić, 
i predsjednik NK »Poganovci«, Anđelko 
Stanivuković.

Načelnik Đanić je izjavio, na nedavno 
održanom sastanku sa Upravom NK »Po-
ganovci«, da će započeti radovi na re-
konstrukciji krovišta, što je i obuhvaćeno 
ovom investicijom. Stanivuković je izrazio 
zadovoljsto započetim radovima, te je izja-
vio kako će ovom investicijom NK »Poga-
novci« imati kvalitetnije uvjete za rad.

Također, Općinski načelnik Goran Đanić 
obišao je započete radove na rekonstrukciji 
nogometnih svlačionica NK »Sloga« Pod-
gorač. Riječ je o rekonstrukciji krovišta, 
te zamjeni stolarije. Radove izvodi tvrtka 
N-B Gradnja iz Našica. Vrijednost investi-
cije iznosi 70.000 kuna.

Općinski načelnik, Goran Đanić i njegov 
zamjenik Josip Mojzeš, posjetili su i NK 
»Vuka« Razbojište, te su održali radni sa-
stanak. Predsjednik NK »Vuka« Razboji-
šte, Ivan Buljan, upoznao ih je s radom 
kluba, sportskim uspjesima, te potrebnom 
rekonstrukcijom sportskih svlačionica. Na-
čelnik Đanić im je zaželio uspjeh u dalj-
njem radu i natjecanjima, najavljujući vrlo 
brzi početak obnove svlačionica. U među-
vremenu, radovi na rekonstrukciji su i za-
počeli.



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 9 ׀OŽUJAK 2021.

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Stipanovci, početkom ožujka je 
upriličeno svečano potpisivanje Ugovo-
ra o financiranju institucionalne podrške 
za provedbu projekata i programa rada 
u 2021. godini iz sredstava Proračuna 
Općine Podgorač. Ugovore u vrijednost 
565.000 kuna potpisali su općinski načel-
nik Goran Đanić i predstavnici 20 udruga 
s područja Općine Podgorač. Načelnik Đa-
nić je izjavio kako je ovo još jedan dokaz 
odlične suradnje Općine i udruga.

– Naše udruge okupljaju preko tisuću čla-
nova svih dobi i treba im se financijski 
pomoći. Potpisane su prije nekoliko dana i 

SURADNJA S DOMOM ZDRAVLJA

Tri općinske 
inicijative
Početkom ožujka je u općinskim prostorijama održan radni sa-
stanak između općinskog načelnika, Gorana Đanića, i ravna-
telja osječkog Doma zdravlja, Mate Lukića.

Na inicijativu načelnika Đanića, razgovaralo se o mogućno-
sti otkupa građevinske parcele, koja se nalazi iza ambulante u 
Podgoraču, a u cilju izgradnje sportskog centra. 

Također, jedna od tema je bila i opremanje stomatološke ordi-
nacije u ambulante u Budimcima, koja bi se stavila u funkciju, 
tako da mještani Budimaca ne moraju putovati u Podgorač kod 
stomatologa.

Bilo je govora i o premještanje plinskog spremnika, koji se 
nalazi ispred ambulante u Budimcima, na drugu lokaciju.

Ravnatelj Lukić je istaknuo kako se nada brzoj realizaciji sva 
tri prijedloga, te uspješnoj suradnji s Općinom Podgorač.

Načelnik Đanić je izrazio zadovoljstvo spremnošću ravnatelja 
Doma zdravlja da se sva tri prijedloga realiziraju u što kraćem 
vremenu.

Uskoro premještanje plinskog spremnika

OPĆINSKA SREDSTVA ZA 20 RAZLIČITIH UDRUGA

Udruge okupljaju  
preko tisuću članova

Uoči potpisivanja ugovora s općinskim udrugama

kapitalne donacije kako za udruge tako i za 
vjerske zajednice – izjavio je Đanić.

Ovom potpisivanju ugovora je prethodio 
provedeni javni natječaj na kome je utvr-
đeno kako svih 20 prijavljenih udruga is-
punjavaju propisane uvjete, te im je shod-
no tome odobrena financijska podrška za 
provedbu projekata i/ili programa rada u 
2021. godini iz Sredstava Proračuna Opći-
ne Podgorač.

Pored toga, općinski načelnik Đanić je 
prije toga obavio čitav niz razgovora sa 

sportskim i vatrogasnim udrugama, ali i 
s predstavnicima brojnih drugih udruga 
sa područja Općine Podgorač kao što su 
LD »Vepar 1946« Podgorač, LD »Fazan« 
Budimci, LD »Srndač« Kelešinka, LD 
»Jastreb« Ostrošinci, Hrvatsko kulturno 
društvo »Podgoračani« Podgorač, Udruga 
hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domo-
vinskog rata Općine Podgorač, Gradska 
udruga umirovljenika Našice – ogranak 
Podgorač, Konjogojska udruga Kršinci, 
Udruga za očuvanje starih običaja »Anci-
kredla« Razbojište. 

Tom prigodom su izvjestili načelnika Đa-
nića o radu udruga tijekom 2020. godine, 
o problemima s kojima su se susretali zbog 
pandemije koronavirusa, te o budućim pla-
novima rada.

Općinski načelnik se zahvalio svim udru-
gama koje su se odazvale na radne sa-
stanke, te je izrazio veliko zadovoljstvo 
dobrom suradnjom sa svim udrugama, i 
nada se još boljoj suradnji u budućim za-
jedničkim projektima Općine Podgorač i 
udruga.
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Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Opći-
ne Podgorač, na području općine rođeno je četve-
ro naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima 
iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za novo-
rođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Anamaria Maraković, rođena 30. prosinca 

2020. godine, kćerka Ilije i Marine iz Stipanova-
ca,

2. Kristijan Amić, rođen 11. siječnja 2021. godine, 
sin Jasmina Amić i Jelene Klem iz Budimaca,

3. Valentina Amić, rođena 07. veljače 2021. godi-
ne, kćerka Valentine Amić iz Budimaca,

4. Vita Kezerle, rođena 09. veljače 2021. godine, 
kćerka Đure Kezerle i Marije Cenkovčan iz Krši-
naca.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdra-
vo djetinjstvo.

U proteklom razdoblju, napustili su nas naši slije-
deći donedavni sumještani:

1. Zorka Repajić, sahranjena 18. prosinca 2020. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

2. Goran Vinkešević, sahranjen 19. prosinca 
2020. godine na groblju u Podgoraču (Sv. Ni-
kole),

3. Marko Gajčević, sahranjen 21. prosinca 2020. 
na groblju u Budimcima (Presvetog Trojstva),

4. Anica Hozijan, sahranjena 24. prosinca 2020. 
na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

5. Pavka Milaščević, sahranjena 28. prosinca 
2020. na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. 
Ivana Nepomuka),

6. Verica Hozijan, sahranjena 31. prosinca 2020. 
na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

7. Nada Ivančić, sahranjena 7. siječnja 2021. na 
groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

8. Ljubica Šajnović, sahranjena 8. siječnja 2021. 
godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

9. Đorđe Bučanin, sahranjen 13. siječnja 2021. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

10. Zlatomir Hozijan, sahranjen 19. siječnja 2021. 
na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

11. Manda Horvat, sahranjena 20. siječnja 2021. 
godine na groblju u Razbojištu (Sv. Ivana),

12. Franjo Vinić, sahranjen 25. siječnja 2021. go-
dine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),

13. Mijo Pipek, sahranjen 28. siječnja 2021. na 
groblju u Kršincima (Sv. Ane),

14. Jelena Bulat, sahranjena 10. veljače 2021. 
na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

15. Javorka Kovačević, sahranjena 5. ožujka 
2021. godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

16. Milka Ježovita, sahranjena 9. ožujka 2021. 
na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),

17. Dragoljub Batinić, sahranjen 9. ožujka 2021. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

18. Savka Drljača, sahranjena 11. ožujka 2021. 
na groblju u Bijeloj Lozi (Male Gospojine),

19. Radivoj Ljiljak, sahranjen 12. ožujka 2021. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj).

OPĆINSKE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Nastavak obnove 
crkvenih zdanja

Preminuli sumještani

Naši novi sumještani

Povodom Međunarodnog dana osoba s 
Downovim sindromom, općinski načel-
nik, Goran Đanić, obišao je djecu sa sin-
dromom Down sa područja Općine Pod-
gorač, te im uručio prigodne poklone.

Oni su naši anđeli

Početkom ožujka je u prostorijama 
Općine Podgorač upriličeno potpisi-
vanje Ugovora o kapitalnim donaci-
jama vjerskim zajednicama koje dje-
luju na području Općine Podgorač.

U ime Općine, ugovore su potpisa-
li općinski načelnik Goran Đanić i 
predsjednica Općinskog vijeća Lji-
ljana Zidar. 

U ime podgoračke župe sv. Nikole 
biskupa, ugovor je potpisao župnik 
Željko Benković, a u ime budimač-
ke župe Presvetog Trojstva, župnik 
Božidar Petrović. Ugovor za stipa-
novačku Adventističku crkvu potpi-
sao je tamošnji starješina, Jonatan 

Kubena, a u ime budimačke pravo-
slavne parohije, paroh Aleksandar 
Vukadinović.

Ovogodišnjim kapitalnim donacijama 
osiguran je nastavak druge faze iz-
gradnje grijanja u podgoračkoj crkvi 
sv. Nikole biskupa. U Stipanovcima 
će se raditi nastavak rekonstrukcije 
unutrašnjeg prostora i dijela vanjskog 
na tamošnjoj adventističkoj crkvi.

U Budimcima će donirana općinska 
sredstva iskoristiti za izgradnju istoč-
nog dijela ograde oko prostora crkve 
Presvetog trojstva, te za nastavak re-
konstrukcije unutrašnjeg dijela crkve 
sv. Vaznesenja Gospodnjega.

S potpisivanja ugovora s predstavnicima vjerskih zajednica
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Jači smo i od pandemije!
Kao i sve hrvatske škole, tako i naša Osnovna škola Hinka 
Juhna, već drugu školsku godinu vodi »borbu« s koro-
nom. Nažalost, nije to ona nekadašnja školska atmosfera 
kada je školom odzvanjalo školsko zvono i učenička graja 
po hodnicima, ali ipak... Bolje i to nego samo online na-
stava.

Kako bi se i osobno uvjerio u sadašnji rad škole, općinski 
načelnik Goran Đanić, posjetio je Osnovnu školu Hin-
ka Juhna u Podgoraču u namjeri upoznavanja s početkom 
drugog polugodišta za vrijeme trajanja pandemije uzroko-
vane koronavirusom. 

Ravnateljica škole, Zdenka Vukomanović, upoznala je 
načelnika Đanića s modelom koji primjenjuje škola, a to 
je Model B koji se na našem području trenutno pokazao 
kao najprihvatljivijim. 

Ujedno ga je upoznala sa svim epidemiološkim mjerama, 
odnosno načinom održavanja nastave za vrijeme trajanja 
pandemije. Načelnik Đanić izrazio je zadovoljstvo što se 
sve provodi po strogim epidemiološkim mjerama i što je 
broj oboljelih minimalan.

DJEČJI VRTIĆ U PODGORAČU

Općina osigurala sredstva  
za pomoćnika u nastavi

Načelnik Đanić i ravnateljica Kanđera prigodom potpisivanja Ugovora Pedagoginja Marina Lazar, asistentica Katarina Zidar,  
s ravnateljicom i načelnikom 

Općina Podgorač je, u suradnji sa Dječjim 
vrtićem Zvončić Našice, osigurala sredstva 
i potpisala Ugovor za pomoćnika u nastavi. 
Na ovaj način, za djecu koja imaju potre-
bu za istim, boravak u vrtiću će se učini-
ti lakšim i ugodnijim. Također, pomoćnik 
u nastavi će svojim angažmanom znatno 
doprinijeti cjelokupnom odgojno-obrazov-
nom procesu.

- U predškolskom odgoju, s obzirom da 
imamo potrebe za pomoćnikom u nastavi, 
dugo nastojimo ostvariti taj cilj. Drago nam 
je da smo u suradnji sa Općinom Podgorač 
i općinskim načelnikom Goranom Đani-
ćem osigurali sredstva za realizaciju ovog 
projekta, na čemu smo zahvalni! – izjavila 
je ravnateljica Dječjeg vrtića Zvončić Na-
šice, Snježana Kanđera.

Načelnik Đanić izrazio je zadovoljstvo 
ovim projektom, dodajući kako je budući 
cilj Općine Podgorač osigurati sredstva za 
cjelodnevni boravak djece u vrtiću, kojim 
bi se osiguralo sigurno i kvalitetno predš-
kolsko obrazovanje djece, te kako bi se 
olakšalo roditeljima koji su u radnom od-
nosu.

Načelnik Đanić i ravnateljica Vukomanović



RADILI NA OSJEČKOM SVEUČILIŠTU, A IZAZVALI EKOLOŠKI INCIDENT U OPĆINI PODGORAČ

Brza intevencija općinskih službi Neodgovorno odbačeni opasni otpad Načelnik Đanić pregledava teren nakon sanacije

Da izbjegnu plaćanje odlaganja, 
opasni otpad bacili u prirodu
Uz plaćanje troškova cjelokupne sanacije, od svih nadležnih državnih institucija tražit ćemo da tvrtke i osobe 
koje su počinile ovaj ekološki incident kazneno odgovaraju – ističe općinski načelnik Đanić

Samo zahvaljujući brzoj intervenciji op-
ćinskih komunalnih djelatnika i odlučno-
sti općinske uprave, spriječene su moguće 
puno teže posljedice krajnje neodgovornog 
ekološkog incidenta koji se krajem ožujka 
dogodio na području općine Podgorač i to 
na čak tri lokacije.

Tim povodom, iz Općine Podgorač javno-
sti je upućeno slijedeće priopćenje:

– Građevinski otpad, odnosno smeće iz 
studentskog paviljona Sveučilišnog kam-
pusa u Osijeku, Ulica L. Ružičke bb, bačen 
je u odvodni kanal uz lokalnu cestu 44046 
od Podgorača prema Ledeniku, preko Ba-
rica. Naručitelj radova je Sveučilište Josi-
pa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni 
izvođač radova je zajednica ponuditelja, 
H-GRAD d.o.o., Gornjogradska 29, 10 000 
Zagreb, i POMGRAD d.d., Bakovska 31, 
Murska Sobota, Slovenija. Nadzorni inže-
njer gradilišta je Miroslav Pauzar, Institut 
IGH d.d., Janka Rakuše 2, Zagreb.

Ekološki incident se dogodio zbog ostata-
ka boje koja istječe iz kanti koje su bačene 
u odvodni kanal. Također ima i dijelova sa-
lonitno-azbestnih ploča koje su opasne po 
zdravlje, ostataka sredstava za impregnaci-
ju, gletanje te ostalog po zdravlje opasnog 
otpada.

O svemu je obavještena i Policijska postaja 
Našice. U otpadu je pronađen dokument, 
Zapisnik o komisijskom pregledu soba, iz 
kojeg se vidi što je rađeno te tko je nazočio 
pregledu. Na teren su brzo izašli vatrogasci 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pod-

gorač, te djelatnici komunalnog poduzeća 
Našički park – stoji u priopćenju Općine 
Podgorač.

I treća lokacija
Ubrzo nakon što je pronađen bačeni otpad 
na prve dvije lokacije, pronađena je i treća 
lokaciju ekološkog incidenta koji se dogo-
dio na području Općine Podgorač, na loka-
ciji između Budimaca i Poganovaca.

I na toj lokaciju su komunalni djelatnici za-
tekli veću količinu otpadnog materijala od-
nosno kanti s bojom, raznih impregnacija, 
glet mase i ostalog otpada od završnih ra-

dova u građevinarstvu. Sav otpad je bačen 
u odvodni kanal, te je zagađena voda. Pret-
postavlja se da je isti zatečeni otpad pove-
zan sa prve dvije lokacije, koje su potom 
i očišćene. Također je pronađena određena 
dokumentacija među otpadom.

O novom incidentu je obavještena Policij-
ska postaja Našice, te Državni inspektorat. 
Na teren su izašli i vatrogasci Dobrovolj-
nog vatrogasnog društva Podgorač koji su 
odmah postavili zaštitne barijere kako bi se 
spriječilo daljnje zagađenje voda.

Obavljena sanacija
Na kraju, iz Općine Podgorač je priopće-
no kako je obavljena i sanacija posljednjeg 
zabilježenog ekološkog incidenta, onoga 
na području između Budimaca i Podgora-
ča. Sanaciju je izvršila tvrtka Komunalije 
Hrgovčić iz Županje. U kvalitetu sanacije 
uvjerili su se općinski načelnik, Goran 
Đanić, i komunalni djelatnik iz vlastitog 
pogona Općine Podgorač, Dragan Mitrić.

Načelnik Đanić izjavio je da je zadovoljan 
sanacijom ekološkog incidenta, odnosno 
ekocida, koja je obavljena na lokalnoj cesti 
44046 između Podgorača i Ledenika, i na 
lokaciji između Budimaca i Poganovaca, te 
je najavio stroge sankcije za počinitelje. 

Osim prekršajnih, tražit će i kaznene od-
govornosti, te plaćanje troškova cjeloku-
pne sanacije, a ujedno i od svih nadležnih 
državnih institucija da tvrtke i osobe koje 
su počinile ovaj ekološki incident kazneno 
odgovaraju.
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