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VATROGASNI CENTAR OPĆINE PODGORAČ PREDAN VATROGASCIMA 
I MJEŠTANIMA

Obećano – izvršeno!
Nakon samo 16 mjeseci od početka izgradnje, u uporabu je predan Va-
trogasni centar Općine Podgorač, objekt vrijedan šest milijuna kuna fi-
nanciran sredstvima EU 
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moderne i razvijene 
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U povodu Dana hrvatskih va-
trogasaca i blagdana sv. Flo-
rijana, zaštitnika vatrogasaca, 
načelnik Općine Podgorač, 
Goran Đanić, na svečani je 
način obavio primopredaju 
novog Vatrogasnog centra Op-
ćine Podgorač na raspolaganje 
vatrogascima stožernog općin-
skog društva – DVD-a Podgo-
rač. Tom prigodom, održan je i 
dan otvorenih vrata u vatroga-
snom centru prilikom kojeg su 
svi mještani Općine mogli ra-
zgledati novi Vatrogasni centar 
i opremljene uredske prostori-
je, vatrogasne garaže, veliku 
svečanu dvoranu Doma...

Obraćajući se okupljenima, 
prigodom simbolične predaje 
ključeva Vatrogasnog centra 
predsjedniku DVD-a Podgo-
rač, Josipu Mojzešu, načel-
nik Goran Đanić istaknuo je 
kako se ovim velikim i izu-
zetno vrijednim projektom, 
podigla kvaliteta, ali sigurnost 
života u općini Podgorač.

– Ono što smo građevinski 
započeli u prosincu 2019. go-
dine, nakon samo 16 mjeseci 
izgradnje i opremanja, sada 
predajemo vatrogascima i mje-
štanima općine Podgorač na 
uporabu. Sustav vatrogastva 
u Općini Podgorač je na vrlo 
visokoj razini, a sad smo ga s 
ovim projektom vrijednim šest 
milijuna kuna podigli na još 
višu razinu. Osobno sam zado-
voljan što sam sa svojom dosa-
dašnjom vladajućom većinom 
uspio izrealizirati ovaj projekt. 
Hvala općinskim vijećnicima 

što su me u tome podržali – 
istaknuo je Goran Đanić.

Predsjednik DVD-a Podgo-
rač Josip Mojzeš zahvalio se 
načelniku Đaniću i Općini 
Podgorač na novouređenom 
Vatrogasnom centru.

– Imamo brojne i dokaza-
ne članove. Opremljeni smo 
s dvije vatrogasne cisterne, 
kombi vozilom i svom pripa-
dajućom opremom. Ovim Va-
trogasnim centrom, dodatno 
je povećana razina u cijeloj 
Općini – izjavio je Mojzeš.

4. svibnja 2021.

10. prosinca 2019.
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VATROGASNE CISTERNE ZA DVD STIPANOVCI I DVD KRŠINCI

Jačanje vatrogastva  
u cijeloj općini
Ovo je velik dan za Općinu Podgorač i ponosan sam što smo na današnji dan, 
dan svetog Florijana – zaštitnika vatrogasaca, mogli uručiti DVD-u Stipanovci i 
DVD- Kršinci po jednu cisternu – istaknuo je općinski načelnik Goran Đanić

Novi asfalt u Poganovcima
Sredinom veljače započeti radovi na asfaltira-
nju Ulice Slavka Kolara u Poganovcima, bliže 
se završetku. Općina Podgorač je u svom pro-
računu za ovu investiciju osigurala 900.000 
kuna. Nakon ovoga, započeli su radovi u Uli-
ci Lužak u Budimcima, a izvođač je Osijek 
Koteks, dok uskoro počinje i obnova Ulice 
Slavka Kolara u Bijeloj Lozi.

Dodjeljena  
javna priznanje 
Općine Podgorač
Na temelju odluke Općinskog 
vijeća Općine Podgorač, dodje-
ljena su javna priznanja Opći-
ne Podgorač za prošlu godinu. 
Uobičajeno, priznanja su dobi-
tinicima trebala biti uručena u 
povodu Dana Općine. Nažalost, 
kako epidemiološka situacija nije 
dozvoljavala takva okupljanja 
u veljači, priznanja je proteklog 
tjedna dobitinicima uručio općin-
ski načenik Goran Đanić.
Tako je javno priznanje »Na-
grada Općine Podgorač« za 
zasluge u promicanju sporta i 
doprinos od značaja za druš-
tveni život Općine Podgorač, 
dobila NK Sloga iz Podgorača. 
Podsjetimo kako ovaj klube ove 
godine obilježava stotinu godinu 
od osnivanja.
Nadalje, javno priznanje »Nagra-
da Općine Podgorač« za zaslu-
ge u promicanju humanitarnog 
djelovanja na području Općine 
Podgorač, dobio je Stanislav 
Varga iz Podgorača.
Javno priznanje »Zahvalnica 
Općine Podgorač« za zasluge u 
promicanju humanitarnog djelo-
vanja na području Općine Pod-
gorač, dobio je Damir Štefančić 
iz Kršinaca.
Javno priznanje »Zahvalnica 
Općine Podgorač« za zasluge 
u promicanju kulture na područ-
ju Općine Podgorač, dobila je 
Zdenka Vukomanović iz Pod-
gorača.
Javno priznanje »Zahvalnica 
Općine Podgorač« za zasluge 
u promicanju vatrogastva na po-
dručju Općine Podgorač, dobio 
je Vlatko Gašić iz Stipanovaca.
Javno priznanje »Zahvalnica 
Općine Podgorač« za zasluge u 
promicanju sporta na području 
Općine Podgorač, dobili su Ivan 
Moguš iz Stipanovaca i Petar 
Đanić iz Podgorača.
Čestitamo svim dobitnicima!

U povodu Dana hrvatskih vatrogasaca i blagdana 
sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, vatrogasci-
ma DVD-a Stipanovci i DVD-a Kršinci, općin-
ski načelnik Goran Đanić predao je na uporabu 
vatrogasne cisterne.

Načelnik Đanić tom je prigodom u Stipanovcima 
istaknuo kako se time ravnomjerno podiže razina 
sigurnosti u svim mjestima općine.

– Ovo je velik dan za Općinu Podgorač i ponosan 
sam što smo na današnji dan, dan svetog Florija-
na – zaštitnika vatrogasaca, mogli uručiti DVD-u 
Stipanovci jednu cisternu. Prijašnja cisterna je, 
u svakom slučaju, dotrajala, a vatrogasci DVD-
a Stipanovci sigurno zaslužuju novu cisternu. 
Ovom donacijom naša Općina je puno sigurnija. 
Ovo je jedan veliki čin za cjelokupno vatroga-
stvo na području općine – rekao je Đanić. 

Zahvaljujući se na vrijednoj donaciji, predsjed-
nik DVD-a Stipanovci, Vlatko Gašić je rekao:

– Nadam se da će nam ova vatrogasna cisterna 
što manje trebati, odnosno, da ćemo imati što 
manje požarnih intervencija. Naše Društvo je 
osnovano 1932. godine i mogu se pohvaliti da 
ono izuzetno dobro i kvalitetno radi. Imamo pre-
ko stotinu aktivnih članova, a imamo i veliki broj 
operativnih članova koji su na raspolaganju sva-
kog trenutka. Također, ekipe DVD-a Stipanovci 

su predstavljali našu županiju na državnim natje-
canju od 1994. godine, čak 33 puta što je rekord 
za društva s područja Osječko – baranjske župa-
nije – izjavio je, između ostalog, Vlatko Gašić 
te istaknuo izvrsnu suradnju Općine, općinskog 
načelnika i svih društava s područja Općine Pod-
gorač.

Prigodom dodjeljivanja manje navalne cisterne 
članovima DVD-a Kršinci, općinski načelnik 
Goran Đanić je istaknuo:

– U Kršincima postoji duga tradicija vatrogastva, 
a u DVD-u djeluje i dosta mladih ljudi. Ova ci-
sterna će podići sigurnost na višu razinu, ne samo 
u naselju Kršinci, nego i u čitavoj općini Podgo-
rač. Ova donacija je znak kako Općina razmišlja 
o svojim vatrogascima, a sljedeće godine ćemo 
Društvu dodijeliti kombi vozilo te napraviti kip 
svetog Florijana – rekao je Đanić i pritom na-
glasio kako su članovi DVD-a Kršinci, zajedno 
s DVD-om Podgorač i Stipanovci, sudjelovali u 
obranama od poplava u Vukovaru, Osijeku kao i 
na području Općine Podgorač.

Predsjednik DVD-a Kršinci Zlatko Štefančić 
izjavio je kako društvo broji 40 članova, od kojih 
je 35 aktivnih te pet počasnih članova. Zahvalio 
se Općini Podgorač i načelniku Goranu Đaniću 
na dugogodišnjoj dobroj suradnji i vrijednoj do-
naciji.
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Nova zapošljavanja
Općina Podgorač provodi još jedan socijalni program zapošljava-
nja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na programu 
javnih radova. Nakon provedenog javnog natječaja za zapošlja-
vanje zaposleno je osam dugotrajno nezaposlenih osoba koje su 
zadovoljile sve uvjete raspisanog natječaja. 

Općinski načelnik Goran Đanić izjavio je kao Općina Podgorač 
uz programe Zaželi, putem kojih zapošljava samostalno i uz par-
tnere DVD Podgorač i LAG Karašica Vučica 48 osoba, te uz ovih 
osam novozaposlenih osoba, čini brojku od 56 osoba ukupno. 

Načelnik Đanić izjavio je da je zadovoljan velikim brojem zapo-
slenih osoba te je najavio još jedan socijalni program kojim će biti 
zaposleno još 11 osoba.

Biračka mjesta u naseljima 
općine Podgorač

BIRAČKO 
MJESTO

NAZIV 
NASELJA

LOKACIJA  
BIRAČKOG MJESTA

1 Podgorač OŠ Hinka Juhna

2 Podgorač Općina Podgorač

3 Ostrošinci Društveni dom

4 Razbojište Vatrogasni dom

5 Stipanovci Vatrogasni dom

6 Kršinci Stara škola

7 Kelešinka Vatrogasni dom

8 Bijela Loza Društveni dom

9 Budimci OŠ Hinka Juhna, PŠ Budimci 

10 Poganovci OŠ Hinka Juhna, PŠ Poganovci

Gdje su naša 
biračka mjesta?
Na području općine Podgorač se nalazi devet naselja: Podgo-
rač, Ostrošinci, Razbojište, Stipanovci, Kršinci, Kelešinka, 
Bijela Loza, Budimci i Poganovci.

Svako od tih naselja, osim Podgorača, ima po jedno biračko 
mjesto. Gdje se ta biračka mjesta nalaze u svakom naselju, te 
koji im je redni broj, može se vidjeti u tablici.

Podgorač jedini od naših naselja ima dva biračka mjesta. 

Jedno biračko mjesto će se nalaziti u prostorima Osnovne ško-
le Hinka Juhna. To biračko mjesto se naziva »Biračko mjesto 
broj 1« i na njemu će moći glasati stanovnici sljedećih podgo-
račkih ulica: kralja Tomislava, Matije Gupca i Josipa Kozarca.

Drugo biračko mjesto u Podgoraču se nalazi u prostorima 
zgrade Općine Podgorač. To biračko mjesto se naziva »Bi-
račko mjesto broj 2«, a na njemu će moći glasati stanovnici 
sljedećih podgoračkih ulica: Hinka Juhna, Klenik, Petra Prera-
dovića, Josipa Jurja Strossmayera, te stanovnici na Trgu Pavla 
Pejačevića.

Sva biračka mjesta su otvorena u nedjelju, 16. svibnja 2021. 
godine od 7 do 19 sati.

Đanić: Izađite na izbore!
Pozivam sve mještane općine Pod-
gorač koji imaju biračko pravo da u 
nedjelju, 16. svibnja, izađu na svoja 
biračka mjesta i ostvare svoje građan-
sko i demokratsko pravo.

Svaki glas je bitan i zato izađite na 
izbore. Glasajte za one u koje imate 
povjerenja da našoj općini i županiji 
mogu donijeti brži razvoj i napredak.

Završeno asfaltiranje 
i u Razbojištu
Kako je i najavljivao općin-
ski načelnik Goran Đanić, 
završeni su radovi na rekon-
strukciji, odnosno asfaltira-
nju ceste u Ulici Vladimira 
Nazora u Razbojištu. Ra-
dove je na natječaju dobila 
tvrtka Grapa iz Osijeka. 

Radove su obišli općinski 
načelnik Goran Đanić, za-
mjenik općinskog načelnika 
Josip Mojzeš, te direktor 
osječke tvrtke Grapa, Zvo-
nimir Pavošević. 

Ovom prilikom općinski 
načelnik Goran Đanić izja-
vio je da se na ovaj način 
podiže standard života u 
svim mjestima u Općini Po-
dograč te će i u budućnosti 
nastaviti s takvim projekti-
ma.
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Temeljita obnova groblja u Podgoraču
Kako bi javnosti kvalitetnije predstavio planiranu temeljitu ob-
novu groblja u Podgoraču, općinski načelnik Goran Đanić, 
nedavno je organizirao video projekcija projekta rekonstruk-
cije podgoračkog groblja koje će se dograditi i rekonstruirati.

Ovaka temeljita obnova će se sastojati od izgradnje novog 
parkirališta, proširenja novog dijela groblja, izgradnje nove 
cvjećarnice, izgradnje vanjskih toaleta uz mrtvačnicu, iz-
gradnje hladnjače za pokojnike, izgradnje novog trijema, 
rekonstrukcije cjelokupne mrtvačnice, popločavanja prvog 
dijela ispred mrtvačnice, ispred središnjeg križa popločava-
nje i uvođenje rasvjete, staza kroz cijelo groblje s klupama, 
javnom rasvjetom i video nadzorom, te nove sadnje zelenila, 
odnosno hortikulture. 

Vrijednost cjelokupne investicije procijenjena je na osam mi-
lijuna kuna, a u potpunosti će se financirati sredstvima eu-
ropskih fondova.

NOVI NOGOSTUPI

Nešto se planira, 
a nešto se gradi

NOVA FAZA IZGRADNJE SUSTAVA 
ODVODNJE U STIPANOVCIMA

Uskoro veliki radovi
Krajem travnja je u prosto-
rijama Našičkog vodovoda 
održan radni sastanak na 
temu izgradnje kanalizacij-
ske mreže s crpnim stanica-
ma u naselju Stipanovci. 

Općinskog načelnika Go-
rana Đanića, izvjestio je 
Damir Farkaš rukovoditelj 
distribucije, da je na po-
stupak javne nabave koju 
provodi Našički vodovod 
za Općinu Podgorač stiglo 
pet pisanih ponuda za izvo-
đenje radova na izgradnji 

kanalizacijske mreže s cr-
pnim stanicama u naselju 
Stipanovci. 

Ugovorena vrijednost rado-
va iznosi 3,7 milijuna kuna. 
Ovi zahtjevni radovi obu-
hvatit će izgradnju 1.236 
metara kolektora, 1.500 me-
tara tlačnog vodovoda i čak 
tri crpne stanice.

Za izvođača radova je iza-
brana osječka građevinska 
tvrtka Crocus, koja bi s ra-
dovima trebala započeti po-
četkom lipnja.

S obilaska radova u 
Ostrošincima

Poslovi obnove nogostupa u 
naseljima općine Podgorač sva-
kogodišnji su posao, a u slije-
dećem razdoblju se planira još 
više »zagristi« u taj posao. Tako 
je u travnju načelniku Goranu 
Đaniću, u ime tvrtke Lider Pro-
jekt iz Gline, uručena projektna 
dokumentacija za rekonstrukci-
ju nogostupa u Podgoraču. Pro-
jektna dokumentacija se sastoji 
od Opće mape, Projekta pješač-
ke staze I. i II. dio, te Projekta 
zaštite instalacija. 

Rekonstrukcija nogostupa se 
odnosi na sve ulice u naselju 
Podgorač. Po projektnom za-
datku, nogostup će se izvesti 
kao kombinacija asfalta i oploč-
nih kocki, a koliko je zahtjevan 
zadatak dovoljno svjedoči po-
datak kako dužina nogostupa 
iznosi čitavih 9.500 metara.

Budući da se radi o financij-
ski velikom izdatku, načelnik 
Đanić je izjavio da će raspi-
sivanjem europskih natječaja 
Općina Podgorač nominirati 
prioritete, među koje svakako 
spadaju podgorački nogostupi. 

Istovremeno, u naselju Ostro-
šinci privode se kraju radovi 
na drugoj fazi rekonstrukcije 
tamošnjih nogostupa. Radove 
izvodi tvrtka Temelj iz Našica, 
a vrijednost radova je 75.000 
kuna.

Općinski načelnik, Goran Đa-
nić, obišao je započete radove, 
te je istaknuo važnost ravno-
mjernog razvoja svih naselja 
Općine Podgorač.
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Kada sam prije šesnaest godina prvi put dobio 
povjerenje mještana općine Podgorač za duž-
nost općinskog načelnika, bila je to zapuštena 
i siromašna općina čak i za hrvatske prilike. Za 
četiri godine, dakle 2025. godine općinu Podgo-
rač vidim kao urbanistički i komunalno potpuno 
sređenu općinu čija će naselja imati sve ono što 
treba ljudima 21. stoljeća. Bit će to moderna op-
ćina u kojoj će se moći raditi i od svoga rada 
pristojno i zadovljno živjeti – ističe dosadašnji 
načelnik Goran Đanić koji se kandidirao za još 
jedan načelnički mandat

INTERVJU: GORAN ĐANIĆ, NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

16 godina dugi put 
od zapuštene do 
moderne i razvijene 
općine

Kada je prije šesnaest godina 
prvi put postao načelnikom 
Općine Podgorač, Goran Đanić 
nije znao čega bi se od posla 
prije prihvatio. Te 2005. godi-
ne, bila je to tada jedna od za-
puštenijih slavonskih općina. 
Iako već u 21. stoljeću, velika 
većina stanovnika ove općine 
mogla je samo sanjati o osnov-
nim komunalnim potrebama 
kao što je vodovod ili kana-
lizacija. Mnoge seoske ulice 
bile su neasfaltirane sa »ški-
ljavom« javnom rasvjetom i 
derutnim nogostupima. Urbano 
zelenilo, parkirališta kod gro-
blja, sportska dvorana, sređe-
na dječja igrališta, opremljena 
vatrogasna društva, božićnice i 
uskrsnice – bile su to misaone 
imenice za stanovnike općine 
Podgorač. 

Nakon svojevrsne inventure 
stanja u općini, nova općinska 

vlast te 2005. godine počela je 
razmišljati o tome kako zapo-
četi rješavati silne, desetljeći-
ma nagomilane probleme. Na-
ravno, ništa nije bilo jednostav-
no. U prvo vrijeme, državna i 
tadašnja županijska vlast, nisu 
pokazivali razumijevanje za 
rješavanje tih problema stanov-
nika podgoračke općine. 

Tek 2011. godine, nakon neko-
liko naizmjeničnih incidenata 
sa sušom i poplavom, država je 
ozbiljnije počela shvaćati pro-
bleme mještana podgoračkih 
naselja. U to vrijeme općina 
konačno postaje veliko gradi-
lište. 

Od te 2011. godine prošlo je 
točno deset godina. Za koji 
dan će novi izbori za općinsku 
vlast. Kako u tom kontekstu 
ocjenjuje ne samo protekli, 
već i ranije mandate, pitali 
smo sadašnjeg općinskog na-

 Goran Đanić
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čelnika Gorana Đanića, koji 
je istakao i kandidaturu za 
novi načelnički mandat.

– Teško je sjetiti se baš sva-
kog detalja, ali mogu reći da 
sam zadovoljan, pogotovo ako 
se vratim u vrijeme kada sam 
postao načelnik. Općina je tada 
bila bez komunalne i druš-
tvene infrastrukture. Ono što 
smo imali bilo je zapušteno i 
neodržavano, mnogo toga bilo 
je zrelo za temeljitu obnovu, 
a o vodovodu se tek sanjalo. 
Podsjećam kako su tada vodu 
imala samo dva naselja – Stipa-
novci i Kelešinka. Pred nama 
je bilo puno posla, a proračun 
skroman. Poslije više godina 
zamolbi, upozoravanja i kuca-
nja na mnoga ministarska vra-
ta, konačno se počelo ozbiljnije 
raditi 2013. godine. Uz potporu 
države i županije krenuli smo 
u realizaciju zacrtanih komu-
nalnih i društvenih investicija. 
S ponosom mogu reći da smo 
značajno unaprijedili stanje ko-
munalne i društvene infrastruk-
ture, prije svega vezano uz 
vodoopskrbu. Danas je čitava 
općina pokrivena vodovodnom 
mrežom, ugrađeno je više od 
80 kilometara vodovodnih cije-

vi, a sve je to koštalo više od 20 
milijuna kuna.

Pored tih velikih i skupih po-
slova, Općina se sve ove go-
dine morala baviti i mnogim 
manjim, ali za mještane ite-
kako važnim poslovima.

– Naravno! Izgradnja vodovo-
da je važna, ali trebalo je mi-
sliti i na niz drugih poslova u 
općini. Primjerice, izgradili 
smo devet mrtvačnica, goto-
vo u potpunosti su uređeni svi 
društveni domovi. Svake go-
dine se obnavljaju nogostupi, 
grade parkirališta i slični po-
slovi. Uz sve to, kontinuirano 
pripremamo dokumentaciju za 
nove kapitalne investicije. Kao 
što sam već ranije naglašavao, 
proteklih godina smo bili prisi-
ljeni stalno stizati sve ono što 
prvih godina postojanja Općine 
nije napravljeno. Uz to, isto-
vremeno moramo održavati i 
obnavljati ono što već imamo. 
Ništa nije vječno i sve se mora 
održavati i unapređivati. 

Protekla, posljednja godina 
aktualnog manadata, bila je 
opterećena pandemijom koja 
još traje. Kako se to odražava 
na relaizaciju planiranog?

JOSIP MOJZEŠ, DOSADAŠNJI ZAMJENIK 
OPĆINSKOG NAČELNIKA GORANA ĐANIĆA

Ostvarenje 
svih planiranih 
projekata čini 
me ponosnim
– Izuzetno sam zadovoljan svim realiziranim projektima 
u proteklom mandatu. Zajedno s načelnikom Goranom 
Đanićem, sudjelovao sam aktivno u projektima koje smo 
provodili. Počev od rješavanja infrastrukturnih projekata, 
do onih koji su se ticali zapošljavanja. Ponosan sam što 
sam četiri godine obnašao dužnost zamjenika općinskog 
načelnika. Najviše mi je drago što smo toliko ljudi uspjeli 
zaposliti u protekle četiri godine. Nadam se kako ću i u 
slijedeće četiri godine dobiti priliku kao vijećnik aktivno 
sudjelovati u kreiranju još niza uspješnih godina za općinu 
Podgorač.

Josip Mojzeš

Ljiljana Zidar
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– Usprkos takvoj nepredvidlji-
voj godini, vidljiv je velik za-
mah u ostvarenju brojnih naših 
projekata. Veliki projekti naše 
općine, koji su pripremljeni 
ranije, sad su u fazi realizacije 
i završetka. Vatrogasni centar 
smo prije nekoliko dana pre-
dali na upravljanje stožernom 
općinskom društvu – DVD-u 
Podgorač, obnovili smo i asfal-
tirali ceste koje smo planirali i 
počeli raditi na novim projekti-
ma. Iznimno mi je drago zbog 
svega što smo postigli uz broj-
ne projekte nominirane kroz 
EU, određena ministarstva te, 
naravno, uz potporu Osječko-
baranjske županije. S ponosom 
ističem kako je upravo općina 
Podgorač među prve tri općine 
u Osječko-baranjskoj županiji 
po povlačenju sredstava iz Eu-
ropske unije.

Kako je protekao dosadašnji 
dio godine?

– Kao i mnoge ranije, i ovu 
smo godinu počeli investicija-
ma. Rekonstruirali smo kolni-
ke i nogostupe i uredili dječja 
igrališta na području općine. 
Počeli smo i izgradnju kanali-
zacije u Stipanovcima, realizi-

rali smo dovođenje pitke vode 
do svakog kućnog praga. Tako 
nastojimo podići kvalitetu živ-
ljenja u svim naseljima općine 
Podgorač i postići ravnomjeran 
standard. Dugi niz godina ula-
žemo u vatrogastvo i kontinu-
irano ga razvijamo. Vatrogasci 
sada imaju neusporedivo bolje 
uvjete rada i na bolji će se na-
čin zadovoljiti uvjeti sigurnosti 
stanovništva. Bitno je naglasi-
ti da će i kulturno-umjetnička 
društva, gospodarski subjek-
ti, stanovnici općine te ostale 
udruge moći koristiti uređen 
objekt za sastanke, zabave i 
druge aktivnosti u naselju. 
Također je izgrađena garaža 
DVD-a Kršinci. Sagrađen je 
moderan objekt i pristupno 
parkiralište za tamošnji druš-
tveni dom, koji smo nedavno 
obnovljen.

Veliku pažnju pridajete 
upravo razvoju i poboljšanju 
stanja u vatrogastvu.

– Naravno. To je, ne samo sto-
ljetna tradicija u našim naselji-
ma, nego je i važan element si-
gurnosti imovine i ljudi. Mogu 
se pohvaliti da je sustav vatro-
gastva kod nas iznad razine eu-

LJILJANA GRBIĆ, DRUGA ZAMJENICA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA 
NACIONALNE MANJINE

Nastojala sam 
služiti svim 
mještanima 
općine Podgorač
– Svoju sam dužnost u protekle četiri godine obnašala ča-
sno i pošteno. Služila sam svim mještanima općine Podgo-
rač, a ne samo pripadnicima nacionalne manjine. Izuzetno 
sam ponosna na tu činjenicu. Nadam se kako ću i slijedeće 
četiri godine dobiti povjerenje za tu dužnost. Namjera mi je 
također opravdati povjerenje koje ću dobiti za svoj rad. Na-
glašavam kako sam bila svojevrsni spoj između načelnika, 
Vijeća i Županije, a sudjelovala i u aktivnostima potpisiva-
nja određenih sporazuma i u Vladi Republike Hrvatske kao 
predstavnica Općine. Zadovoljna sam statusom koji moja 
nacionalna manjina uživa u općini Podgorač, te svakako 
suradnjom s općinskim načelnikom Goranom Đanićem, te 
dosadašnjim prvim zamjenikom općinskog načelnika, Josi-
pom Mojzešom.

LJILJANA ZIDAR, DOSADAŠNJA 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Zadovoljna sam 
provođenjem 
odluka 
Općinskog 
vijeća
– Osobno sam zadovoljna radom Općinskog vijeća, kao i su-
radnjom koju smo ostvarivali s općinskim načelnikom Gora-
nom Đanićem. Ta suradnja se najviše ogledavala u kvalitetnom 
provođenju odluka koje je donosilo Općinsko vijeće. Posebno 
sam zadovoljna provođenjem odluka u vezi realizacije određe-
nih projekata o kojima su vijećnici raspravljali, a osobito ovog 
velikog projekta izgradnje Vatrogasnog centra. Mislim da sam 
dobro odradila svoj posao, te da sam dostojno predstavljala 
općinu Podgorač u svim segmentima kako na području naše 
općine, tako i u Županiji. Zahvaljujem se na dosadašnjem po-
vjerenju, te da ću i nadalje biti prisutna u radu Općine kao 
općinska vijećnica.

Ljiljana Grbić
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ropskog. Upravo smo ovih dana 
uručili dvije vatrogasne cisterne 
za DVD Kršinci i DVD Stipa-
novci, a za 2022. godinu najav-
ljuujem nabava novih kombi-
vozila. U Podgoraču smo po-
stavili novo mobilno reciklažno 
dvorište gdje će mještani moći 
besplatno odložiti razne vrste 
otpada i time pridonijeti da se 
otpad ne odlaže na mjesta koja 
nisu za to predviđena.

Ne računajući proteklu »ko-
ronarnu« godinu, općina Pod-
gorač poznata je i po dobroj 
razini društvenog, kulturnog 
i sportskog života svojih mje-
štana. 

– Takve aktivnosti čine neku 
zajednicu društveno zanimlji-
vijom i korisnijom. To su nor-
malne potrebe ljudi i Općina ih 
itetako cijeni i pomaže. Podr-
žavamo rad svih naših udruga 
jer članovi udruga predstavljaju 
bogatstvo općine. Bogati smo 
onoliko koliko imamo različitih 
udruga, događanja i aktivnosti 
te im nastojimo financijski po-
moći u radu. Na području op-
ćine imamo pet sportskih dru-
štava i svake godine izdvajamo 
financijska sredstva i za njih. 
Ove smo godine osigurali sred-
stva za nabavu traktorskih kosi-

lica za sve sportske klubove te 
tako olakšali održavanje sport-
skih terena. Ovoga proljeća smo 
obnovili svlačionice i dijelove 
prostora naših klubova. Vodi-
mo računa i o kulturnom živo-
tu u našoj općini, organiziramo 
brojne manifestacije, no one su 
u prošloj godini zbog situacije s 
koronavirusom izostale. Nadam 
se da će se ove godine makar 
dio planiranih aktivnosti i odr-
žati. Nažalost, naš tradicionalni 
Uskrsni stol već drugu godinu 
nije održan zbog primjene epi-
demioloških mjera. 

I vjerski život je na zavidnoj 
razini. Na području općine 
djeluju tri kršćanske vjerske 
zajednice: katolička, pravo-
slavna i adventistička.

– Da, i to je dio bogatstva i ra-
znolikosti naše općine. Suklad-
no našim financijskim moguć-
nostima, odgovaramo na potre-
be vjernika, želimo im olakšati 
vjerske obrede te pomažemo 
i vjerske zajednice. Na našem 
području vjerske zajednice dje-
luju kroz četiri organizacijska 
oblika: Katolička Crkva – Župa 
Podgorač, Katolička Crkva – 
Župa Budimci i Poganovci, Pra-
voslavna Crkvena opština Bu-
dimci i Poganovci i Kršćanska 

Adventistička Crkva u Stipa-
novcima. Za sve njih, sukladno 
mogućnostima i veličini svake 
od njih, u proračunu također 
osiguravamo sredstva.

Nezaposlenost je akutni pro-
blem većeg dijela Hrvatske, 
pa se to odražava i u općini 
Podgorač. Što općina u tom 
smislu čini?

– Općina Podgorač je dosad 
bila rekorder u Hrvatskoj što se 
tiče zapošljavanja u socijalnim 
programima. Kroz razne pro-
grame i javne radove zaposlili 
smo više od 600 ljudi. Prošle 
godine počeli smo i realizaciju 
najvećeg projekta s partnerima, 
Centrom za socijalnu skrb i Hr-
vatskim zavodom za zapošlja-
vanje, financiranog iz sredstava 
Europske unije. Projektom »Za-
želi« zaposlili smo u prošloj go-
dini 28 osoba. U današnje vri-
jeme 28 radnih mjesta velika je 
stvar i ponosan sam na sve koji 
su se uspjeli zaposliti. Uspje-
li su ostvariti pravo na rad, što 
je najvažnije, a žene zaposlene 
na ovom projektu radit će dvije 
godine. I dalje nastavljamo s ta-
kvim aktivnostima.

Općina na razne načine po-
maže izravno svoje mještane 

kroz različite oblike pomoći. 
O čemu se radi?

– Općina postoji zbog ljudi, 
a ne ljudi zbog Općine. Sto-
ga je logično da pokazujemo 
odgovarajuću razinu socijalne 
osjetljivosti. Nismo bogata op-
ćina, pa nastojimo zadovoljiti 
potrebe svih generacija u skla-
du s mogućnostima općinskog 
proračuna. Brinemo se za svoje 
mještane od rođenja. Sufinanci-
ramo boravak u dječjem vrtiću, 
a od ove godine imamo i pose-
ban odjel u vrtiću za djecu s po-
sebnim potrebama. Provodimo 
projekt »Školski obrok za sve« 
koji obuhvaća učenike osnovne 
škole kojima se osigurava be-
splatna prehrana. Nagrađujemo 
najbolje osnovce, sufinancira-
mo prijevoz srednjoškolcima 
te stipendiramo svake godine 
deset studenata kako bismo bar 
djelomice pomogli roditeljima 
u školovanju djece. Brinemo se 
i za naše starije mještane, osi-
guravamo božićnice i uskrsni-
ce za umirovljenike i troškove 
ogrjeva za socijalno ugrožene 
mještane. Svakako je značajna 
pomoć koju naši mještani kao 
korisnici dobivaju kroz program 
Zaželi.

Općina Podgorač će 2025. godine 
imati:
 ● novi općinski Sportski centar
 ● nove nogostupe u Podgoraču, Bu-
dimcima, Stipanovcima, Poganovci-
ma i Razbojištu
 ● izgrađenu kompletnu kanalizacijsku 
mrežu
 ● rekonstruirano groblje u Podgoraču
 ● izgrađene primjerene staze u svim 
grobljima, proširena parkirališna mje-
sta i nadstrešnice kod svih mrtvačni-
ca
 ● svako naselje će imati asfaltirana 
dječja igrališta
 ● produženi boravak u dječjem vrtiću
 ● svaki mladi par će od Općine dobiti 
30 tisuća kuna za kupovinu nove, a 
20 tisuća kuna za renoviranje stare 
kuće
 ● u segmentu poljoprivrede, odnosno 
u cilju razvoja stočarstva, Općina će 
osigurati dodjelu rasplodnih krmača 
onima koji se time bave u sustavu 
OPG-a ili PG-a, odnosno poljopri-
vrednih gospodarstva
 ● za četiri godine će svi društveni do-
movi biti dodatno opremljeni

 ● nastavit ćemo sustavno opremiti sva 
dobrovoljna vatrogasna društva s 
modernom vatrogasnom opremom i 
tehnikom, novim kombijima
 ● nogometna igrališta će dobiti potpu-
no novi, kvalitetniji izgled sa sjedali-
cama
 ● povijesna zgrada tzv. stare škole u 
Podgoraču bit će u cjelosti rekonstri-
urana i pretvorena u općinski multi-
medijalni kulturni centar
 ● općinska naselja će dobiti novu vizu-
ru sadnjom niza drvoreda
 ● nastavak programa Zaželi kao i pri-
javljivanje na sve dostupne programe 
financiranja sredstvima EU fondova

 ● iskorak u turističkoj djelatnosti i to 
zahvaljući izgradnji novog akumula-
cijskog jezera na potezu Podgorač-
Breznica-Stipanovci-Kršinci, kao i 
izradom projekta za jezero kod Raz-
bojišta 
 ● u slijedeće četiri godine očekujemo 
plinofikaciju Razbojišta, Budimaca i 
Poganovaca
 ● 2025. godine očekujem kako će Op-
ćina Podgorač biti jedna moderna 
općina s pokrenutim radnim aktiv-
nostima u Poduzetničkoj zoni. Već u 
drugoj polovici ove godine, a osobito 
slijedeće, najavljen je snažan inve-
sticijski ciklus dvije ugledne tvrtke. 
Prema njihovim najavama, postoji 
mogućnost investiranja do fantastič-
nih milijardu kuna. To sada možda 
nekome izgleda čudno, ali radi se o 
prilično ozbiljnim investicijskim naja-
vama.
 ● Uvjeren sam kako ćemo do 2025. 
godine uspjeti asfaltirati sve ulice u 
našim naseljima. Nešto će ići europ-
skim, a nešto našim vlastitim općin-
skim sredstvima. 
 ● Ekološka led rasvjeta u svim naselji-
ma

Što će općina 
Podgorač 
imati 2025. 

godine
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Fontane u Bijeloj 
Lozi, Poganovcima, 
Kršincima i Razbojištu
Nakon što su izgrađene fonta-
ne u Podgoraču, Stipanovcima 
i Budimcima, ovih dana se pri-
vode kraju i radovi na fontana-
ma u Bijeloj Lozi, Poganovci-
ma, Kršincima i Razbojištu, a u 
slijedećoj fazi bit će izgrađene 
i fontane u Ostrošincima i Ke-
lešinki. 

– Time će sva naselja s pod-
ručja općine Podgorač imati 
fontane. One nisu samo ukras, 
nego uz uređenje okoliša, a to 
znači i pristupne staze, klupe 
za odmor, urbano zelenilo i pri-
godnu rasvjetu – predstavljaju 
mjesta ugodnog okupljanja 
za stanovnike tih naselja. Ne-
davno su neki mediji ismijavali 
takve naše aktivnosti. Zašto? 
Kome to smeta? Zar stanovnik 
Razbojišta ili Budimaca nema 
pravo uživati u nekim urbanim 
detaljima kao što su fontane? 
Zar to pravo smiju uživati samo 
stanovnici velikih gradova, a 
ljudi sa sela ne smiju?! Nisu to 
tako velike investicije kako si 
neki umišljaju i ne želim dopu-
sti da netko podcjenjuje naše 
mještane samo zato što žive 
na selu, a ne u gradu – obja-
snio je općinski načelnik Go-
ran Đanić.

Vrijednost fontana koje se 
upravo završavaju i bit će otvo-
rene početkom lipnja, iznosi 
170 tisuća kuna. Posao izgrad-
nje fontana na natječaju je do-
bila tvrtka Temelj iz Našica.

Izvršene radove na uvođenju 
grijanja u župnoj crkvi Sv. 
Nikole u Podgoraču obišli 
su krajem travnja općinski 
načelnik Goran Đanić i 
predsjednica Općinskog vi-
jeća Ljiljana Zidar. Doma-
ćin u toj »vizitaciji« bio im 
je župnik Željko Benković. 

Općinski načelnik tom je 
prigodom podsjetio kako 
je Općina Podgorač krajem 
2020. godine i početkom 
2021. godine uložila 80.000 
kuna u cilju ugradnje susta-

va grijanja u župnu crkvu u 
Podgoraču. Ostali dio finan-
cijskih sredstava za završe-
tak radova je župnik župe 
Željko Benković prikupio 
donacijama vjernika. 

Općina Podgorač dugi niz 
godina pomaže svojoj župi, 
kako bi vjernicima bilo 
ugodnije pratiti vjerske sa-
držaje, te isto tako pomaže i 
ostalim vjerskim zajednica-
ma s područja Općine Pod-
gorač.

Suradnja Općine i 
dječjeg vrtića
Zahvaljujući dugogodišnjoj do-
broj suradnji Općine Podgorač 
i našičkog Dječjeg vrtića Zvon-
čić čiji odjel radi u Podgoraču, 
i ove je godine organiziran Pro-
gram predškole za svu djecu 
koja će na jesen krenuti u prvi 
razred. Ovaj program za buduće 
prvašiće započeo je početkom 
travnja, a završava 16. lipnja.

Na sastanku s ravnateljicom 
Dječjeg vrtića Zvončić Našice, 
Snježanom Kanđera, koji je 
održan krajem ožujka, općinski 

načelnik Goran Đanić je naja-
vio i kako će Općina Podgorač 
organizirati besplatan prijevoz 
za svu djecu iz programa predš-
kole. U tu vrijednu aktivnost 
»uskočio« je DVD Podgorač 
koji svojim kombijem prevozi 
male predškolce.

Ravnateljica Kanđera se zahva-
lila načelniku Đaniću na pomo-
ći u rješavanju ovog problema, 
kao što je bilo i do sada, te se 
nada odličnoj suradnji i ubudu-
će.

Gradilište fontane u Razbojištu

Fontana u Bijeloj Lozi

Uz buduću fontanu već se 
okupljaju mladi

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Općine Podgorač, 
na području općine rođeno je dvoje naših novih sumještana. Nji-
hovim je roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć za 
novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Jakov Riger, rođen 19. travnja 2021. godine, sin Ivana i majke 

Zvjezdane iz Stipanovaca i
2. Matijas Vinić, rođen 13. travnja 2021. godine sin Antonia i 

majke Josipe iz Podgorača.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo djetinjstvo.

Naši novi sumještani

Uz nove radijatore i boravak u crkvi će biti ugodniji

U crkvu – bez »cvokotanja«!
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PREDSTAVLJENA VIZIJA BUDUĆEG SPORTSKOG CENTRA OPĆINE PODGORAČ

Stvaranje uvjeta za kvalitetnije 
i masovnije bavljenje sportom
Kao što je ranije i najavljivao 
općinski načelnik Goran Đa-
nić, Općina Podgorač pristupi-
la je poslu planiranja, a potom 
i izgradnje višenamjenskog 
sportskog centra. Tim je po-
vodom javnosti prezentirana 
video projekcija projekta bu-
dućeg Sportskog centra Općine 
Podgorač, koji se planira izgra-
diti financijskim sredstvima 
europskih fondova, i to u sto-
postotnom iznosu financiranja. 
Tako je Općina Podgorač u 
suradnji s projektantskom tvrt-
kom Valenčak iz Našica krenu-
la u realizaciju pripreme pro-
jekta Sportskog centra Općine 
Podgorač. Vrijednost investici-
je je procjenjena na deset mili-
juna kuna. 
Sportski centar Općine Pod-
gorač će biti višenamjenski 
isprojektiran. Pored postojećeg 
nogometnog igrališta, na pri-
rodno ukošenoj istočnoj stra-
ni igrališta izgradit će se male 
natkrivene trbine s planiranih 
150 sjedećih mjesta.

Izgled iz zraka Unutrašnjost sportske dvorane

Nadalje, planirana je izgrad-
nja igrališta za mali nogomet s 
umjetnom travom, dva teniska 
terena, nove sportske svlači-
onice za veliki nogomet, mali 
nogomet i tenis, te fitnes igra-
lište na otvorenom. Uz novu 
sportsku dvoranu za košarku, 
rukomet i odbojku, bit će dječje 
igralište s tzv. tartan podlogom, 
te parkiralište za automobile s 
prilaznom cestom.
Svi novi vanjski sportski tereni 
bit će osvjetljeni s prikladnim 
hortikulturnim rješenjima. Bu-
dući Sportski centar Općine 
Podgorač bi trebao biti u funk-
ciji svih sportskih klubova s 
područja Općine Podgorač, ali 
i novih sportskih klubova koji 
će biti aktivni na području Op-
ćine Podgorač.

Zgrada za nogometne i teniske svlačionice

Sportska dvorana s dječjim igralištem i parkiralištem

Teniski tereni

Otvoreno fitness igralište Funkcionalna noćna rasvjeta
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Vuka i Poganovci 
na korak do vrha
Pet kola prije kraja seniorske sezone 2020./2021. u natjecanju 
Druge Županijske nogometne lige Našice, oba općinska nogo-
metna kluba koja se natječu u tom rangu – Sloga iz Podgorača i 
Mladost iz Stipanovaca – mogu biti zadovoljni. Sloga je uvjerlji-
vo druga, dok Mladost sigurno drži tzv. zlatnu sredinu tablice. S 
obzirom na skori završetak natjecanja, sličan raspored na tablici 
će vjerojatno ostati do kraja sezone. Ovo ligaško natjecanje zavr-
šava 26. kolom koje će se odigrati 6. lipnja.

Istoga dana završava i ligaško natjecanje u Ligi NS našice za 
ovu sezonu. Od općinskih klubova u ovome natjecanju – Vuka 
iz Razbojišta je trenutačno na drugom, a Poganovci su na trećem 
mjestu sa samo bodom, odnosno dva zaostatka za vodećim Brezi-
kom. Do kraja je, naravno, svašta moguće. Istovremeno, Dinamo 
iz Budimaca je u bodovnom smislu u sigurnom gornjem dijelu 
tablice. Ovo ligaško natjecanje završava 22. kolom koje će se 
također odigrati 6. lipnja.

Tablica – II. ŽNL Našice – Seniori 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Motičina  21 21 0 0 124 8 116 63
 2. NK Sloga Podgorač  20 17 0 3 104 13 91 51
 3. NK Iskrica  21 13 3 5 52 24 28 42
 4. NK Lila  20 12 2 6 61 22 39 38
 5. NK Omladinac Vuk.  21 10 4 7 56 34 22 34
 6. NK Vihor II (-2)  21 11 2 8 45 50 -5 33
 7. NK Mladost Stip.  20 9 1 10 39 43 -4 28
 8. NK Željezničar (MN) 20 6 4 10 39 69 -30 22
 9. NK Slavonija Kl. (-1)  20 5 6 9 29 46 -17 20
 10. NK Zoljan  20 5 5 10 33 56 -23 20
 11. NK Zagorac 1952  21 5 4 12 31 89 -58 19
 12. NK Šipovac  20 3 5 12 27 76 -49 14
 13. NK Seljak (-3)  13 3 1 9 24 44 -20 7
 14. NK Omladinac Niza  20 0 1 19 10 100 -90 1

Tablica – LIGA NS Našice – Seniori 2020./2021.

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Brezik  17 12 2 3 37 19 18 38
 2. NK Vuka  17 11 4 2 56 32 24 37
 3. NK Poganovci  17 11 3 3 63 25 38 36
 4. NK Kućanci  17 11 3 3 43 23 20 36
 5. NK Dinamo Bud.  17 8 2 7 43 33 10 26
 6. NK Mladost Brez.  17 8 2 7 39 39 0 26
 7. NK Martin  17 7 4 6 54 44 10 25
 8. NK Kapelna  17 8 1 8 42 43 -1 25
 9. NK Lug  17 6 2 9 44 48 -4 20
 10. NK Lađanska  17 5 2 10 29 42 -13 17
 11. NK Polet (Bo)  17 0 3 14 11 66 -55 3
 12. NK Sveti Đurađ  17 0 2 15 12 59 -47 2

ZAVRŠENI RADOVI PRVE FAZE REKONSTRUKCIJE 
NOGOMETNIH SVLAČIONICA

Početak značajnih 
ulaganja u sport
Kako je i najavljeno, tijekom 
travnja su završeni radovi pla-
nirani za sadašnju fazu obnove 
dijela prostorija koje koriste 
sportaši nogometnih klubova s 
područja općine Podgorač.

Tim su povodom općinski na-
čelnik, Goran Đanić, i zamje-
nik općinskog načelnika, Josip 
Mojzeš, obišli izvršene radove 
prve faze rekonstrukcije nogo-
metnih svlačionica NK »Mla-
dost« u Stipanovcima. Radove 
je izvodila tvrtka N – B Grad-
nja iz Našica.

Načelnik Đanić je izrazio za-
dovoljstvo što su svi predviđe-
ni radovi završeni u zadanom 

roku, te je najavio drugu fazu 
rekonstrukcije istih objekata.

Općinski načelnik, Goran Đa-
nić, obišao je i izvršene radove 
prve faze rekonstrukcije nogo-
metnih svlačionica NK »Po-
ganovci«. Predsjednik kluba, 
Anđelko Stanivuković, uručio 
je načelniku Đaniću trenirku s 
logom kluba, te sa inicijalima 
imena općinskog načelnika. 
Načelnik je izrazio je zadovolj-
stvo što su radovi izvedeni u 
zadanom roku, te se zahvalio 
na poklonu.

Završeni su i radovi prve faze 
rekonstrukcije nogometnih 
svlačionica NK »Dinamo« 
Budimci, a načelnik Đanić je 
najavo drugu fazu rekonstruk-
cije istih objekata.

Sredinom travnja je načelnik 
Đanić pregledao i stanje izvr-
šenih radova na rekonstrukciji 
prve faze nogometnih svlačio-
nica NK »Sloge« Podgorač, i 
to u pratnji predsjednika Sloge, 
Steve Patajca – Bajana.

Obojica su izrazili zadovolj-
stvo kvalitetom izvršenih rado-

va, te se predsjednik nogomet-
nog kluba zahvalio općinskom 
načelniku što je prepoznao pro-
bleme oko nogometnih svlači-
onica, te što ih je Općina Pod-
gorač uvrstila u svoj proračun i 
rekonstruirala.

Nešto zahtjevniji radovi obav-
ljani su na prostorijama NK 
»Vuka« u Razbojištu. Po zavr-

šetku tih radova krajem trav-
nja, općinski načelnik, Goran 
Đanić i predsjednik NK Vuka 
Razbojište Ivica Buljan, pre-
gledali su učinjeno.

Radovi su se odnosili na re-
konstrukciju dijela krovišta, te 
zamjenu dijela stolarije i pri-
ključka na vodovodnu mrežu. 
Radovi su financirani iz sred-
stava općinskog proračuna, a 
načelnik Đanić je izjavio da je 
zadovoljan s izvedenim radovi-
ma te da će se nastaviti i druga 
faza rekonstrukcije nogomet-
nih svlačionica te postavljanje 
stotinjak plastičnih sjedalica za 
gledatelje. 

Predsjednik NK Vuka Razbo-
jište Ivica Buljan se zahvalio 
u ime NK Vuka Razbojište na 
dobroj suradnji Općini Podgo-
rač te Općinskom načelniku 
Goranu Đaniću.

Prostorije NK Sloge

Obnova svlačionica NK Mladosti Obnova krovišta u Razbojištu

NOGOMETNO PROLJEĆE



VELIKIM GNIJEZDOM PUNIM ŠARENIH PAKETIĆA U SREDIŠTU PODGORAČA OBILJEŽEN USKRS

Zadovoljstvo za naše najmlađe
Ni prohladan kišovit dan nije uplašio 
uskrsnog zeku koji je u povodu najvećeg 
kršćanskog blagdana odlučio obradovati 
podgoračke mališane. Tako je uskrsni zeko 
dijelio darove djeci predvrtićke i vrtićke 
dobi, te djeci nižih razreda osnovne ško-
le. Prigodni blagdanski program je održan 
ispred zgrade Općine Podgorač.

Naime, na inicijativu općinskog načelni-
ka Gorana Đanića i Općinskog vijeća, u 
Podgoraču je, u skladu s epidemiološkim 
mjerama, organizirana podjela prigodnih 
uskrsnih darova za djecu. 

Tim je povodom središte Podgorača po-
sjetio uskrsni zec, koji je oduševio brojne 
mališane i njihove roditelje koji su se rado 

fotografirali pored prigodno uređenog gni-
jezda prepunog darova. 

Kako je istaknuo načelnik Općine Podgo-
rač Goran Đanić, ovo je prva ovakva akcija 
kojom se u ovim specifičnim okolnostima 
uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, 
željelo razveseliti mališane koji su se oku-
pili u velikom broju. 

Nakon podjele darova u centru Podgorača, 
načelnik Đanić je u pratnji nekoliko člano-
va Općinskog vijeća i uskrsnog zeca posje-
tio i bolesnu i nepokretnu djecu, te djecu 
smještenu u udomiteljskim obiteljima. Ta-
kođer, putem budimačkog paroha, načelnik 
Đanić je darovao i tamošnju djecu koja su 
Uskrs slavila prema Julijanskom kalendaru.


