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IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA OPĆINE PODGORAČ

Najveća komunalna investicija
Ovo je prva faza izgradnje kanalizacijskog sustava, a na proljeće očeku-
jemo potpisivanje ugovora o izgradnji kanalizacije u Razbojištu, čime bi 
taj dio podgoračkog prstena bio završen. Nakon toga u planu su radovi 
za naselja Poganovci i Budimci

ASFALTIRANJE KOLNIKA  
U SVIM ULICAMA NASELJA 
OPĆINE PODGORAČ

Rekonstrukcija 
kolnika i u  
Bijeloj Lozi
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IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 
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Nakon konstituiranja, 
odmah u radnu brzinu
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OSNOVNA ŠKOLA  
HINKA JUHNA

Čestitke i darovi  
za prvašiće

 Ψ Uz želje za što boljim uspjehom 
u školovanju, načelnik Đanić je 
prvašićima uručio prigodne darove, 
a nazočnim roditeljima čestitao na 
upisu djece u prvi razred osnovne 
škole

Stranice 8-9

Početkom listopada je u prostorijama Našičkog 
vodovoda potpisan ugovor između predsjednika 
Uprave Našičkog vodovoda, Ota Dudjaka i Jo-
sipa Raguža, direktora osječke tvrtke Crocus, 
koja je izabrani izvođač radova na poslovima 
izgradnje prve faze kanalizacije s crpnim stani-
cama u Stipanovcima. Potpisivanju ovog zna-
čajnog ugovora za Općinu Podgorač, nazočio 
je načelnik podgoračke općine, Goran Đanić, 
kao i Damir Farkaš, rukovoditelj distribucije u 
Našičkom vodovodu.
Vrijednost radova je blizu dva milijuna kuna, a 
sredstva za ovaj projekt u 80-postotnom udje-
lu osigurale su Hrvatske vode iz fondova EU-a, 
dok ostatak osigurava Općina Podgorač. Radovi 
su započeli krajem listopada (O čemu ćemo op-
širnije izvijestiti u sljedećem broju Informativ-
nog lista), a prema ugovoru bi trebali biti zavr-
šeni do kraja sljedeće, 2022. godine.
Tom prigodom, načelnik Općine Podgorač je 
izrazio zadovoljstvo nastavkom odlične surad-
nje s Našičkim vodovodom te je naglasio važ-
nost ovog projekta.
– Ovim zahvatom će se u naselju Stipanovci re-
konstruirati postojeća i izgraditi kanalizacijska 
mreža s novim crpnim stanicama i ta će mreža 
biti spojena na kanalizacijski sustav odvodnje 
Općine Podgorač. S ovim projektom u potpu-
nosti rješavamo problem otpadnih voda u Stipa-
novcima jer će se one spojiti na podgorački ka-
nalizacijski sustav. Zadovoljan sam potpisanim 
ugovorom i zahvaljujem se Hrvatskim vodama 
koji su osigurali sredstva za ovu investiciju, koja 
je od velike važnosti, te Našičkom vodovodu 
koji unazad desetak godina aktivno sudjeluje 
u izgradnji vodovodne, a sada i kanalizacijske 

mreže na području naše općine – istaknuo je Go-
ran Đanić, dodajući kako se uskoro očekuje ras-
pisivanje tendera za još jedan pročistač u Podgo-
raču te izgradnju kanalizacije u Razbojištu, koja 
će se financirati iz sredstava EU. 
Predsjednik Uprave Našičkog vodovoda Oto 
Dudjak, naglasio je kako će ovim projektom biti 
riješeno pitanje odvodnje i pročišćivanje otpad-
nih voda u Stipanovcima.
– Ovo je prva faza izgradnje kanalizacijskog su-
stava, a uskoro očekujemo potpisivanje ugovora 
o izgradnji kanalizacije u Razbojištu, čime bi taj 
dio podgoračkog prstena bio završen. Time će 
se podići komunalni i životni standard mješta-
nima tih naselja općine Podgorač. Nakon toga u 
planu su radovi za naselja Poganovci i Budimci 
koje ćemo, vjerojatno, finacirati uz pomoć di-
jela sredstava iz EU. Želim se i pohvaliti kako 
smo proteklih godina napokon riješili opskrbu 
vodom za sva naselja Općine Podgorač, a vri-
jednost tog projekta bila je preko 40 milijuna 
kuna – izjavio je Oto Dudjak.

Shema stipanovačkog dijela 
projekta Kanalizacijski sustav 
Podgorač

Dudjak, Đanić i Raguž nakon potpisivanja ugovora
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Suradnja Podgorača 
i Našica
Suradnja s našičkim tvrtkama Našički vodovod, 
Radio Našice i Našički park, te s Dječjim vrtićem 
»Zvončić« Našice, bile su teme o kojima su na 
radnom sastanku održanom u Podgoraču razgo-
varali općinski načelnik Goran Đanić i našički 
gradonačelnik Krešimir Kašuba.

– Zadovoljan sam s prvim radnim sastankom s 
novoizabranim gradonačelnikom Našica, Kreši-
mirom Kašubom. Sastanak je otvorio neke nove 
teme o kojima ćemo na budućim radnim sastan-
cima raspravljati – izjavio je načelnik Đanić.

- Ovo je moj prvi radni sastanak u Općini Pod-
gorač s načelnikom Goranom Đanićem, te mi 
je drago da smo otvorili sve ove teme u našim 
zajedničkim poduzećima. Nadam se da ćemo 
nakon novih sastanaka imati još bolju suradnju 
– izjavio je gradonačelnik Kašuba.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODGORAČ

Vidačić: Lažne dojave mogu 
ugroziti nečiji život ili imovinu
U proteklom su razdoblju podgorački vatrogasci imali desetak ozbiljnih intervencija, ali i jednu lažnu dojavu

Sva dobrovoljna vatrogasna 
društva s područja općine Pod-
gorač iznad prosječno su orga-
nizirana i funkcionalna, te sve 
bolje opremljena. Tome svje-
doče rezultati na natjecanjima, 
a osobito na konkretnim inter-
vencijama. O brzini reagiranja, 
opremljenosti i uvježbanosti 
vatrogasaca često ovise mnoga 
materijalna dobra i, ono što je 
još važnije – ljudski životi.

Nažalost, neodgovorni ljudi 
ponekad se vrlo grubo poigra-
vaju s vatrogascima. Riječ o 
pojavi lažnih dojava.

Kako doznajemo od Danijela 
Vidačića, zapovjednika DVD 
Podgorač, u proteklom su raz-
doblju podgorački vatrogasci 
imali desetak ozbiljnih inter-
vencija, ali i jednu lažnu doja-
vu.

- Imali smo intervencije na šest 
požara na otvorenom prostoru, 
dva požara na gospodarskim 
objektima, dva na stambenim 
objektima, te jednu tehničku 
intervenciju. Dobro smo or-

ganizirani i uvježbani tako da 
nam je od dojave nekog požara 
do kretanja na požarište, u pro-
sjeku potrebno samo sedam mi-
nuta. To je vrijeme potrebno da 
naši vatrogasci iz svojih kuća i 

svojih privatnih života dođu do 
vatrogasnog doma i opremlje-
ni krenu na intervenciju. To je 
odličan rezultat – objašnjava 
Vidačić.

Problem je u tome što vatro-
gasci isto tako postupaju i kada 
se radi o lažnoj dojavi, ne zna-
jući da je riječ o lažnom pozi-
vu. Dakle, ne samo da se gru-
bo zloupotrebljava odgovorno 
ponašanje vatrogasaca, nego se 
time može ugroziti nečija imo-
vina ili život. Jer, što ako se u 
isto vrijeme na drugom mjestu 
dogodi stvarni požar i netko 
treba žurnu pomoć vatrogasa-
ca?

Zbog toga vatrogasci usko su-
rađuju s policijom koja onda 
preuzima rješavanje takvih ne-
primjerenih ponašanja neodgo-
vornih pojedinaca. 

Neke od ljetošnjih intervencija podgoračkih vatrogasaca
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INICIJATIVA GORANA ĐANIĆA NA SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

I ljudima na selu trebaju poštanski uredi!
Na rujanskoj sjednici Skupštine Osječko-ba-
ranjske županije potpredsjednik Skupštine, 
ujedno i načelnik Općine Podgorač, Goran 
Đanić, predložio je inicijativu na temu rad-
nog vremena poštanskih ureda na području 
naše županije. 

Poznato je da u većini općinskih središta 
poštanski uredi imaju skraćeno radno vrije-
me. Sukladno tome neprihvatljivo je da mje-
štani iz ruralnih područja nemaju ni približno 
adekvatno radno vrijeme poštanskih ureda 
kao u gradovima.

– Često čujemo zalaganja kako je važno 
da sačuvamo opstanak ruralnih područja. 
Međutim, ako će se sve smanjiti i pogasiti, 
čemu smisao razvoja i opstanka ruralnih po-
dručja? – izjavio je potpredsjednik Skupšti-
ne, Goran Đanić. 

Ova inicijativa prvenstveno se odnosi na 
poštanske urede u Podgoraču i Budimcima, 
ali i za poštanske urede u ostalim općinskim 
središtima. 

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan 
Anušić, prihvatio je i podržao inicijativu, te 

obećao da će se Županija uključiti i pomoći 
u rješavanju navedenog problema s Hrvat-
skom poštom.

ASFALTIRANJE KOLNIKA U SVIM ULICAMA NASELJA OPĆINE PODGORAČ

Rekonstrukcija kolnika i u Bijeloj Lozi
Uvjeren sam kako do kraja 2023., a najkasnije početkom 2024. godine, općina Podgorač više neće 
imati nerazvrstanih, odnosno neasfaltiranih cesta. Ne želimo da djeca do škole hodaju po blatu, že-
limo podići standarde življenja primjerene 21. stoljeću – rekao je Goran Đanić

Goran Đanić za govornicom Županijske skupštine

Kada je prije točno godinu 
dana, govoreći o planovima za 
2021. godinu, općinski načelnik 
Goran Đanić najavio kako će 
ove godine biti asfaltirano još 
četiri ulice u različitim naselji-
ma podgoračke općina, neki su 
sumnjičavo klimali glavama.

Sada kada se bliži kraj godine 
i kada se ‘podvlači crta’ ispod 
učinjenog, jasno je kako to nije 

bilo tek prazno obećanje. Nai-
me, do sada su završene ulice 
u Poganovcima, Razbojištu i 
Budimcima, a potpuno je iz-
vjesno kako će i rekonstrukcija 
četvrte obećane ulice za ovu 
godinu – biti i završena. Riječ 
je o rekonstrukciji i asfaltiranju 
kolnika u Ulici Slavka Kolara u 
naselju Bijela Loza. Kako je na 
prigodnoj svečanosti istaknuo 

načelnik Goran Đanić, radi se 
o investiciji vrijednoj oko pola 
milijuna kuna, dužina kolnika 
je oko 650 metara, a rok za do-
vršetak radova je 30 dana. 

– Ova investicija povećat će 
kvalitetu života stanovnika ove 
ulice ali i cijelog naselja Bijela 
Loza. Stalno ponavljam kako 
je izuzetno važno da osiguramo 
podjednake uvjete života svih 

mještana na području općine 
Podgorač. Uvjeren sam kako 
do kraja 2023., a najkasnije po-
četkom 2024. godine, općina 
Podgorač više neće imati ne-
razvrstanih, odnosno neasfalti-
ranih cesta. Ne želimo da djeca 
do škole hodaju po blatu, želi-
mo podići standarde življenja 
primjerene 21. stoljeću – rekao 
je Goran Đanić.

Kolnik u Bijeloj Lozi prije početka radova Načelnik Đanić najavljuje obnovu svih neasfaltiranih ulica

Do kraja ove godine i ovdje bez blata
Nakon ovogodišnje obnove i Ulica Lužak u Budimcima potpuno je 
promijenila izgled
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ODRŽANI IZBORI ZA SVE RAZINE 
LOKALNE VLASTI

Sve je riješeno 
u prvom krugu
S obzirom na jasno vidljive rezultate rada koje je, kao op-
ćinski načelnik proteklih godina ostvario Goran Đanić, 
svibanjski lokalni izbori na području Općine Podgorač nisu 
donosili osobitu neizvjesnost. Ipak, izbori su izbori.

Prije svega, valjalo je motivirati birače da uopće pristupe izbo-
rima tog 16. svibnja. Prema službenim podacima, od ukupno 
2.201 birača upisanih u popis birača, izborima je u svim mje-
stima podgoračke općine pristupilo gotovo 52 posto birača. 
Istovremeno, na području cijele Osječko-baranjske županije 
izlaznost je bila mršavih 44 posto. Dakle, i u tom segmentu 
Općina Podgorač je među boljima u čitavoj županiji.

Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća
Prema službenim i konačnim rezultatima, izbori za članove 
Općinskog vijeća Općine Podgorač ovako su završili:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 639 gla-
sova 58,14%
Nositelj kandidacijske liste: GORAN ĐANIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
359 glasova 32,66%
DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – 
DESNO
Nositelj kandidacijske liste: IVAN STRELEC

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – 
SDP 101 glas 9,19%
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj kandidacijske liste: JOSIP MOJZEŠ

Na temelju tih rezultata, lista Gorana Đanića dobila je osam 
vijećnika, HDZ četiri, a SDP-ova koalicija jednog vijećnika.

Rezultati za izbor općinskog načelnika
U izborima za općinskog načelnika bila su istaknuta dva 
kandidata: Goran Đanić, kao kandidat grupe birača, i Ivan 
Strelec, kandidat HDZ-a i DESNO.

Kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: GORAN ĐANIĆ 747 glasova, odnosno 67,2 
posto 

2. Kandidat: IVAN STRELEC 364 glasa, odnosno 32,8 po-
sto

Na temelju tog rezultata, nije bilo potrebe za drugim kru-
gom, budući da je za općinskog načelnika Općine Podgorač, 
već u prvom krugu uvjerljivo pobijedio Goran Đanić.

Za zamjenicu općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine izabrana je Ljiljana 
Grbić.

Dopunski izbori
Na dopunskim izborima za članove Općinskog vijeća Opći-
ne Podgorač iz reda srpske nacionalne manjine, održanih 3. 
listopada, za vijećnike su izabrani Milorad Beronja i Alek-
sandar Lazić.

Čestitam svim izabranim dužnosnicima 
Vijeća, kao i svim izabranim vijećnicima i 
nadam se kako ćemo će u predstojećem 
mandatu svi zajedno raditi na dobrobit 
svih mještana Općine Podgorač, bez obzi-
ra na stranačke boje – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić

U Varaždinu je krajem rujna održano 8. državno natjecanje va-
trogasaca Hrvatske u kome je sudjelovalo nešto više od 200 eki-
pa iz čitave Hrvatske. Među njima su bile čak tri ekipe DVD-a 
Stipanovci koje su ranije na županijskim razinama ostvarile pla-
sman za ovo državno natjecanje. Time stipanovački vatrogasci 
dokazuju kontinuitet sudjelovanja na državnim natjecanjima.

- Imali smo tri ekipe (žene A, žene B i muškarci B), a od preko 
200 ekipa ostvarili smo 24. i 32. mjesto za ženske ekipe, te 27. 
za mušku ekipu. Budući da se radi o nacionalnoj razini, to je od-

Konstituirajuća sjednica no-
voizabranog Općinskog vijeća 
Općine Podgorač održana je 
8. lipnja. Uz novoizabranog 
načelnika Općine, Gorana Đa-
nića, sjednici je nazočilo i svih 
13 vijećnika, koji su na održa-
nim lokalnim izborima dobili 
povjerenje birača.

Prema ostvarenim rezultatima 
izbora, Nezavisna lista Gorana 
Đanića osvojila je osam vijeć-
ničkih mjesta, koalicija HDZ-
Desno četiri mjesta, a koalicija 
SDP-HSU-HSS ima jedno vi-
jećničko mjesto. 

Budući da je Goran Đanić isto-
vremeno izabran na dužnost 
Općinskog načelnika i čla-
na Općinskog vijeća Općine 
Podgorač, a kako se sukladno 
zakonskim odredbama radi o 
nespojivim dužnostima, Go-
ranu Đaniću mandat vijećnika 
miruje po sili zakona. Shodno 
tome, zamjenjuje ga prvi slje-
deći neizabrani kandidat s liste 
koji ostvaruje zakonske uvjete 
za obnašanje dužnosti općin-
skog vijećnika. 

Novi vijećnici
U skladu s tim, konstituirano je 
novo Općinsko vijeće, a vijeć-

nici su položili prisegu. Novi 
vijećnici su Nedeljko Olja-
ča, Ljiljana Zidar, Miroslav 
Štefančić, Sanja Kuruc, Na-
talija Lukačić, Željko Mo-
guš, Tomislav Moguš i Mario 
Gajčević s kandidacijske liste 
grupe birača nositelja Gorana 
Đanića. Potom Ivan Strelec, 
Maja Dernaj, Igor Prpić i 
Zlatko Bačić s liste Hrvatska 
demokratska zajednica (HDZ) 
i Demokratski savez nacional-
ne obnove (DESNO), te Josip 
Mojzeš s liste Socijaldemo-
kratska partija Hrvatske (SDP), 
Hrvatska stranka umirovljeni-
ka (HSU) i Hrvatska seljačka 
stranka (HSS).

U nastavku, vijećnici su s devet 
glasova za i četiri suzdržana 
glasa, za predsjednicu Općin-
skog vijeća Općine Podgorač 
izabrali Ljiljanu Zidar, a za pot-
predsjednika Općinskog vijeća 
izabran je Josip Mojzeš. 

Predsjednici i zamjeniku te 
svim vijećnicima na izboru je 
čestitao načelnik Općine Goran 
Đanić, istaknuvši kako se nada 
da će u predstojećem mandatu 
svi zajedno raditi na dobrobit 
svih mještana Općine Podgo-

ODRŽANO 8. DRŽAVNO NATJECANJE 
VATROGASACA HRVATSKE

Tri ekipe iz DVD-a 
Stipanovci
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rač, bez obzira na stranačke 
boje.

Odmah u nove investicije

Krajem lipnja je održana i prva 
radna sjednica Općinskog vije-
ća na kojoj su vijećnici, između 
ostalog, prihvatili izvješća o 
izvršenju programa građenja i 
programa održavanja komunal-
ne infrastrukture za prošlu go-
dinu, kao i izvršenja programa 
javnih potreba u sportu, kulturi 
te u socijalnoj skrbi za prošlu 
godinu. Prihvaćena je i infor-
macija o stanju i problematici 
razvoja obrtništva na području 
djelovanja Udruženja obrtnika 

Našice za 2020. godinu. Ta-
kođer je prihvaćeno i izvješće 
o radu davatelja javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpa-
da »Našičkog parka« d.o.o. za 
prošlu godinu, a načelnik Đa-
nić je najavio da će uskoro biti 
formirano i komunalano dvori-
šte u jednoj mikrocjelini.

Na rujanskoj, trećoj sjednici 
Općinskog vijeća u novom sa-
zivu, vijećnici su raspravljali 
o Prijedlogu polugodišnjeg iz-
vještaja o izvršenju općinskog 
proračuna za prvih šest mjeseci 
ove godine te o rebalansu Pro-
računa za 2021. godinu. 

– U rebalans idemo zbog pla-
niranih investicija, odnosno 
povećanje sredstava za iz-
gradnju ceste u Bijeloj Lozi 
koja bi trebala biti dovršena 
do kraja ove godine, te za pro-
jekte sportskog centra i tržnice 
u Podgoraču – naglasio je na-
čelnik Đanić, dodavši kako je 
Općina bila prisiljena sanirati 
ekocid koji se dogodio na po-
dručju općine, a ukupni troš-
kovi iznosili su 250.000 kuna. 
Općina je to morala platiti po 
nalogu Državnog inspektorata. 
Dio sredstava je kompenzirala 
Županijska uprava za ceste, a 
ostatak je platila Općina. 

ličan rezultat. To više ako se zna da na razini Osječko-baranjske 
županije djeluje 145 društava, a na državnom natjecanju nastupa-
lo je 12 županijskih ekipa od čega su čak tri bile naše – objašnja-
va Vlatko Gašić, predsjednik DVD-a Stipanovci, dodajući kako 
je to odličan uvod u obilježavanje 90 godina rada DVD-a Stipa-
novci što će se proslaviti slijedeće godine.

Tim je povodom i općinski načelnik Goran Đanić, čestitao sti-
panovačkim vatrogascima na uspjehu ostvarnom na državnom 
natjecanju.

– Takva ostvarenja još su jedan dokaz kako u Općini Podgorač 
s pravom ulažemo u naše vatrogastvo i ljude koji su aktivni u 
našim vatrogasnim društvima – rekao je Đanić.

IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Nakon konstituiranja, 
odmah u radnu brzinu

Načelnik Đanić poziva na zajednički rad u korist svih mještana Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Ekipe DVD-a Stipanovci na državnom natjecanju

Ljiljana Zidar, predsjednica 
Općinskog vijeća
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Sjećanje na branitelje
Povodom obilježavanja blagdana Dana pobjede i domovin-
ske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja izaslanstvo Opći-
ne Podgorač predvođeno Općinskim načelnikom Goranom 
Đanić, predsjednicom Općinskog vijeća Ljiljanom Zidar te 
članovima Općinskog vijeća, izaslanstvom Policijske postaje 
Našice predvođeno zamjenikom načelnika Josipom Hlobi-
kom te članovima UHBDR Općine Podgorač položili vijenac 
i zapalili svijeće za sve poginule branitelje u Domovinskom 

ratu te za sve umrle kod središnjeg križa na groblju u Podgo-
raču. Nakon polaganja vijenaca uputili su se na grob mučki 
ubijenog hrvatskog policajca Željka Kotriša koji je poginuo 
u zasjedi na području Pakraca 1993.godine te zapalili svijeće.

Istoga dana je u Župnoj crkvi Sv. Nikole Biskupa u Podgoraču 
održana misa za sve poginule branitelje u Domovinskom ratu 
i poginulog hrvatskog policajca Željka Kotriša.

15 godina traje ova tradicija, a odaziv ovoliko ljudi pokazuje da 
ovo više nije manifestacija samo Podgorača, već cijelog kraja. Uz 
bogatu glazbenu i gastro ponudu okupili su se domaćini i gosti pa 
zahvaljujem svima koji su doprinijeli ovoj prekrasnoj atmosferi – 
rekao je načelnik Goran Đanić
Petnaesti put zaredom ljetni dani u Pod-
goraču obogaćeni su manifestacijom Pod-
goračke ljetne noći. Nakon prošlogodišnje 
prisilne korona-stanke, održavanje ova-
kvog događanja pokazalo je koliko ono 
znači mještanima, ali i mnogim gostima iz 
Našica, Osijeka, Đakova...

Rekordan broj natjecateljskih ekipa u ku-
hanju graha i čobanca, povoljno ljetno vri-
jeme, brojni sadržaji za najmlađe, uređeno 
dvorište novog Vatrogasnog centra, popu-

larni glazbenici, ali i poštivanje epidemio-
loških mjera... sve je to pogodovalo da ve-
liki otvoreni prostor podgoračkog središta 
privuće lijepi broj željnih takvih događanja. 

NK Sloga i grah
Prva večer ove manifestacije, održane pod 
pokroviteljstvom općinskog načelnika 
Gorana Đanića i Općine Podgorač orga-
nizirana je od strane NK Sloga Podgorač. 
U središtu Podgorača te je večeri organi-
zirano natjecanje u kuhanju graha, a grah 

PODGORAČKE LJETNE NOĆI 2021.

Đanić: Ljudi su željni takvih manifestacija
Odličan otvoreni prostor novog Vatrogasnog centra Provjera kakvoće prije serviranja

Nikad više kuhara natjecatelja

Čobanac u sigurnim rukama
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Pomoć za troškove 
ogrjeva
I ove je godine Općina Podgorač dijelu 
svojih mještana osigurala sredstva za 
nabavku drva za ogrjev. Tako su svi ko-
risnici zajamčene minimalne naknade 
s područja Općine Podgorač početkom 
listopada pozvani na isplatu novčanih 
sredstava za podmirenje troškova ogrje-
va (drva) za 2021. godinu.

Za sve korisnike koji su imali pravo na tu 
vrstu pomoći, Općina Podgorač je osi-
gurala potrebna sredstva u općinskom 
proračunu.

Vatrogasci na hodočašću
Početkom ljeta je u Nacionalnom Svetištu Majke Božje Bistričke održano tradi-
cionalno 22. hodočašće vatrogasaca iz cijele Hrvatske, u organizaciji Hrvatske 
vatrogasne zajednice. Domaćin je bila Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske 
županije, a sudomaćin Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije.

Na hodočašću su sudjelovali vatrogasci s područja Općine Podgorač, članovi Do-
brovoljnog vatrogasnog društva Podgorač predvođeni predsjednikom Josipom 
Mojzešom, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stipanovci predvođeni za-
povjednikom Tomislavom Mogušem, te članovi Dobrovoljnog vatrogasnog druš-
tva Kršinci predvođeni zapovjednikom Miroslavom Štefančićem.

HKD Podgoračani
Pandemija korone ostavlja duboke tra-
gove u svim sferama života, pa tako i u 
kulturno-umjetničkom djelovanju. Osjetili 
su to i članovi HKD-a Podgoračani. 

Prošle, 2020. godine, imali su točno 30 
godina od osnivanja. Nažalost, ovaj vri-
jedan jubilej bili su prisiljeni obilježiti tek 
– virtualno. U toj godini izostala je i orga-
nizacija vrijednih i tradicionalnih manife-
stacija kao što je Uskrsni stol u Podgora-
ču, Podgoračka ljetna noć i Oj jesenske 
noći. I u proljeće ove, 2021. godine bili 
su prisiljeni ‘preskočiti’ još jedan Uskrsni 
stol, a uz poštivanje epidemioloških mje-
ra, početkom kolovoza je organizirana 
Podgoračka ljetna noć, te Jesenske noći.

Tzv. »novo normalno« napokon je ovoga 
ljeta omogućilo i dva lijepa gostovanja. 
Tako su članovi HKD-a Podgoračani na-
stupili u Đakovu na tradicionalnim Đako-
vačkim vezovima, te na Smotri u Mikleu-
šu. S obzirom na aktualne pandemijske 
okolnosti, zaista je teško predvidjeti što 
donose slijedeći mjeseci.

je kuhalo čak 18 ekipa, što je – kažu or-
ganizatori – najviše dosad. Najbolji grah 
skuhali su Ivan i Stjepan Ričko, drugo 
mjesto su osvojile Sandra Živadinović i 
Vesna Kovač, a treće Nataša Krković i 
Anica Kovačević. 

Za djecu do 14 godina, kao i prošlih godina, 
organizirano je natjecanje u skakanju u vre-
ći. Tako je prvo mjesto u ovom natjecanju 
osvojio je Davor Borovička, drugo mjesto 
Antonela Francuzović dok je treće mjesto 
osvojio Denis Borovička. Goste i natjecate-
lje te je večeri zabavljao tamburaški sastav 
»Pet tambura« te Stjepan Jeršek Štef.

HKD Podgoračani i čobanac
- Ova velika fešta i velik odaziv građana 
pokazuje da su ljudi željni ovakvih manife-

stacija. Prostor novog vatrogasnog centra 
pokazao se odličnim za druženje i glazbeni 
dio, atmosfera je bila vesela, a nikad toliko 
kotlića graha se nije kuhalo, prezadovolajn 
sam – rekao je načelnik Goran Đanić. 
Organizator druge večeri 15. Podgoračke 
ljetne noći, bio je HKD-a »Podgoračani«. 
U središtu Podgorača kuhao se čobanac, a 
u glazbenom dijelu nastupio je Šima Jova-
novac i tamburaški sastav »Žeteoci«. 
- 15 godina traje ova tradicija, a odaziv 
ovoliko ljudi pokazuje da ovo više nije 
manifestacija samo Podgorača, već cijelog 
kraja. Uz bogatu glazbenu i gastro ponudu 
okupili su se domaćini i gosti pa zahvalju-
jem svima koji su doprinijeli ovoj prekra-
snoj atmosferi – rekao je načelnik Goran 
Đanić.

PODGORAČKE LJETNE NOĆI 2021.

Đanić: Ljudi su željni takvih manifestacija
Čobanac u sigurnim rukama Njihov je grah bio najbolji Priznanja za najuspješnije

S nastupa na Đakovačkim vezovima
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Općina sufinancira troškove 
prijevoza srednjoškolaca

Suradnja Općine 
Podgorač i policije

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista 
Općine Podgorač, na području općine rođeno je 
dvanaest naših novih sumještana. Njihovim je 
roditeljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.

1. Zlata Smokrović, rođena 27. svibnja 2021. 
godine, kćerka Maria Smokrović i Martine 
Matkić iz Budimaca,

2. Dragan Đanija, rođen 15. lipnja 2021. godine, 
sin Josipa Đanije i Sandre Amić iz Podgorača, 

3. Ivan Vidačić, rođen 29. lipnja 2021. godine, sin 
Dražena i Tatjane iz Podgorača,

4. Dragana Amić, rođena 28. srpnja 2021. 
godine, kćerka Dragana Amić i Tamare 
Ivanišević iz Razbojišta,

5. David Puhanić, rođen 13. kolovoza 2021. 
godine, sin Marka i Marije iz Stipanovaca,

6. Ella Strakoš, rođena 22. lipnja 2021. godine, 
kćerka Maria i Maje iz Podgorača,

7. Nebojša Amić, rođen 27. kolovoza 2021. 
godine, sin Nebojše i Nene iz Podgorača,

8. Vito Umiljanović, rođen 10. rujna 2021. 
godine, sin Antuna i Martine iz Stipanovaca,

9. Mila Walter, rođena 18. rujna 2021. godine, 
kćerka Marina i Tee iz Budimaca,

10. Luka Vrabel, rođen 19. rujna 2021. godine, sin 
Dina i Monike iz Podgorača,

11. Dunja Marošević, rođena 17. rujna 2021. 
godine, kćerka Antuna i Ivane iz Budimaca,

12. Lovro Humplik, rođen 17. rujna 2021. godine , 
sin Ante Humplika i Ivone Varga iz Podgorača.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo 
djetinjstvo.

Stipendije za studente
I ove je godine 
Općina Podgorač 
raspisala javni na-
tječaj za dodjelu 
stipendija Općine 
Podgorač studen-
tima za studijsku 
2021. / 2022. go-
dinu. Općina Pod-
gorač dodijelit će studentima s područja 
Općine Podgorač ukupno deset stipendi-
ja, od toga pet stipendija studentima prve 
godine i pet stipendija studentima kasnijih 
godina studija. Visina mjesečne stipendije 
za studente iznosi 600 kuna.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju re-
dovni studenti:

– koji imaju državljanstvo Republike Hr-
vatske,

– s prebivalištem na području Općine 
Podgorač,

– koji nisu korisnici neke druge stipendije 
ili studentskog kredita,

– prve godine ako imaju prosjek ocjena 
najmanje 4,00 u prethodne dvije škol-
ske godine, a ostali studenti ako ima-
ju prosječnu ocjenu 3,00 u prethodnoj 
studijskoj godini,

– apsolventi za jednu godinu apsolvent-
skih prava.

Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista 
kandidata za dodjelu stipendija su:
– uspjeh na studiju, odnosno u srednjoj 

školi za studente prve godine,
– rezultati znanstveno-stručnog rada,
– socijalni status (prihod po članu obite-

lji).

Naši novi sumještani

Općina Podgorač će i ove godine sufinan-
cirati troškove javnog prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola s područja Općine 
Podgorač u školskoj 2021./2022. godini u 
visini od 17,5 posto iznosa cijene mjesečne 
karte autobusnog prijevoznika Panturist. 

U tom cilju, općinski načelnik Goran Đa-
nić potpisao je s tvrtkom Panturistom d.d. 
Osijek Ugovor o sufinanciranju dijela cijene 
prijevoza redovitih učenika srednjih škola. 

Načelnik Đanić istaknuo je zadovoljstvo 
što je Općina Podgorač u svom Proračunu 
za 2021. godinu osigurala financijska sred-
stva u iznosu od sto tisuća kuna za prijevoz 
učenika, te se nada da će sufinanciranje 
prijevoza učenika nastaviti i dalje. 

- Ovakvim sufinanciranjem troškova uče-
ničkog prijevoza ujedno će se i financijski 
pomoći roditeljima školaraca koji imaju io-
nako velike troškove opremanja svoje djece 
za školu – istaknuo je načelnik Đanić.

PROVEDENA KAMPANJA »MANJE ORUŽJA, MANJE TRAGEDIJA«

Kampanja »Manje oružja, manje tragedi-
ja« učestalo se provodi s ciljem poticanja 
građana na dragovoljnu predaju oružja. 
Kampanja je isto tako usmjerena na po-
dizanje ukupne svijesti građana o opasno-
stima od nestručnog rukovanja oružjem i 
minsko eksplozivnom sredstvima.

Sukladno Zakonu o nabavi i posjedova-
nju oružja građana, dragovoljna predaja 
ilegalnog oružja je BEZ SANKCIJA te se 
ovom kampanjom želi apelirati na sve mje-
štane koji još u svojim domovima čuvaju 
ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna 
sredstva da pozivom na broj 192 učine prvi 
korak prema dragovoljnoj predaji oružja 
bez sankcija.

Na poziv mještana policijski službenici do-
laze na vašu kućnu adresu u neoznačenom 
vozilu i preuzimaju minskoeksplozivna 
sredstva. Napominjemo da građani OSOB-
NO NE DONOSE minsko eksplozivna 
sredstva u prostorije policije.

Kampanja svojim moderniziranim i mul-
ti modularnim preventivnim alatima želi 
djelovati na svijest naših mještana kako bi 
shvatili da MANJE ORUŽJA zaista znači i 
MANJE TRAGEDIJA.

S istim ciljem policijski službenici Odjela 
prevencije, Policijske uprave Osječko-ba-
ranjske i kontakt policajci Policijske posta-
je Našice u dogovoru i suradnji s Općinom 
Podgorač te općinskim načelnikom Go-
ranom Đanićem uručili su nove plakate 

izrađene u svrhu promidžbe modernizirane 
kampanje.

Istima je skrenuta pozornost na važnost 
kampanje i važnost informiranja svih gra-
đana o načinu i mogućnostima dragovolj-
nog vraćanja oružja i minsko eksplozivnih 
sredstava.

Policajci i načelnik Općine Podgorač Go-
ran Đanić složili su se u namjeri da i na 
ovaj način pokušaju utjecati na njihove 
mještane kako bi svoje obitelji, susjede i 
sve ostale žitelje općine zaštitili i svoj dom 
učinili sigurnijim.

Impresivne brojke
Od 1. rujna 2007. do 30. studenog 2020. 
godine, u Republici Hrvatskoj građani su 
dragovoljno predali 5.493 kg eksploziva, 
5.570.778 komada streljiva, 5.354 komada 
automatskog i 9.183 komada dozvoljenog 
oružja te 330.462 komada rasprskavaju-
ćeg oružja.
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OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA

Čestitke i darovi za prvašiće
Uz želje za što boljim uspjehom u školovanju, načelnik Đanić je prvašićima uručio prigodne darove, 
a nazočnim roditeljima čestitao na upisu djece u prvi razred osnovne škole

Iako još uvijek pritisnuti epidemiološkim 
mjerama, početkom rujna započela je još 
jedna školska godina u Osnovnoj školi 
Hinka Juhna. Tim povodom je općinski na-
čelnik Goran Đanić, u pratnji suradnika i 
ravnateljice škole, Zdenke Vukomanović, 
obišao sve učenike prvih razreda osnovne 
škole s područja Općine Podgorač. Uz želje 
za što boljim uspjehom u školovanju, na-
čelnik Đanić je prvašićima uručio prigodne 
darove, a nazočnim roditeljima čestitao na 
upisu djece u prvi razred osnovne škole. 
Inače, kako saznajemo od školske ravna-
teljice, tridesetak je novoupisanih učenika 
u prvi razred, dok je 41 učenik proteklog 
lipnja završio osmi razred. Već iz tih brojki 
je vidljivo kako je ova školska godina zapo-
čela s nešto manjim brojem učenika.

- Nakon trenda povećanja broja učenika 
zabilježenog ranijih godina, kada smo u 
školskoj godini 2019/2020., imali 300 uče-
nika, već drugu godinu ponovno bilježimo 
pad ukupnog broja učenika. Prošle godine 
ih je bilo 276, a ove školske godine imamo 
257 učenika – kaže ravnateljica.

No, ima i dobrih vijesti: »Sve područne 
škole su u funkciji. U Poganovcima, gdje 

smo ranijih godina imali minimalni broj, 
sada bilježimo povećanje broja učenika. 
Istovremeno, u područnim školama u Bu-
dimcima, Stipanovcima i Razbojištu ima-
mo manje učenika nego ranijih godina« – 
ističe Vukomanović.

Ukupno učenici su raspoređeni u 13 ra-
zrednih odjeljenja u nižim, te devet razreda 
u višim godinama, tako da u tom segmentu 
nema smanjivanja. Isto tako, nakon neko-

liko donedavnih odlazaka u mirovinu, ti-
jekom ove školske godine ostaje isti broj 
učitelja.

Najbolje učiteljice
Povodom Svjetskog dana učitelja, Mini-
starstvo znanosti i obrazovanja nagradilo 
je najbolje djelatnike. Među 511 nagra-
đenih prosvjetnih djelatnika, nagrađene 
su i dvije učiteljice Osnovne škole Hinka 
Juhna, Podgorač. Monika Mužar – Kos 
učiteljica je razredne nastave u PŠ Stipa-
novci i nagrađena je treći put, a Patricija 
Hercog učiteljica je razredne nastave u 
PŠ Budimci i nagrađena je dugu godinu 
za redom. Te su učiteljice, na Svjetski dan 
učitelja, 5. listopada, sudjelovale u virtual-
noj dodjeli nagrada pod nazivom Godišnje 
nagrađivanje odgojno – obrazovnih djelat-
nika. Čestitamo!

Županijsko natjecanje 
u krosu
Učenici naše škole sudjelovali su na župa-
nijskom natjecanju u krosu koje je održa-
no u Valpovu, 21. listopada. Na natjecanju 
je sudjelovalo sedam ekipa s područja 
Osječko-baranjske županije, a učenici su 
zauzeli ekipno četvrto mjesto. Naši pred-
stavnici bili su : Andrej Herceg, Antonio 
Vidačić, Nikola Vinić, te Ivan Balentić.
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U proteklom razdoblju, napustili su nas naši 
slijedeći donedavni sumještani:

1. Vlatko Mozer, sahranjen 7. svibnja 
2021. godine na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

2. Mirko Petrović, sahranjen 11. svibnja 
2021. godine na groblju u Razbojištu 
(Sv. Ivana),

3. Ivan Palaić, sahranjen 13. svibnja 
2021. godine na groblju u Stipanovci-
ma (Svih Svetih),

4. Dragica Dakić, sahranjena 21. svibnja 
2021. godine na groblju u Bijeloj Lozi 
(Male Gospojine),

5. Marija Putnik, sahranjena 23. svibnja 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

6. Miroslav Trkulja, sahranjen 2. lipnja 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

7. Josip Domša, sahranjen 4. lipnja 
2021. godine na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

8. Marija Jazbec, sahranjena 10. lipnja 
2021. godine na groblju u Kršincima 
(Sv. Ane),

9. Josip Kovač, sahranjen 15. lipnja 
2021. godine na groblju u Podgoraču 
(Sv. Nikole),

10. Tomo Tržić, sahranjen 18. lipnja 2021. 
godine na groblju u Stipanovcima (Svih 
Svetih),

11. Persida Živanović, sahranjena 23. 
lipnja 2021. godine na groblju u Budim-
cima (Tihi gaj),

12. Nada Lazić, sahranjena 24. lipnja 
2021. godine na groblju u Poganovci-
ma (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

13. Slavko Danilović, sahranjen 29. lipnja 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

14. Luka Boćan, sahranjen 12. srpnja 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Presvetog Trojstva),

15. Franjo Vidačić, sahranjen 7. kolovoza 
2021. godine groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

16. Ivan Marinković, sahranjen 17. kolo-
voza 2021. godine na groblju u Budim-
cima (Presvetog Trojstva),

17. Stjepan Herceg, sahranjen 19. kolo-
voza 2021. godine na groblju u Razbo-
jištu (Sv. Ivana),

18. Đuka Kovačević, sahranjena 20. kolo-
voza 2021. godine na groblju u Budim-
cima (Tihi gaj),

19. Stajka Marošević, sahranjena 23. ko-
lovoza 2021. godine na groblju u Bu-
dimcima (Presvetog Trojstva),

20. Mileva Funjak, sahranjena 14. rujna 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Tihi gaj),

21. Margareta Panta, sahranjena 17. ruj-
na 2021. godine na groblju u Razboji-
štu (Sv. Ivana),

22. Ana Veber, sahranjena 21. rujna 2021. 
godine na groblju u Stipanovcima (Svih 
Svetih),

23. Milomir Branković, sahranjen 23. ruj-
na 2021.godine na groblju u Poganov-
cima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

24. Blažica Bertić, sahranjena 27. rujna 
2021. godine na groblju u Budimcima 
(Presvetog Trojstva),

25. Milena Majstorović, sahranjena 27. 
rujna 2021. godine na groblju u Budim-
cima (Tihi gaj).

RUKOMETNA AKADEMIJA NEXE I U PODGORAČU

Učenici jedva dočekali

Nogometna jesen

Preminuli sumještani

II. ŽNL Našice 

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Vihor (J)  10 9 1 0 47 6 41 28
 2. NK Sloga Podgorač 10 7 2 1 32 8 24 23
 3. NK Lila  10 7 0 3 30 19 11 21
 4. NK Željezničar (MN) 10 7 0 3 19 14 5 21
 5. NK Omladinac (Vuk) 10 6 2 2 23 11 12 20
 6. NK Croatia Velim.  10 6 1 3 30 18 12 19
 7. NK Slavonija Klok. 10 5 1 4 20 17 3 16
 8. NK Zagorac 1952  10 5 1 4 22 19 3 16
 9. NK Mladost Stip.  10 3 2 5 19 28 -9 11
 10. NK Omladinac Niza 9 3 0 6 13 31 -18 9
 11. NK Brezik  10 2 2 6 11 24 -13 8
 12. NK Zoljan  10 1 2 7 16 31 -15 5
 13. NK Šipovac  10 1 0 9 7 33 -26 3
 14. NK Iskrica   9 0 0 9 8 38 -30 0

LIGA NS Našice 

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
 1. NK Kućanci  10 8 1 1 35 9 26 25
 2. NK Poganovci  10 8 1 1 38 12 26 25
 3. NK Vuka  10 6 1 3 31 17 14 19
 4. NK Martin  10 5 2 3 17 13 4 17
 5. NK Slavonija NLT  10 5 2 3 26 22 4 17
 6. NK Lađanska  10 5 1 4 20 19 1 16
 7. NK Seljak (-6)  10 6 2 2 23 8 15 14
 8. NK Lug  10 4 2 4 23 25 -2 14
 9. NK Kapelna  10 4 2 4 19 25 -6 14
 10. NK Dinamo Budimci  10 3 3 4 17 23 -6 12
 11. NK Mladost Bnaš. 10 2 3 5 15 35 -20 9
 12. NK Hajduk Krčenik 10 1 0 9 10 25 -15 3
 13. NK Polet (Bo)  10 0 3 7 8 28 -20 3
 14. NK Sveti Đurađ  10 0 3 7 5 26 -21 3

Krajem rujna u sportskoj dvorani Osnovne 
škole Hinka Juhna održana je promocija Ru-
komentne akademije Nexe. Naime, učenici 
nižih razreda okupili su se u školskoj dvora-
ni na pokaznom treningu malog rukometa u 
organizaciji Rukometnog kluba Nexe. 

- Okupili smo se u velikom broju, a gotovo 
svi dječaci jedva su dočekali početak trenin-
ga. Predstavnici i igrači RK Nexe vrlo su 
brzo pridobili pažnju djece, a zatim na vrlo 
zanimljiv i odlično osmišljen način odradi-
li rukometni trening. Svaki je učenik imao 
priliku sudjelovati i okušati se u zabijanju 
golova, a na kraju su održane dvije kratke 
utakmice. Reakcije i oduševljenje djece uka-
zuju da bi mali rukomet mogao zaživjeti u 

Podgoraču i obogatiti sportski život mladih 
u našoj općini. Nadamo se da će tako i biti 
te zahvaljujemo na ovoj prilici – zapisala je 
Tajana Tomoković na službenoj školskoj 
internetskoj stranici.

Inače, prema aktualnom rasporedu, treninzi 
škole mini rukometa održavaju se u školskoj 
dvorani svakog ponedjeljka i petka, a jed-
nom mjesečno su planirani turniri Nexe mini 
rukometne lige u čemu će sudjelovati i ekipa 
podgoračkih osnovaca, ljubitelja rukometa. 

Treninge vode školovani treneri Rukometne 
akademije Nexe i to Ivan Tomičić, voditelj 
Rukometne akademije i Marko Mrđenović, 
trener mini rukometa.

Nakon treninga, odigrane i prve utakmice

Jesenski dio nogometne sezo-
ne 21/22 bliži se svome kraju, 
a posljednja kola odigrat će se 
sredinom studenog. 

Što se naših općinskih klubo-
va u Drugoj ŽNL Našice tiče, 
podgoračka Sloga je druga na 
tablici i prema tome mogu biti 
zadovoljni do sada ostvarenim 
jesenskim rezultatima. Istovre-
meno, stipanovačka Mladost 
nakon vrlo pristojnog jesenskog 
starta, zaredala je nekoliko po-
raza i zmsku će stanku vjerojat-
no dočekati u donjoj polovici 
tablice.

U Ligi NS Našice i ove sezone 
sudjeluju tri općinska kluba. Za-
dovoljstvo jesenskom polusezo-
nom vjerojatno će imati igrači 
Poganovaca i Vuke iz Razbo-
jišta budući da su vrhu tablice 
odmah iza vodećih nogometaša 
iz Kućanaca. Ekipa budimač-
kog Dinama u sličnoj je poziciji 
kao i ranije spomenuta Mladost 
iz Stipanovaca. Nakon solidnog 
početka sezone, zaredali su s 
lošijim rezultatima i sada su u 
donjoj polovici tablice.
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A, kako je sve uopće 
nastalo?
Starost podgoračke javoroli-
sne platane procjenjuje se na 
180 godina što znači da je za-
sađena oko 1840. godine. U to 
vrijeme tadašnje Vlastelinstvo 
Podgorač pripadalo je plemić-
koj obitelji Pejačević. Za Pod-
gorač najznačajniji predstavnik 
te obitelji – grof Pavao Pejače-
vić – preuzeo je vlastelinstvo 
1848. godine, te od tada najvi-
še boravi upravo u Podgoraču. 
Najprije u zgradi nevelike lo-
vačke kurije, a nakon ženidbe 
s Alvinom barunicom Prandau, 
kurija se dograđuje u objekt 
primjereniji tadašnjem plemić-
kom životu.

Povijest podizanja podgorač-
kog dvorca detaljno je elabo-
rirana u pregledu slavonskih 
dvoraca i perivoja Mladena 
Obada-Šćitarocija. Projekt no-
vog zdanja Pavao Pejačević 
naručio je od uglednog budim-
peštanskog arhitekta Alajosa 
Hauszmanna, a preuređenje 
starijeg objekta tipa kurije za-
vršeno je1879. godine. Supru-
ga Alvina za opremanje dvorca 
je naručila prvorazredni namje-
štaj iz Beča. Nažalost, njezina 
iznenadna smrt 1882. godine 
spriječila ju je u opremanju 
dvorca i grof Pavao je tek kao 
udovac potpuno namjestio i 
dovršio ovaj objekt. Poslije 
njegove smrti 1907 godine, svu 
imovinu je naslijedio Rudolf I, 
a dvorac je prvi put teže stra-
dao 1918 godine od skupine 
tzv. zelenog kadra i nekih selja-
ka koji su kuriju teško oštetili 
i opljačkali. Tijekom Drugoga 
svjetskog rata dvorac je dodat-
no stradao, te su njegovi ostaci 
nakon toga rata srušeni, jer je 
procijenjeno da su štete nasta-
le u ratnim borbama takve da 
se objekt ne može sanirati. Na 
njegovom mjestu danas se na-
lazi podgoračka ambulanta i 
ljekarna.

Platana kao dio perivoja
Nekad je uz kuriju bio velik pe-
rivoj, površine oko sedam hek-
tara. Nekoliko starih stabala 
podsjećaju na perivoj na čijoj 
su negdašnjoj površini danas 
oranice i nogometno igralište. 
Nestankom kurije počeo je ne-

HRVATSKO STABLO GODINE – POSLJEDNJA DAMA PODGORAČKOG PERIVOJA

stajati i perivoj jer nikomu nije 
trebao, a staro drveće moglo 
se dobro prodati i iskoristiti. 
O izgledu i parkovnoj kompo-
ziciji perivoja možemo sudi-
ti na osnovi katastarske karte 
iz 1862. godine, a dopunjene 
potkraj 19. stoljeća. Perivoj je 
vjerojatno bio uređen onako 
kako se vidi na katastarskoj 
karti nakon izgradnje dvorca. 
Jasno se uočavaju tri uporabne 
i prostorne cjeline: polukružni 
predvrt ispred istočnoga (glav-
noga, uličnoga) pročelja kurije, 
vrt-dvorište između zapadnoga 
pročelja kurije i gospodarskih 
zgrada, te perivoj koji se pru-
žao južno i zapadno od kurije. 
Polukružni predvrt, površine 
oko 2.000 m2, bio je okružen 
lijepom željeznom ogradom sa 
zidanim parapetom od opeke. 
Bio je to predvrt okrenut prema 
podgoračkom trgu, uobličenom 
početkom 19. stoljeća, koji se 
nekad (a i danas) nazivao Peja-

čevićev trg. Bilo je to središte 
mjesta, podgoračko šetaliste, 
koje su tadašnji Podgorača-
ni nazivali i »plac«. Tu bi se 
održavali sajmovi i predstave 
putujućih glumaca, te sastaja-
la mladež. Predvrt je uništen 
(ograda srušena, stare lipe i 
žalosne vrbe posječene) u go-
dinama nakon Drugoga svjet-
skog rata radi proširenja ceste.

Vrt-dvorište ispred zapadnoga 
(dvorišnoga) pročelja kurije, 
veličine oko 7.000 m2, omo-
gućavao je kolni prilaz i kuriji 
i pomoćnim zgradama, ali je 
imao i uresnu ulogu, jer se u 
dvorac ulazilo s dvorišne stra-
ne. U sredini dvorišta bio je 
velik bunar, okružen grmljem, 
cvijećem i magnolijama. Peri-
voj kojim je tekao potok i koje-
ga je veći, zapadni dio bio vla-
žan, imao je obilježja pejsažnih 
perivoja s listopadnim vrstama 
drveća poput javora, platana, 
jablana, žalosne vrbe i lipe. 

Smreke i borovi, koji se prepo-
znaju na starim fotografijama 
iz prve polovice 20. stoljeća, 
posađeni su potkraj 19. stolje-
ća na uzdignutijim dijelovima 
terena oko i južno od kurije pa 
je perivoj počeo dobivati skro-
mna romantičarska obilježja.

Naša današnja »Posljednja 
dama podgoračkoga perivoja«, 
po svemu sudeći, bila je i i jed-
na od prvih dama negdašnjega 
podgoračkog perivoja. To je 
razlog više da se i mi danas po-
brinemo za hortikulturalno ure-
đenje podgoračkih naselja kako 
bi i buduće generacije mogle 
uživati u onome što će naslije-
diti od nas.

U pripremi ovoga teksta kori-
šteni su materijali iz fundusa 
Zavičajnog muzeja Našice i 
Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek, na čemu im zahvaljuje-
mo.

Istočno (ulično) pročelje kurije na razglednici iz 1929. godine

Dr. Pavle Pap 
ispred kurije, 
1937. godina
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Podgoračka platana – 
hrvatski vicešampion
U nacionalnom natjecanju Hrvatsko stablo godine, »Posljednja dama podgoračkog perivoja« dobila je 10.943 
glasa. Samo 99 glasa manje od pobjedničke slatinske sekvoje. Bila je to još jedna vrijedna promocija vrijed-
nosti bogatstava kojima raspolaže podgorački kraj, a kojih ponekad nismo dovoljno svjesni

Trud koji je krajem rujna uložen u uređenje 
okoliša javorolisne platane koja se u Pod-
goraču nalazi pokraj nogometnog igrališta 
NK Sloge – pokazao se kao pun pogodak. 
Naime, između 13 stabala koji su s pod-
ručja čitave Hrvatske ušle u finalni krug 
natjecanja, »Posljednja dama podgoračkog 
perivoja« osvojila je odlično drugo mjesto. 
Od 67.231 glasača, podgoračka platana je 
dobila 10.943 glasa. Samo 99 glasa manje 
od pobjedničke slatinske sekvoje.

U svakom slučaju, bila je to još jedna vri-
jedna promocija vrijednosti bogatstava 
kojima raspolaže podgorački kraj, a kojih 
ponekad nismo dovoljno svjesni.

Čišćenje okoliša platane
No, podsjetimo se. U Podgoraču je krajem 
rujna organizirana ekološko-volonterska 
akcija čišćenja okoliša »Posljednje dame 
podgoračkog perivoja« koja je prijavljena 
za natjecanje Hrvatsko stablo 2021. godi-
ne. Akciju čišćenja su organizirali članovi 
udruge »Otvoreno srce« predvođeni pro-
fesorima Zlatkom Kovačem i Anđelkom 
Cvijetovićem, uz pomoć sezonskih i ko-
munalnih radnika Općine Podgorač, a pod 
pokroviteljstvom općinskog načelnika Go-
rana Đanića. 

Naime, Zavičajni muzej Našice prijavio je 
stablo platane u Podgoraču za Hrvatsko sta-
blo godine 2021. Inače, ovo specifično na-
tjecanje koje se u Hrvatskoj organizira već 
nekoliko godina, kao nacionalni koordina-
tor, ove je godine vodila Javna ustanova za 

Podgoračka dama od 180 godina Opseg debla iznosi gotovo sedam metara

»Osobna iskaznica« 
podgoračke platane
Vrsta stabla je Javorolisna platana, lat. 
Platanus x acerifolia Willd. Stara je 180 
godina. Opseg debla na prsnoj visini čo-
vjeka (1.30 m) iznosi 6,8 metara, promjer 
debla je 2,16 metara, dok je visina stabla 
35,3 metra uz srednji promjer krošnje od 
38 metara. Ove specifikacije doprinose 
njenoj vrijednosti i ljepoti kao i povijesti 
njezina nastanka. 

Katastarska karta Podgorača iz 1862. godine

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije. Pobjed-
nik nacionalnog natjecanja kvalificira se u 
finale natjecanja Europsko stablo 2022. go-
dine, sastavljeno od pobjednika nacionalnih 
natjecanja zemalja partnera na projektu Sta-
blo godine (engl. Tree of the Year).

Čuvajmo stabla
Dosadašnjih godina Republiku Hrvat-
sku na natjecanju Europsko stablo go-
dine predstavljali su Platana u Trstenom 
na trgu (2018.) s osvojenim 7. mjestom, 
Gupčeva lipa (2019.) s osvojenim 11. 
mjestom, Zaljubljeni Ginko iz Daruvara 
(2020.) s osvojenim 2. mjestom te Najsta-
rija Medulinka – Čokoladno stablo naših 
uspomena (2021.) s osvojenim 10. mje-
stom u Europi.

Izbor Europskog stabla godine će se 
održati početkom 2022. godine, ususret 
Svjetskom danu šuma (21. ožujka) kada 
će se proglasiti pobjednik europskog na-
tjecanja. Natjecanjem Stablo godine, cilj 
je probuditi svijest javnosti o važnosti 
očuvanja stabala kao vrijednog dijela pri-
rodne baštine i najvrjednijeg resursa ko-
jim raspolažemo.

Podgoračani i svi prijatelji »Posljednje 
dame podgoračkog perivoja« mogu zaista 
biti ponosni na svoju platanu. Ako ni zbog 
čega drugog, ono zbog njezinih vrijednih 
180 godina! Eh, da platana može pričati...

(Nastavak teksta na stranici 11.)


