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UČESTALI POŽARI NA PODRUČJU 
PODGORAČKE OPĆINE
Pune ruke posla  
za vatrogasce  
DVD Podgorač

MJEŠTANI OPĆINE PODGORAČ POMAŽU RATOM STRADALOM 
STANOVNIŠTVU UKRAJINE

Prikupljena pomoć dovežena  
na granicu Mađarske i Ukrajine

svim stanovnicima općine Podgorač 
žele članovi Općinskog vijeća 

i općinski načelnik Goran Āanić

SRETNE PREDSTOJEĆE USKRSNE BLAGDANE

Prihvat izbjeglica u Podgoraču
Povodom ratnih zbivanja koja su posljednjih 
dana pogodila Ukrajinu, Općinski načelnik Go-
ran Đanić poziva sve mještane Općine Pod-
gorač koji su u mogućnosti, a koji u svom vla-
sništvu imaju nekretninu pogodnu za stanova-
nje, da se jave u Općinu Podgorač kako bi se 
njihova nekretnina stavila na raspolaganje za 
prihvat izbjeglica iz ratom pogođene Ukrajine.

Predstavnici Općine s mađarskim humanitarcima Prikupljanje pomoći iz cijele Europe

Vlakovi s izbjeglicama stalno pristižu

Da se bogatstvo ne mjeri materijalnim, nego du-
hovnim, ljudskim vrijednostima, još su jednom 
pokazali stanovnici općine Podgorač. Naime, 
isto onako kako su se brzo organizirali u pru-
žanju pomoći potresom stradalom stanovništvu 
Banovine, slično tome su priskočili u pomoć ra-
tom zahvaćenom stanovništvu Ukrajine.
Na poziv općinskog načelnika Gorana Đa-
nića, mještani općine Podgorač su 12. ožujka 
organizirano prikupljali pomoć u Podgoraču, 
Stipanovcima, Budimcima i Razbojištu. Hu-
manirana pomoć se sastojala od prehrambe-
nog, higijenskog i dječjeg paketa pomoći.

Već slijedećeg dana, 13. ožujka, načelnik Đanić 
je sa suradnicima u kombiju DVD-a Podgorač 
odvezao prikupljenu pomoć na granicu između 
Mađarske i Ukrajine. Tamošnji humanitarci su 
preuzeli pomoć kako bi je podijelili svakodne-
vno dolazećim izbjeglicama iz Ukrajine.
No, time nije bila završena ta epizoda humani-
tarne pomoći Podgoračana. Naime, kako se ne 
bi vraćali s polupraznim kombijem, u Mađar-
skoj su na granici s Ukrajinom preuzeli jednu 
četveročlanu ukrajinsku obitelj koja je izbjegla 
iz 1.100 kilometra udaljenog Dnjipra, kako bi 
ih u povratku dovezli do odredišta u Pečuhu. 

svim stanovnicima općine Podgorač 
žele članovi Općinskog vijeća 

i općinski načelnik Goran Āanić
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ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

Učinkovit rad općinskih vijećnika
Manji dio točaka dnevnog reda je usvojen većinom glasova, ali je većina odluka usvojena jednoglasno

Na prvoj ovogodišnjoj i petoj 
po redu sjednici novog saziva 
Općinskog vijeća Općine Pod-
gorač, održane 27. siječnja, vi-
jećnici su raspravljali o desetak 
točaka dnevnog reda. Između 
ostalog, na dnevnom redu je 
bio Prijedlog Odluke o nači-
nu pružanja javne usluge sa-
kupljanja komunalnog otpada 
na području Općine Podgorač, 
prijedlog Programa korištenja 
sredstava ostvarenih od zaku-
pa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog kori-
štenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području Općine Pod-
gorač i naknade koja se plaća 
zbog promjene namjene poljo-
privrednog zemljišta u 2022. 
godini, Prijedlog Programa 
utroška sredstava koja se pri-
kupljaju od naknade za dodje-
lu grobnog mjesta i godišnje, 
grobne naknade za korištenje 
grobnog mjesta za 2022.godi-
nu, Prijedlog Programa utroška 
sredstava ostvarenih od Šum-
skog doprinosa u 2022. godini 
i još neke.

Manji dio točaka je usvojen 
većinom glasova, ali je većina 
odluka usvojena jednoglasno. 

I odvoženje otpada 
moramo uskladiti s EU
Sjednica je započela temom 
o novim uvjetima sakupljanja 
komunalnog otpada, a uvodno 
obrazloženje o čemu se zaora-
vo radi, dao je Hrvoje Žiha, 
direktor komunalog poduzeća 
»Našički park«. On je objasnio 
kako se ova usluga u čitavoj 

Od saniranja divljih deponija  
do obnove svinjskog fonda
Od naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, 
Općina godišnje može prikupiti oko 1,5 milijuna kuna. Ovaj iznos 
bit će, među ostalim, raspoređen za saniranje divljih deponija, 
održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta, za usluge derati-
zacije i dezinsekcije te zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica. Iz ovih 
sredstava financiraju se i analiza tla i umjetno osjemenjivanje, a 
uz ostalo, novina je obnova svinjskog fonda – istaknuo je općinski 
načelnik Goran Đanić. 

Hrvoje Žiha, Našički park

Odlučivanje općinskih vijećnika

Lijepa gesta 
načelnika
U povodu 8. ožujka, Međunarodnog dana 
žena, općinski načelnik Goran Đanić 
obišao je djelatnice svih trgovina, vrtića, 
zaposlenice osnovne i područnih škola s 
područja Općine Podgorač, te zaposleni-
ce Projekta »Zaželi« i svima čestitao Me-
đunarodni dan žena uz prigodni cvijet.

Hrvatskoj mora uskladiti s re-
gulativom Europske unije, te se 
stoga o tome početkom godine 
raspravljalo i odlučivalo u svim 
jednicam lokalne samouprave 
u RH, pa tako i u Općini Pod-
gorač. Nakon nekoliko vijeć-
nićkih pitanja i dobivenih od-

govora, vijećnici su prihvatili 
prijedlog odluke o načinu pru-
žanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada. 

U nastavku sjednice su prihva-
ćene i ostale točke dnevnog 
reda kao što je bio prijedlog 

provedbenog plana zaštite od 
požara, izvješća o radu općin-
skog načelnika za drugo polu-
godište prošle godine i izvješća 
o izvršenju godišnjeg plana i 
programa rada Vlastitog pogo-
na Općine Podgorač za 2021. 
godinu. 

Racionalno s novcem od 
zakupa poljoprivrednog 
zemljišta
Prihvaćen je i prijedlog Progra-
ma korištenja sredstava ostva-
renih od zakupa, prodaje, pro-
daje izravnom pogodbom, pri-
vremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogod-
bom državnog poljoprivrednog 
zemljišta na području općine 

Podgorač i naknade koja se pla-
ća zbog promjene namjene po-
ljoprivrednog zemljišta u 2022. 
godini. Ovim programom utvr-
đeni iznos koji se ostvaruje 
od zakupa je 1.300.000 kuna, 
od prodaje 25.000, od konce-
sije 225.000 te zbog promje-
ne namjene 1.000 kuna, što je 
ukupno 1.551.000 kuna. Ovaj 
iznos bit će, među ostalim, 
raspoređen za saniranje divljih 
deponija, održavanje poljskih 
putova i nerazvrstanih cesta, 
za usluge deratizacije i dezin-
sekcije te zbrinjavanje pasa i 
mačaka lutalica. Iz ovih sred-
stava financiraju se i analiza tla 
i umjetno osjemenjivanje, a uz 
ostalo, novina je obnova svinj-
skog fonda – istaknuo je općin-
ski načelnik Goran Đanić. 

Nadalje, Vijeće je prihvatilo 
i prijedlog odluke o raspore-
đivanju sredstava za redovito 
godišnje financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika 
u Općinskom vijeću u 2022. 
godini. Godišnji iznos sredsta-
va od 15.400 kuna raspoređen 
je po rezultatima izbora, odno-
sno broju izabranih vijećnika. 



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 3 ׀TRAVANJ 2022.

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU DANA OPĆINE PODGORAČ

Pozitivne promjene vidljive 
su na svakom koraku
Uz dobrodošlicu gostima, dugogodišnji načelnik Općine Podgorač svim je mještanima poželio sve najbolje 
povodom obilježavanja Dana općine, ocjenivši prošlu godinu rekordnom u smislu povlačenja EU sredstava 
od postojanja Općine, a najavio je i brojne vrijedne projekte u godinama koje slijede

Još od ponovnog ustrojavanja 1993. godi-
ne, Općina Podgorač kao svoj dan obilje-
žava na dan svetog Valentina. Tako je bilo i 
ove veljače, te je uoči Valentinova, u petak 
11. veljače u Vatrogasnom domu održana 
svečana sjednica Općinskog vijeća Općine 
Podgorač. Na poziv domaćina, sjednici su 
prisustvovali Biljana Borzan, zastupnica 
u Europskom parlamentu; Ivan Anušić, 
osječko-baranjski župan; Josip Miletić, 
dožupan; Ivana Bagarić, predsjednica Žu-
panijske skupštine Osječko-baranjske žu-
panije; Krešimir Kašuba, gradonačelnik 
Grada Našica; gradonačelnici i načelnici 
gradova i općina suradnika, predstavnici 
institucija, udruga i klubova, gospodar-
stvenici, te drugi uvaženi gosti.

Đanić: Drago mi je što i drugi vide 
pozitivne promjene u našoj općini
Načelnik Đanić istaknuo prošlu godinu kao 
jednu od najuspješnijih. Sjednicu je otvo-
rila i vodila Ljiljana Zidar, predsjednica 
Općinskog vijeća koja se u ime vijećnika 
zahvalila svima na dolasku. Uz dobrodošli-
cu gostima, dugogodišnji načelnik Općine 
Podgorač svim je mještanima poželio sve 
najbolje povodom obilježavanja Dana op-
ćine, ocjenivši prošlu godinu rekordnom u 
smislu povlačenja EU sredstava od posto-
janja Općine, a najavio je i brojne vrijedne 
projekte u godinama koje slijede.

– Osobito mi je zadovoljstvo vidjeti veliki 
odaziv gostiju na ovu našu svečanu sjedni-
cu. Njihov dolazak zasigurno znači da ra-
dimo dobar posao i da cijene to što i kako 
radimo. Drago mi je da ljudi, koji nisu duže 
vremena bili u Podgoraču, ovdje primjećuju 
pozitivne promjene. Mi smo do sada uložili 
puno, povukli sredstava iz Europskih fon-
dova, a trenutno imamo preko 50 milijuna 
kuna vrijednih europskih projekata koje tek 
planiramo nominirati za sufinanciranje – re-

kao je između ostalog, Goran Đanić, na-
čelnik Općine Podgorač, a opširniji prikaz 
govora načelnika Đanića objavljujemo na 
slijedećim stranicama našeg lista.

Anušić: Općina Podgorač suradnjama 
ostvaruje zacrtane ciljeve
Okupljenim gostima na svečanoj sjednici 
obratio se i župan Osječko-baranjske župa-
nije Ivan Anušić istaknuvši izuzetno dobru 
suradnju s Općinom Podgorač, a poseban 
naglasak stavio je na zajednički projekt na-
vodnjavanja.

– Sustav navodnjavanja pod nazivom Bu-
dimci – Krndija koji gradimo na području 
Općine Podgorač vrijedan je 27 milijuna 
kuna, a obuhvaća 565 hektara poljopri-
vrednog zemljišta. Na području županije 
ukupno se 16 ovakvih sustava za navod-
njavanje priprema, nekoliko ih je potpuno 

završeno, a ostali su u procesu projektne 
dokumentacije, te pripreme natječaja za 
izvođenje radova. Sustavi navodnjavanja 
su izrazito bitni za budućnost opstanka po-
ljoprivrede, Slavonije i ovog dijela Hrvat-
ske, a ubrzo i cijele Hrvatske, pa i Europe. 
Klimatske promjene su pred nama, one su 
jasno vidljive iz godine u godinu i mora-
mo ih preduhitriti, a ne čekati da dođemo u 
slučaj da ne možemo ostvari normalnu po-
ljoprivrednu proizvodnju – rekao je župan 
Anušić zahvalivši se načelniku na suradnji.

Borzan: Europska unija je unija 
mogućnosti, a vi to odlično koristite
Pozitivnu sliku o Općini potvrdila je i Bi-
ljana Borzan, zastupnica u Europskom 
parlamentu, koja je nakon nekoliko godina 
posjetila Podgorač.

– Nisam bila nekoliko godina u Podgoraču 
i izuzetno je lijepo vidjeti koliko je mjesto 
napredovalo, koliko je uloženo u infrastruk-
turu, koliko je različitih projekata realizira-
no od gospodarskih, komunalnih, sportskih 
i kulturnih. Pokriva se ovdje sve ono što 
jedna općina treba raditi. Uostalom, mje-
štani načelnika Đanića ovdje biraju već pet 
mandata zaredom i to zasigurno nije slučaj-
no. Ono što je osobito dobro i pozitivno je 
to što se fondovi Europske unije koriste iz-
dašno, naime proračuni naših gradova i op-
ćina su relativno mali i često si ne možemo 
priuštiti nešto što je zaista izuzetno važno 
za život na nekom području. Europska uni-
ja je unija mogućnosti, ništa ne dobivate na 
pladnju, no ako znate prepoznat što se nudi, 
ako znate poštivati pravila, onda se mogu 
dobiti pozamašna sredstva za projekte koji 
su važni, a Podgorač vrlo uspješno koristiti 
sve mogućnosti – rekla je Biljana Borzan, 
zastupnica u Europskom parlamentu prisje-
tivši se prilikom govora okupljenima, posje-
ta HKD Podgoračani u Bruxellesu.

Uzvanici na sjednici Svečano u povodu Dana Općine Biljana Borzan, eurozastupnica

Ivan Anušić, župan osječko-baranjski

Zahvalnice zaslužnima
Na svečanoj sjednici uručene su zahval-
nice mještanima Općine Podgorač za 
zasluge u promicanju humanitarnog dje-
lovanja. Zahvalnice su tako dobili Marijan 
Božić, Petar Mihaljev, Ljiljana Zidar, Lji-
ljana Grbić, Josip Mojzeš, Zvonko Kuruc, 
Stevo Patajac, Filip Đanić, Antun Mlina-
rić, Miroslav Štefančić, Željko Moguš i 
Ivan Kerhat.
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– Danas s ponosom slavimo našu bogatu 
i slavnu prošlost, svoju kulturu i tradiciju. 
Danas je dan kad se s ponosom prisjeća-
mo i doprinosa svih branitelja u obrani 
domovine, ovo je dan kada se poklanjamo 
svim žrtvama Domovinskog rata – rekao je 
općinski načelnik Goran Đanić na počet-
ku svog obraćanja nazočnima na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj u po-
vodu Dana Općine.

Stvorena podloga za snažniji 
investicijski ciklus
Bez obzira na sve prednosti velikih grado-
va koje privlače mlade i obrazovane ljude 
iz manjih mjesta, trudimo se da Podgorač i 
sva druga naselja postanu mjesta u kojima 
će biti ugodno živjeti, boraviti i raditi, a na 
radost i zadovoljstvo svih njezinih stanov-
nika. Unatoč napretku i poboljšanju uvjeta 
života unazad dvadesetak godina, otkako je 
samostalnosti općine, još je puno toga što se 
može i mora učiniti kako bi nam svima ži-
vot bio ljepši i ugodniji. Svih ovih proteklih 
godina koliko obnašam dužnost načelnika 
općine, bila je iznimna čast ali i zadovolj-
stvo voditi brigu o općini, svakom pojedi-
nom naselju. No, to nipošto ne znači da se 
nismo susretali s nizom problema i izazova. 
Tu je posebno do izražaja došla nezavidna 
gospodarska i ekonomska situacija u prote-
klih deset godina, koja je izravno utjecala ne 
samo na stabilnost općinskih prihoda i rea-
lizaciju planiranih projekata, već i na sami 
standard stanovnika te poslovanje i uspješ-
nost poljoprivrednika, trgovačkih društava i 
obrta. No, usprkos svemu, općinski prora-
čun je stabiliziran pravilnim i neophodnim 
mjerama te provedenim racionalizacijama 
troškova i poslovanja. Uspješno je završen 
ili pokrenut čitav niz projekata i investicija 
te su izdvojena znatna financijska sredstva 
za izradu projektnih dokumentacija koje će 
biti podloga za snažniji investicijski ciklus u 
godinama koje su pred nama. 

Nakon vodoopskrbe – odvodnja
S ponosom mogu istaknuti da se uspješno 
priveden kraju projekt izgradnje sustava 
javne vodoopskrbe u svih devet naselja. 

Nakon vodoopskrbe, okrenuli smo se una-
prjeđenju sustava javne odvodnje. Prije 
dvije godine započeli smo s izgradnjom 
kanalizacijskog sustava u Stipanovcima, a 
u planu je i projektiranje uređaja za proči-
šćavanje otpadnih voda.

Obnova sedam ulica 
Nadalje, pojačana su ulaganja u komunal-
nu infrastrukturu u svih devet općinskih 
naselja. Asfaltirano je ukupno sedam ulica 
u Budimcima, Poganovcima, Razbojištu 
i Bijeloj Lozi. Aplikacijama na natječaje 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondo-
va EU, Ministarstva graditeljstva i Osječ-
ko-baranjske županije, povučena su finan-
cijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Lu-
žak, Vukovarske i Mlinske ulice u naselju 
Budimci, Ulice Ante Starčevića i Slavka 
Kolara u naselju Poganovci, Ulice Slavka 
Kolara u naselju Bijela Loza, te Ulice Vla-
dimira Nazora u naselju Razbojište. Radi 
se o investicijama vrijednim oko šest mi-
lijuna kuna kojima su asfaltirane ulice te 
uređeni kolni prilazi i oborinska odvodnja.

Ljepša naselja i ekologija
Sva općinska naselja opremljena su suvre-
menim dječjim igralištima, javnom rasvje-
tom, uređenim grobljima s izgrađenim mr-
tvačnicama, adaptiranim i uređenim dru-
štvenim domovima, dok su u šest najvećih 
naselja uređeni trgovi s manjim fontanama 
i zelenilom te pripadajućim klupama i ko-
ševima za otpad.

Nakon projekta »zelenih otoka« te nabave 
zelenih i plavih kanti za papir koje su be-
splatno podijeljene kućanstvima, učinjen 
je još jedan korak naprijed u učinkovitosti 
razvrstavanja komunalnog otpada, a to je 
nabava mobilnog reciklažnog dvorišta koje 
će započeti s radom ove godine.

Poduzetnička zona kao zamašnjak 
razvoja
U naredne dvije godine planiramo završe-
tak realizacije projekta Poduzetničke zone 
»Podgorač«, koji bi trebao biti kotač zamaš-
njak gospodarskog razvoja i prosperiteta 
općine. Višegodišnja su se ulaganja općine 

u izradu prostornih planova zone, studije 
opravdanosti i projektne dokumentacije 
konačno isplatila, te su završeni gotovo svi 
radovi na izgradnji komunalne infrastruktu-
re. Sa zadovoljstvom se možemo pohvaliti 
da Općina Podgorač trenutno raspolaže s 
Poduzetničkom zonom koja je opremlje-
na s vodovodnom, kanalizacijskom i plin-
skom mrežom te sustavom javne rasvjete 
i elektroenergetske mreže. Za ovu godinu 
preostala je posljednja faza, a to je izgrad-
nja pristupne ceste, ceste u zoni, parkirali-
šta, nogostupa i oborinske odvodnje. Ako 
sve bude teklo planiranom dinamikom, do 
kraja ove godine Poduzetnička zona će biti 
kompletno opremljena komunalnom infra-
strukturom. Realizaciju do sada odrađenog 
uvelike je potpomogla Osječko-baranjska 
županija i resorno ministarstvo, čiju pomoć 
i partnerstvo očekujemo i dalje. Ukupna 
vrijednost cijelog projekta bit će oko deset 
milijuna kuna.

Temeljita obnova i proširenje 
Vatrogasnog doma 
Nakon rekonstrukcije Ulice Ante Starčevi-
ća u naselju Poganovci koji je financiran iz 
Programa ruralnog razvoja, odobren nam 
je još jedan projekt, a radi se rekonstruk-
ciji, dogradnji i opremanju postojećeg Va-
trogasnog doma u kojem se sada nalazimo. 
Realizacija projekta u vrijednosti oko 5,5 
milijuna kuna uspješno je završena, a radi 
se o bespovratnim sredstvima u stopostot-
nom iznosu.

Možemo se pohvaliti s još jednim projek-
tom koji je financiran od strane Europske 
unije, a čija je realizacija u potpunosti za-
vršena prošle godine. Radi se o izgradnji 
bežičnog interneta na području općine, a 
sve u sklopu projekta »WiFi4EU«. Vrijed-
nost projekta iznosila 15 tisuća eura i ta-
kođer je financiran u stopostotnom iznosu. 

Spremni za nadolazeće natječaje
Na ovome ne mislimo stati, već za nadola-
zeće natječaje imamo pripremljene projekte 
u vrijednosti 50 milijuna kuna. Radi se o 
rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, izgrad-
nji kanalizacijskih mreža te uređaja za pro-

IZ PRIGODNOG GOVORA OPĆINSKOG NAČELNIKA  
GORANA ĐANIĆA

Đanić: Da Općina 
Podgorač postane 
mjesto ugodno za život
Bez obzira na sve prednosti velikih gradova koje privlače mlade i 
obrazovane ljude iz manjih mjesta, trudimo se da Podgorač i sva 
druga naselja postanu mjesta u kojima će biti ugodno živjeti, bo-
raviti i raditi, a na radost i zadovoljstvo svih njezinih stanovnika 
– istaknuo je načelnik Đanić
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Radni sastanak  
u Županiji
Krajem ožujka je Ivan Anušić, 
osječko-baranjski župan, u Osijeku 
organizirao i održao radni sastanak 
s predstavnicima općina i gradova 
Osječko-baranjske županije. 

Tema radnog sastanka bila je raz-
matranje i problematika Akcijskog 
plana za zbrinjavanje raseljenih 
osoba iz Ukrajine »Slavonsko srce 
za obitelji Ukrajine« te uključiva-
nje jedinica lokalne samouprave. 

Sastanku je nazočila, kao predstav-
nik Općine Podgorač, Ljiljana Zi-
dar, predsjednica Općinskog vijeća 
Općine Podgorač.

Edukacija šefova 
stožera civilne 
zaštite 
Načelnica Stožera civilne zaštite 
Općine Podgorač Ljiljana Grbić, 
u ožujku je sudjelovala na župa-
nijskom osposobljavanju članova 
Stožera civilne zaštite jedinica lo-
kalne samouprave u sustavu civilne 
zaštite. 

Svrha osposobljavanja bila je upo-
znavanje s Procjenom rizika od ve-
likih nesreća Općine Podgorač, te 
Planom djelovanja civilne zaštite.

čišćavanje otpadnih voda, izgradnji Sport-
skog centra »Podgorač«, tržnice Podgorač, 
projektima rekonstrukcije groblja u Podgo-
raču i pješačkih staza u Podgoraču te ener-
getskoj obnovi zgrade općinske uprave.

Akumulacijsko jezero Breznica
Ove godine očekujemo od Hrvatskih voda 
da započnu radove na realizaciji izgradnje 
akumulacijskog jezera Breznica, čime bi se 
potaknuo razvoj sportsko – rekreacijskog 
turizma u vidu sportskog ribolova, bici-
klističkih i pješačkih staza, lova i dr. Va-
lja naglasiti da je već završena investicija 
Hrvatskih voda u području sustava obrane 
od poplava, a radi se o izgradnji retencije 
u Podgoraču, koja je stavljena u funkciju. 

Bogat kulturni život
Nismo zaboravili ni kulturni život općine 
koji je također u zadnjih nekoliko godina 
doživio procvat. Osim tradicionalne smotre 
folklora »Oj, jesenske duge noći«, koja se 
održava svake godine u mjesecu listopadu, 
već 15 godina kulturni život općine boga-
tiji je za još jednu manifestaciju. Riječ je 
o »Podgoračkim ljetnim noćima«, kultur-
no – zabavnom događaju koji se održava 
u nekoliko navrata tijekom ljetnih mjese-
ci. S obzirom na brojnu posjećenost, kao i 
na pozitivne reakcije sudionika i mještana, 
predmetna manifestacija postala je tradicija 
i sastavni dio društvenog života naše općine 
te će se održavati i ubuduće. Isto tako, pri-
je 13 godina povodom blagdana Uskrsa po 
prvi puta je održana prigodna manifestacija 
»Uskrsni stol u Podgoraču« na kojoj su bila 
izložena tradicionalna uskršnja jela ovoga 
kraja. Od prošle godine bogatiji smo za još 
jednu manifestaciju, a radi se kulturno – ga-
stronomskoj manifestaciji »Stol u žetvi«. 
Sve ove kulturne manifestacije Općina Pod-
gorač će i dalje nastojati podupirati putem 
pokroviteljstva kako bi se sačuvala kulturna 
i narodna baština ovoga podneblja. Sva ova 
događanja i manifestacije ne bi bile moguće 
bez velikog angažmana i truda naših brojnih 
kulturnih i sportskih udruga, čijim se člano-
vima ovim putem od srca zahvaljujem.

Skrb o socijalno najosjetljivijima
Nadalje, nastojali smo voditi računa i o so-
cijalno najosjetljivijim slojevima našeg dru-
štva te osiguravamo financijska sredstva za 
novorođenu djecu i sufinanciramo prijevoz 
učenika srednje škole. Uz redovito stipen-
diranje deset najboljih studenata svake go-
dine, nagrađujemo i učenike osnovne škole 
koji na kraju školske godine poluče najbolji 
uspjeh. Isto tako, našim najmlađima nasto-

jimo uljepšati dan Sv. Nikole te im općina 
osigurava prigodne poklone. 
Već četiri godine sudjelujemo u projektu 
»Besplatne školske kuhinje« Osječko-ba-
ranjske županije te zajedno sa županijom 
osiguravamo besplatni obrok učenicima 
osnovne škole, za što smo u Proračunu osi-
gurali 60 tisuća kuna. Nastojali smo pomoći 
i socijalno ugroženim građanima i dugotraj-
no nezaposlenim osobama s našeg područja 
kroz uključivanje općine u nacionalni Pro-
gram javnih radova, putem kojeg je prošle 
godine desetak osoba bilo zaposleno na šest 
mjeseci. Nastavili smo s nagrađivanjem na-
ših umirovljenika prigodom blagdana Uskr-
sa i Božića, za što svake godine izdvajamo 
oko 200 tisuća kuna. 
Prije dvije godine započela je i realizacija 
projekta »Zaželi« kroz koji je zaposleno 28 
osoba na dvije godine. Projekt je financiran 
od strane EU u stipostotnom iznosu, a riječ 
je oko 4,2 milijuna kuna. 
Ovdje bi želio istaknuti iznimno dobru su-
radnju, kako s nadležnim ministarstvima 
i Hrvatskim vodama tako i s Osječko-ba-
ranjskom županijom, Gradom Našicama 
i susjednim općinama, na čemu se ovom 
prilikom njihovim predstavnicima iskreno 
zahvaljujem. 

Suradnja s Osječko-baranjskom 
županijom
O dobroj suradnji s Osječko-baranjskom 
županijom govori i činjenica da smo par-
tneri u velikom broju projekata: od vodo-
opskrbe i Poduzetničke zone do sufinanci-
ranja projekata komunalne infrastrukture, 
sufinanciranja prehrane i prijevoza učeni-
ka, te se nadam da će se broj zajedničkih 
projekata u budućnosti još i povećati. Po-
sebno ovdje ističem i suradnju sa komunal-
nim poduzećem »Našički vodovod« iz Na-
šica s kojima smo partneri u velikom broju 
projekata javne vodoopskrbe i odvodnje.

Zahvala svima koji nas podržavaju
Na kraju se želim zahvaliti na svemu što 
je učinjeno u proteklih godina prije svega 
svim žiteljima koji su dali najveći dopri-
nos u izgradnji i razvoju naše Općine, svim 
općinskim vijećnicima, svim djelatnicima 
Općine, našoj Osječko-baranjskoj župani-
ji na čelu sa županom Ivanom Anušićem i 
njegovim zamjenicima, te našim župnici-
ma, svećenicima i starješinama koji su skr-
bili za naš duhovni život i molili za naše 
uspjehe, poslovnim partnerima s kojima 
vrlo uspješno odrađujemo brojne investici-
je, svima onima koji su na bilo koji način 
pomogli razvoju naše Općine i svim ljudi-
ma dobre volje koji nas podržavaju.

Općina Podgorač ubrzanim koracima ide 
naprijed, očekujemo još snažniji i ubrzaniji 
razvoj te se nadamo da ćemo u razdoblju 
koje je pred nama biti sve bliže cilju koji 
smo si postavili prije nekoliko godina, a 
to je da Općina Podgorač postane mjesto 
ugodno za život.

Osam stoljeća Podgorača
Podgorač se prvi puta spominje još davne 
1299. godine, a već potkraj 14. stoljeća 
imao je karakter trgovišta i bio sjedište fe-
udalnog posjeda sa tvrđavom. Prema ne-
kim drugim izvorima proizlazi da se Pod-
gorač prvi put spominje čak 1229. godine, 
kada je pripadao vlastelinstvu Osuwak.
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MOGUĆA AUSTRIJSKA INVESTICIJA U OPĆINI PODGORAČ

Solarna elektrana vrijednosti 
400 milijuna kuna

SUFINANCIRANJE UMJETNOG 
OSJEMENJIVANJA U OPĆINI PODGORAČ

Ulaganje u 
stočarstvo
Nastavljajući ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje, 
Općina Podgorač i Veterinarska stanica Našice, i ove su godi-
ne sklopili Ugovor o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja 
krava, junica, krmača i nazimica u 2022. godini na obiteljskim 
gospodarstvima na području Općine Podgorač.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Goran Đanić i direktor 
Veterinarske stanice Darko Damjanović. Riječ je o višegodiš-
njem programu koji se uspješno provodi na području općine 
Podgorač. 

Ovim ugovorom se Općina Podgorač obvezuje sufinancira-
ti svako prvo umjetno osjemenjivanje krava i junica iznosom 

Razgovor s potencijalnim 
austrijskim investitorom

Jedna od solarnih elektrana kakve se sve više grade po državama EU

Općinski načelnik Goran Đanić 
održao je u siječnju radni sastanak 
s predstavnicima austrijske tvrtke 
Wircon. Navedena tvrtka se bavi 
postavljanjem solarnih elektrana. 
Projekt menadžer tvrtke Wircon 
Günter Spittersberger, upoznao je 
općinskog načelnika sa namjerom 
investiranja u solarnu elektranu na 
području Općine Podgorač, vrijed-
nosti približno 400 milijuna kuna. 
Navedena solarna elektrana bila bi 
najveća u Republici Hrvatskoj.

Načelnik Đanić podržao je ovu in-
vesticiju te u nastavku daljnjih rad-

od 150 kuna s PDV-om po plotkinji, te svako umjetno osjeme-
njivanje krmača i nazimica iznosom od 50 kuna s PDV-om po 
plotiknji. Sufinancirani iznos se odnosi na cijenu rada umjet-
nog osjemenjivanja. Sve ostale troškove snosi vlasnik goveda 
i svinja.

nih sastanaka obećao punu podršku 
da se ostvari ovakav veliki projekt 
u Općini Podgorač, ali je svakako 
naveo da je za takvu investiciju po-
trebna promjena prostornih planova 
Općine Podgorač, te Osječko-ba-
ranjske županije, što zahtjeva odre-
đeni vremenski period za ostvare-
nje jedne ovakve investicije.

Investicija solarne elektrane je 
zanimljiva za Općinu Podgorač 
zbog toga što tvrtka Wircon želi 
osnovati novu tvrtku u Podgoraču, 
a samim time bi Općina Podgo-
rač imala veliku financijsku korist 
od svakog proizvedenog kilovata 
električne energije.
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UČESTALI POŽARI NA PODRUČJU PODGORAČKE OPĆINE

Pune ruke posla za DVD Podgorač

Uskrsnice umirovljenicima 
stigle na kućne adrese
– Umirovljenicima s područja Općine 
Podgorač u općinskom proračunu su i 
ove godine osigurana financijska sred-
stva za isplatu uskrsnica – izvijestio je 
općinski načelnik Goran Đanić i napo-
menuo kako je svaki umirovljenik do-
bio iznos od 200 kuna. 

Pravo na dodjelu imali su svi umirovlje-
nici koji imaju prebivalište na području 

Općine Podgorač, a novac je umirovlje-
nicima dostavljen na kućne adrese.

Podsjećamo kako Općina Podgorač go-
dišnje iz svojih proračunskih sredstava 
izdvaja nešto više od 200 tisuća kuna 
upravo za isplatu uskrsnica i božićnca 
svim umirovljenicima na području op-
ćine.

Unatrag dva mjeseca dobrovoljni vatrogas-
ci podgoračke općine, a napose vatrogasci 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgo-
rač, imali su zaista pune ruke posla. Naime, 
izbijalo je mnoštvo različitih požara. Počev 
od onih najčešćih poput požara na otvore-
nim poljoprivrednim površinama, pa sve 
do požara na stambenim i gospodarskim 
zgradama, a gorio je čak i jedan osobni au-
tomobil.

Zbog svega toga, općinski načelnik Goran 
Đanić, javno je apelirao na sve mještane:

– Na ovaj način molim sve mještane da, 
zbog učestalih požara u posljednjih neko-
liko dana, ne pale strništa i ostale travnate 

površine da ne dovode u opasnost sebe i 
druge mještane, te kako bi izbjegli veće ma-
terijalne štete – poručio je načelnik Đanić, 
zahvalivši vatrogascima DVD Podgorač na 
angažmanu.

Mnoštvo ovakvih nemilih događaja najbo-
lji je dokaz kako je nužno voditi sustavnu 
i dobro organiziranu skrb o djelovanju do-
brovoljnih vatrogasnih društava, njihovoj 
opremljenosti i uvježbanosti. Naravno, u 
svemu tome je izuzetno važna uloga i svih 
mještana da vode računa o vlastitoj i zajed-
ničkoj sigurnosti.

Đanić: Oprezno s vatrom! Česti požari na otvorenom

Zapalio se automobil u Poganovcima Požar na garaži u dvorištu Doma zdravlja u Podgoraču

Požar na obiteljskoj kući u Bijeloj Lozi
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Održane redovne 
skupštine dobrovoljnih 
vatrogasnih društava
U svim općinskim dobrovoljnim vatrogasnim društvi-
ma (Podgorač, Stipanovci, Kelešinka, Kršinci i Vuka 
Razbojište), uobičajeno su početkom kalendarske go-
dine održane redovne izvještajne skupštine. Tako je 
bilo i na skupštini DVD-a Stipanovci (na fotografiji) 
na kojoj su podnesena izvješća o radu i financijska 
izvješća, te predstavljen plana rada i financijski plan 
za 2022., odnosno 2023. godinu. U radu sjednice je 
sudjelovao i općinski načelnik Goran Đanić.

POTPISANI UGOVORI O FINANCIRANJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE PODGORAČ

600 tisuća kuna za 22 udruge
Đanić: Udruge okupljaju preko tisuću članova Predstavnici udruga

Početkom ožujka je u ve-
likoj dvorani Vatrogasnog 
doma u Podgoraču organi-
zirano potpisivanje Ugovo-
ra o financiranju institucio-
nalne podrške za provedbu 
projekata i/ili programa 
rada udruga s područja Op-
ćine Podgorač za tekuću, 
2022. godinu. 

Navedene ugovore o finan-
cijskoj potpori potpisale su 
22 udruge. Osim toga, pot-
pisano još šest ugovora o 
financiranju različitih kul-
turnih programa važnih za 
Općinu Podgorač. 

Ukupan iznos potpisanih 
Ugovora je preko 600 tisuća 
kuna, a sredstva su osigura-
na u ovogodišnjem Prora-
čunu Općine Podgorač.

– Potičemo i pomažemo rad 
naših udruga, jer time poti-
čemo i naše mještane da se 
bave društveno korisnim 
aktivnostima. Valja znati 
kako ove udruge ukupno 
okupljaju preko tisuću čla-
nova, i to je pravo bogat-
stvo naše općine – izjavio 
je tom prigodom općinski 
načelnik Goran Đanić, do-
dajući kako osim navede-
nih sredstava financiranja, 
Općina Podgorač u svom 
Proračunu ima osigurana 
sredstva za kapitalne dona-
cije udrugama koje iznose 
preko milijun kuna.

U ime HKD Podgoračani 
ugovor je potpisala 
predsjednica Zdenka 
Vukomanović
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Nastavak obnove 
nogostupa u Razbojištu, 
Ostrošincima i Bijeloj Lozi

Svjetski dan osoba 
s Down sindromom 
obilježen i u Podgoraču
U povodu 
Svjetskog 
dana osoba 
s Down 
sindromom, 
Općinski 
načelnik 
Goran 
Đanić, 
posjetio je 
djecu sa 
Downovim 
sindromom 
s područja 
Općine 
Podgorač, 
te im uručio 
prigodne 
poklone. 
Sreća na 
licima djece, 
dovoljna je 
sama za 
sebe.

NASTAVAK SURADNJE OPĆINE PODGORAČ, 
DJEČJEG VRTIĆA »ZVONČIĆ« I DVD 
PODGORAČ

Besplatan 
prijevoz 
vrtićke 
djece
Sredinom ožujka je općinski načelnik Goran Đanić, održao rad-
ni sastanak s ravnateljicom Dječjeg vrtića »Zvončić« Snježanom 
Kanđera na temu početka predškolskog programa 2022. godine. 
Zaključeno je kako će Općina Podgorač organizirati besplatan pri-
jevoz za svu djecu koja će pohađati program predškole.

Ubrzo nakon toga, načelnik Đanić i Josip Mojzeš, predsjednik 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podgorač, donijeli su zajednič-
ki zaključak kako će DVD bit nositelj besplatnog prijevoza predš-
kolske djece u suradnji s Dječijim vrtićem Zvončić Našice, koji 
organizira program predškole u općini Podgorač.

Tim povodom je Mojzeš izjavio je kako su spremni ponovno se 
uključit oko besplatnog prijevoza djece, očekujući uspješnu reali-
zaciju tog programa. 

Rezultat ovakve dobre suradnje je činjenica kako je početkom 
travnja započeo organizirani prijevoz predškolske djece.

Načelnik Đanić i ravnateljica Kanđera

Vatrogasci ponovno pomažu našim najmlađim i njihovim roditeljima

Kao što je krajem prošle godine 
najavljeno iz općinske uprave, 
već prvih mjeseci ove godine 
nastavljeni su radovi na obnovi 
nogostupa u naseljima općine 
Podgorač. Prvi su na redu bili 
nogostupi u Razbojištu, Ostro-
šincima i Bijeloj Lozi.

– Unatoč drastičnom posku-
pljenju građevinskih materija-
la i usluga, Općina Podgorač 
nastavlja s investicijama u ob-
novu komunalne infrastruk-
ture u svim našim naseljima. 
Tako smo za sada obavili prvu 
fazu rekonstrukcije nogostupa 
u tri naša općinska naselja. 
Vjerujem kako ćemo tijekom 
godine i dalje nastaviti sa slič-
nim radovima – istaknuo je 
općinski načelnik Goran Đa-
nić.
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U proteklom razdoblju, napustili su nas naši sli-
jedeći donedavni sumještani:

1. Mato Cvitković, sahranjen 16. prosinca 
2021. godine na groblju u Ostrošincima (Sv. 
Josipa),

2. Milica Batinić, sahranjena 23. prosinca 
2021. godine na groblju u Poganovcima (Sv. 
Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

3. Dragan Repija, sahranjen 27. prosinca 
2021. godine na groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

4. Ivka Dolenec, sahranjena 28. prosinca 
2021. godine na groblju u Podgoraču ( Sv. 
Nikole),

5. Željko Bojanić, sahranjen 31. prosinca 
2021. godine na groblju u Budimcima (Tihi 
gaj),

6. Pero Babić, sahranjen 3. siječnja 2022. go-
dine na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

7. Mile Ostojić, sahranjen 4. siječnja 2022. go-
dine na groblju u Podgoraču ( Sv. Nikole),

8. Mileva Stanivuković, sahranjena 6. siječ-
nja 2022. godine na groblju u u Poganovci-
ma (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

9. Anica Novak, sahranjena 7. siječnja 2022. 
godine na groblju u Stipanovcima (Svih Sve-
tih),

10. Radmila Stambolija, sahranjena 14. siječ-
nja 2022. godine na groblju u Bijeloj Lozi 
(Male Gospojine),

11. Franjo Pungrčar, sahranjen  2. veljače 
2022. godine na groblju u Podgoraču ( Sv. 
Nikole),

12. Milan Putnik, sahranjen 7. veljače 2022. 
godine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),

13. Antun Milaščević, sahranjen 8. veljače 
2022. godine na groblju u Poganovcima (Sv. 
Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

14. Danica Lalić, sahranjena 15. veljače 2022. 
godine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

15. Marija Šmit, sahranjena 21. veljače 2022. 
godine na groblju u Bijeloj Lozi (Male Go-
spojine),

16. Sabina Trstenjak, sahranjena 25. veljače 
2022. godine na groblju u Podgoraču (Sv. 
Nikole),

17. Joza Tomić, sahranjena 7. ožujka 2022. go-
dine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. 
Ivana Nepomuka),

18. Stojka Đurić, sahranjena 10. ožujka 2022. 
godine na groblju u Stipanovcima (Svih Sve-
tih),

19. Milomir Basta, sahranjen 12. ožujka 2022. 
godine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i 
Sv. Ivana Nepomuka),

20. Mirko Klasan, sahranjen 30. ožujka 2022. 
godine na groblju u Budimcima (Presvetog 
Trojstva).

PREMINULI SUMJEŠTANI

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista 
Općine Podgorač, na području općine rođeno je 
četvero naših novih sumještana. Njihovim je rodi-
teljima iz općinskog proračuna isplaćena pomoć 
za novorođeno dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Nataša Udurović, rođena 9. studenoga 

2021. godine, kćerka Davora Udurovića i Jo-
sipe Lončar iz Budimaca,

2. Viktorija Herceg, rođena 3. prosinca 2021. 
godine, kćerka Andrije i Mihaele iz Razbojišta,

3. Iris Mitrić, rođena 29. prosinca 2021. godine, 
kćerka Igora i Irene iz Razbojišta,

4. Hanny Jelinić, rođena 19. ožujka 2022. godi-
ne, kćerka Daria Amić i Marije Jelinić iz Budi-
maca.

Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i 
zdravo djetinjstvo.

NAŠI NOVI SUMJEŠTANI Raspored obreda i misnih slavlja o Uskrsu
– Veliki četvrtak u 19.00 sati
– Veliki petak u 18.00 sati
– Velika subota u 20.00 sati 

(sve u Podgoraču)
Na dan Uskrsa:
– 7.30 sati Podgorač (blagoslov hrane)
– 8.30 sati Stipanovci
–  9.45 sati Razbojište
– 11.00 sati Podgorač

ODRŽAN XIII. ŽUPNI KRIŽNI PUT

Prvi put od Stipanovaca, 
preko Kršinaca do Podgorača
U subotu, 2. travnja, po trinaesti put je odr-
žan Župni križni put. Po prvi puta ovaj se 
križni put održavao izvan samog Podgora-
ča, te se kretao relacijom Stipanovci – Kr-
šinci – Podgorač. 

Sudionici su se okupili u Stipanovcima kod 
kapelice gdje je bila prva postaja, a nakon 
toga krenuli su prema Krišincima i dalje 
prema Podgoraču uz molitvu na postajama. 
Dužina križnog puta bila je deset kilome-
tara, a posljednja postaja bila je u Župnoj 
crkvi sv. Nikole biskupa u Podgoraču. 

Iako se radi o vrlo lijepom brežuljkastom i 
djelomice šumovitom putu, hladno vrijeme 
uz povremenu kišu pa i snijeg, nije išlo na 

ruku onima koji su se ponadali lijepom pro-
ljetnom ugođaju. No, to ipak nije bio razlog 
da se križni put odgodi. Dapače!

– Križni put se održao pod geslim »Go-
spodine Bože moj, tebi se utječem.« (Ps 
7,2.). Unatoč lošim vremenskim uvjetima, 
okupilo se sedamdesetak hrabrih vjenika 
i u zajedništvu, pjesmi molitvi svjedočilo 
svoju vjeru. Kroz sela su nas dočekali dragi 
domaćini i počastili okrijepom. Bilo je to 
lijepo svjedočanstvo župnoga zajedništva – 
rekao je vlč. Željko Benković, župnik Župe 
sv. Nikole Podgorač, izražavajući zahvalu 
svim sudionicima kao i domaćinima koji su 
pripremili okrijepu na pojedinim postajama.
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NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
Priznanje Zdravku 
Mogušu iz Stipanovaca
Krajem veljače u Našicama je održana izvje-
štajna Skupština Nogometnog središta Našice 
na kojoj su jednoglasno prihvaćeni svi predlo-
ženi izvještaji, a zaključena je tradicionalnom 
godišnjom dodjelom nagrada za najbolje i naj-
značajnije članove nogometne zajednice.

Među nagrađenima, s područja Općine Pod-
gorač bio je i Zdravko Moguš (Mladost, Sti-
panovci) koji je primio Priznanje za višegodiš-
nji rad u nogometu.

Mogušu su na ovom vrijednom sportskom 
priznanju čestitali Ante Vučemilović, prvi 
dopredsjednik HNS-a i Goran Đanić, načel-
nik Općine Podgorač.

PRIZNANJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NOGOMETNOM 
KLUBU SLOGA IZ PODGORAČA

Plaketa u povodu 100 godina 
djelovanja NK Sloga

ZAPOČELO NOGOMETNO PROLJEĆE

Šok za Slogu, vrlo dobro za Mladost
TABLICA 2. ŽNL NAŠICE

Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1. NK Vihor (J) 17 14 1 2 73 11 +62 43
2. NK Sloga Podgorač 17 12 2 3 53 18 +35 38
3. NK Croatia Velimirovac 17 10 3 4 44 27 +17 33
4. NK Lila 17 10 3 4 48 31 +17 33
5. NK Željezničar (MN) 17 9 2 6 33 29 +4 29
6. NK Omladinac Vukojevci 17 8 4 5 38 30 +8 28
7. NK Mladost Stipanovci 17 7 4 6 32 36 -4 25
8. NK Slavonija Klokočevci 17 7 3 7 28 29 -1 24
9. NK Zagorac 1952 17 7 1 9 27 41 -14 22

10. NK Omladinac Niza 17 7 1 9 35 57 -22 22
11. NK Brezik 17 4 2 11 22 38 -16 14
12. NK Zoljan 17 2 4 11 29 55 -26 10
13. NK Iskrica 17 3 1 13 22 52 -30 10
14. NK Šipovac 17 2 3 12 20 50 -30 9

TABLICA LNS NAŠICE
Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod

1. NK Kućanci 17 13 2 2 57 23 +34 41
2. NK Poganovci 17 12 2 3 78 23 +55 38
3. NK Martin 17 9 4 4 32 20 +12 31
4. NK Seljak (-6) 17 10 5 2 34 14 +20 29
5. NK Lađanska 17 9 1 7 31 37 -6 28
6. NK Kapelna 17 8 3 6 40 42 -2 27
7. NK Slavonija NLT 17 7 5 5 38 33 +5 26
8. NK Vuka 17 7 3 7 49 36 +13 24
9. NK Lug 17 6 2 9 40 47 -7 20

10. NK Hajduk Krčenik 17 6 1 10 25 33 -8 19
11. NK Dinamo Budimci 17 4 4 9 25 37 -12 16
12. NK Mladost (BN) 17 2 6 9 17 52 -35 12
13. NK Sveti Đurađ 17 2 3 12 12 43 -31 9
14. NK Polet (Bo) 17 2 3 12 17 55 -38 9

Proljetni dio aktualne nogomet-
ne sezone u 2. ŽNL Našice za-
počeo je utakmicama 14. kola 
12.i 13. ožujka. Za općinske 
klubove ovog ligaškog natjeca-
nja – Slogu iz Podgorača i Mla-
dost iz Stipanovaca – proljeće 
je započelo zadovoljavajuće. 
Sloga je pobijedila Željezničar 
s 3:1, a Mladost Šipovac s 4:2.

Međutim, već sljedeće 15. kolo, 
Slogašima je donijelo bolan 
domaći poraz od izravnog kon-
kurenta za prvo mjesto. Vihor 
je u Podgoraču ostvario neoče-
kivano visoku pobjedu od 4:0. 
Slogaši se od ovog poraza nisu 
oporavili niti u slijedećoj uta-
kmici, te su u Velimirovcu pora-
ženi od tamošnje Croatie s 3:1. 
Konačni prekid ove loše serije, 
Sloga je ostvarila u četvrtoj pro-
ljetnoj utakmici ostvarivši po-
bjedu od 3:0 protiv pretposljed-
nje Iskrice. Istovremeno, stipa-
novačka Mladost je u prva četiri 
proljetna kola osvojila odličnih 
10 bodova ostvarivši tri pobje-

de i jedan gostujući neodlučan 
rezultat. Zahvaljujući takvim 
rezultatima, Mladost je s jesen-
skog 10. mjesta na ljestvici, sti-
gla do solidnog sedmog mjesta 
nakon odigranih 17. kola.

Prilično »šarena« ostvarenja u 
prva četiri proljetna kola bilježe 
i naši klubovi u Ligi NS Našice 
– Poganovci, Dinamo iz Budi-
maca i Vuka iz Razbojišta. Proš-
le jeseni zahuktali Poganovčani 
ovoga proljeća još nisu tako 
uvjerljivi. Naime, od mogućih 
12 bodova, do sada su osvojili 
»samo« sedam. Odnos na lje-
stvici i dalje im je ipak stabilan. 
Drugi su s tri boda zaostatka iza 
NK Kućanci.

Dinamo i Vuka pak, prema vi-
đenom u prva četiri proljetna 
kola djeluju kao da su još u zim-
skom snu. Dinamo je od mo-
gućih 12, osvojio tri boda, dok 
je Vuka zabilježila tri poraza i 
jedan neodlučan rezultat, te im 
je bodovni saldo u odnosu na je-
sen povećan za samo jedan bod.

U prostorijama Općine 
Podgorač sredinom siječ-
nja su Josip Miletić, za-
mjenik župana osječko-
baranjskog, i Dubravko 
Ižaković, tajnik Športske 
zajednice Osječko-baranj-
ske županije, uručili Pla-
ketu Nogometnom klubu 
Sloga Podgorač u povodu 
stote obljetnice djelovanja 
kluba. 

Plaketu je primio općinski 
načelnik Goran Đanić, 
te je odmah uručio pred-
sjedniku NK Sloga Stevi 
Patajcu – Bajanu.

Tom je prigodom zamje-
nik župana Josip Miletić, 
čestitao Nogometnom 
klubu Sloga na dosadaš-
njem stogodišnjem uspje-
hu u radu, te im zaželio 
uspjeh u daljnjem radu i 
natjecanjima.

Istovremeno, općinski na-
čelnik se zahvalio gosti-
ma na uručenoj plaketi, i 
ujedno predstavio budući 
projekt Sportskog centra 
Općine Podgorač koji je 
nominiran za Fondove Eu-
ropske Unije.

Predsjednik NK Sloga, 
Stevo Patajac, zahvalio se 
u ime nogometnog kluba 
svim nazočnima na dodi-

jeljenoj plaketi u povodu 
100 obljetnice djelovanja 
kluba.

Vučemilović, Moguš i Đanić

Plaketa za prvih sto 
godina Sloge

Načelnik Đanić plaketu je uručio predsjedniku Sloge, 
Stevi Patajcu



USKRSNI OBIČAJI

Od Cvjetnice 
do šarenih jaja
Kao i o Božiću, tako su i o Uskrsu mnogi 
tradicionalni običaji i nepisana pravila po-
našanja vrlo slični u većini slavonskih sela. 
Međutim, gotovo svako mjesto, pa tako 
i ona u općini Podgorač imaju neke svoje 
specifičnosti proizašle iz vlastite tradicije. 
O tome kako je nekada bilo u Podgoraču i 
okolnim selima, saznajemo iz zapisa pod-
goračke vjeroučiteljice Marijane Černava.

»U nedjelju prije Uskrsa slavi se Cvjetnica, 
odnosno blagosolov grančica. Kao što se 
budi priroda i cvijeće i voćke procvjetaju, 
tako se bude vjernici te se na taj dan okupi 
u crkvi velik broj i mladih i starih s granči-
cama cica-maca i drijenka u ruci. Blagoslov 
grančica obavlja se ispred crkve, zatim se 
krene u procesiji oko nje, a nakon procesi-
je slijedi misa. Dolaskom kući, posvećene 
grančice stavljaju se za gredu, gdje se i osu-
še, a vjeruje se da su one sigurna obrana od 
groma i tuče. Stari ljudi vjeruju da će ono 
što je posađeno u Velikom tjednu biti veliko. 
Zbog toga se do četvrtka nastojalo što više 
posaditi u vrtu kako bi sve poprimilo veliki 
oblik«.

Sve po redu
Točno se znalo što se radi kojega dana, pa 
je to pravilo vrijedilo i za tzv. kuhinjske po-
slove.

»U četvrtak dopodne pekli su se kolači po-
put medenjaka, gužvara, lincera, šapa ili 
štangica od oraha. Budući da se u to vrije-
me postilo, kolači se nisu jeli do nedjelje. U 
četvrtak se pripremalo i posno jelo za petak 
– pogača i bivolski sir, što je zapravo kuha-
ni gnječeni grah u koji se dodavao izrezani 
bijeli luk. Na Veliki petak nije se ložila vatra 
i nije se radilo u čast Isusove smrti... Na Ve-
liku subotu kuha se šunka, na koju se stavi 
malo grančica koje su posvećene na Cvjet-
nicu. Kada je šunka gotovo kuhana, stavlja-
ju se kuhati kokošja jaja. Ako je u kući bilo 
više ukućana ili ako je bila manja šunka, 
stavljala se kuhati i kobasica. Pripremao se 
ren, te mladi crveni i bijeli luk...

Na Veliku subotu se u crkvenom dvorištu 
palio oganj na kojem su dečki palili gubu, 

koju su zatim na žici nosili kući. Istoga dana 
predvečer, limena glazba je svirala svete 
uskrsne pjesme. K tome, u Podgoraču je 
postojao uskrsni običaj gromoglasnog odje-
ka mužara, koji su pucali uz oganj nasuprot 
crkvi u vrijeme svečane večernje na Veliku 
subotu i na sam Uskrs... Kod kuće se veći 
dio vremena posvetio molitvi.«

Blagoslov jela
Poseban je značaj imao i običaj blagoslo-
va jela, koji se održao i danas. Kako je to 
nekada bilo u Podgoraču Marijana Černava 
je zapisala zahvaljujući kazivanju gospođe 
Eve Lang:

»U nedjelju ujutro nosila se blagdanska kor-
pa na svetenje. U korpu se stavljalo prire-
đeno jelo za taj i naredne dane, i to kuhanu 
šunku, kobasicu, kuhana jaja, luk, ren, kola-
če i sol. Korpa se pokrivala belim vezenim 
otarkom koji se prije blagoslova odgrne. 
Korpu je bilo važno znati izabrati jer se po 
njenom vanjskom izgledu ocjenjivalo koli-
ko je tko pripremio za taj dan. Ukoliko je 
netko donio veliku korpu, a kad se odgrne 
otarak bude malo jela, postaje tema razgo-
vora narednih dana. Obično su siromašniji 
više nosili i s više ljubavi pripremali korpu 
za svetenje. Blagdanske korpe nosile su sna-
še i, nakon blagoslova, žurile su se iz crkve 
jer se govorilo u koju se prvu kuću unese 
svetenje da će prvi završiti žetvu. Ukućani 
koji nisu išli na jutarnju misu izlazili su na 
ulicu da bi vidjeli koja će snaša prva stići.«

Kao i danas, i tada su djeca s nestrpljenjem 
ujutro razgledavala gnijezda koja su od tra-
ve napravila dan prije. Sve ih je zanimalo 
što je ‘zec’ donio. U to su vrijeme djeca bila 
silno sretna kada bi, uz šareno jaje, u gnijez-
du pronašla jabuku ili naranču. A, danas...? 

Šarena jaja
Kuhana jaja su bojana prirodnim bojama dobivenim od ljuske crvenog luka i kore drveća (šlji-
va, orah, dud) ili od cvijeta tek procvjetale ljubičice, koje skuhane u vodi puste plavoljubičastu 
boju. Prije toga na jaje se stavljao listić neke trave koji se čvrsto zavezao gazom i stavio ku-
hati, ostavljajući nakon kuhanja svijetli trag stavljene biljke. Oni vještiji jaja su šarali voskom. 
Sve je završavalo lištenjem kuhanih jaja suhom slaninom kako bi dobila poseban sjaj.

Kiša na Veliki petak
Na Veliki petak onoga tko ujutro zadnji 
ustane naziva se klisnicom. Toga dana 
muškarci se kite koprivama. Postoji vje-
rovanje da, ako na Veliki petak pada kiša, 
tog će ljeta voće biti crvljivo.


