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Općinski načelnik Goran Đanić sa zadovoljstvom je najavio nastavak
izgradnje Poduzetničke zone Podgorač

Nastavljena
izgradnja
Poduzetničke
zone Podgorač
UZ OVAJ BROJ DAR ČITATELJIMA

Poseban poklon čitateljima

KALENDAR ZA 2018. GODINU
Uz ovaj broj Informativnog lista Općine Podgorač,
općinski načelnik Goran Đanić svakom čitatelju daruje
kalendar za 2018. godinu

Ono što je započeto krajem travnja, još je intenzivnije nastavljeno početkom studenog 2017. godine: Izgradnja Poduzetničke zone Podgorač
napokon je u punom zamahu! Do kraja predstojeće 2018. godine očekuje se završetak izgradnje kompletne komunalne infrastrukture nakon
čega će započeti gradnja poslovnih objekata i, svakako ono što je najvažnije – otvaranje novih radnih mjesta za stanovnike općine Podgorač
Opširnije o izgradnji Poduzetničke zone Podgorač, čitajte na
stranicama 2-3

Sretne božićne blagdane i novu, 2018. godinu
svim stanovnicima općine Podgorač žele
članovi Općinskog vijeća i općinski načelnik Goran Đanić

U ovoja fazi je potrebno ugraditi više od dva kilometra vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i pratećih dijelova toga sustava

Da je bilo onako kako je općinsko vodstvo predvođeno načelnikom Goranom Đanićem
predlagalo nadležnim državnim organima još prije gotovo
desetak godina, Poduzetnička
zona Podgorač već bi odavno
bila u funkciji. Nažalost, zbog
sporosti tadašnjih državnih i
županijskih administracija, ali i
nastupajuće ekonomske krize,
inicijativa podgoračke općinske
vlasti dugo je nailazila na nerazumijevanje.
Sada je tomu napokon došao
kraj i poslije napornog ishođenja brojne dokumentacije, ali i
osiguranja potrebnih sredstava,
izgradnja Poduzetničke zone
Podgorač konačno je započela
krajem travnja ove godine radovima na izgradnji trafostanice i
niskonaponske mreže.
Gradi se vodovod i
kanalizacija

Ono što je započeto u proljeće, nastavljeno je i u jesen

PODUZETNIČKA ZONA PODGORAČ – ZAMAŠNJAK BUDUĆEG R

Nastavljena izgradnja Pod
U izgradnju Poduzetničke zone do sada je uloženo oko 2,5 milijuna kuna.
Mi smo mala općina s nevelikim proračunom, ali smo ipak do sada od tih
uloženih sredstava sudjelovali s čak 40 posto – ističe općinski načelnik
Goran Đanić
ove godine. Tako su početkom
studenog pokrenuti i opsežni
radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže u
prostoru buduće Poduzetničke
zone. Vrijednost ovog dijela radova iznosi 1,5 milijuna
kuna s PDV-om, a posao je na
temelju javnog natječaja dobila
zajednica ponuditelja koju čine
tvrtke Crocus d.o.o i Vodovod
montaža d.o.o. iz Osijeka.
- Ovi radovi obuhvaćaju izgradnju kanalizacijske mreže u
duljini od tisuću metara i vodovodne mreže u duljini od 1.200

Dobra prometna povezanost
Područje Poduzetničke zone Podgorač se nalazi tik uz državnu
cestu D515 Našice – Đakovo, a samo 18 kilometara od autoceste
odnosono cestovnog koridora 5C. Do prve željezničke stanice, u
Markovcu, na pruzi Osijek – Zagreb ima samo osam kilometara,
a do riječne tranzitne luke na Dravi, te do Zračne luke Osijek tek
je 40-ak kilometara.

metara. Rok za dovršenje tih
poslova je dva i pol mjeseca pa
se dovršetak izgradnje i tehnički pregled očekuju u drugoj polovici siječnja sljedeće godine.
Naravno, u konačnici sve ipak
ovisi o tome kakvi će biti vre-

menski uvjeti, ali ne vjerujem
da će biti nekih osobitih pomaka roka završetka – objasnio je
Damir Farkaš, rukovoditelj
distribucije u Našičkom vodovodu, prilikom početka radova
8. studenog.
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Pored prednosti lokacije, Općina Podgorač
pripremila je pogodnosti i olakšice za investitore.
- Poduzetnička zona je važan projekt koji
puno znači za općinu i naše mještane.
Uvjeren sam kako ćemo cijelu zonu staviti
u funkciju. Ne samo zato jer je naša općina
područje posebne državne skrbi, nego još
više zbog pogodnosti koje ćemo ponuditi
zainteresiranim ulagačima po pitanju prodajne cijene zemljišta, oslobađanja pla-

ćanja komunalnog doprinosa i komunalne
naknade te subvencije za novozaposlene.
Konkretno, zemljište će moći kupiti za kunu
po četvornom metru, a sljedećih deset godina poslovanja korisnike ćemo osloboditi
plaćanja naknade i doprinosa. Pored toga,
Općina Podgorač će tvrtkama za svako
otvoreno novo radno mjesto dati 10.000
kuna – naglašava načelnik Đanić, ponavljajući kako samo zapošljavanje i razvoj može
zaustaviti iseljavanje stanovništa i dolazak
novih ljudi.

PROSINAC 2017.

Manje
iseljavanja
– više
useljavanja
Poduzetnička zona je projekt
kojim se žele stimulirati gospodarske aktivnosti i razvoj
u općini Podgorač. Konačni
cilj je bitno povećanje zaposlenosti stanovništva općine,
a time bi se vrlo konkretno
pridonijelo smanjenju iseljavanja stanovništva.

Područje zone se prostire na 8,4 hektara, a ovisno o potrebama ulagača, bit će između 10 i 15
samostalnih čestica

RAZVOJA I ZAPOŠLJAVANJA

duzetničke zone Podgorač
Mala općina – velika
ulaganja

Ove aktualne radove financira
Općina Podgorač svojim sredstvima. Međutim, sukladno dosadašnjem pozitivnom iskustvu,
Općina očekuje potporu Osječko-baranjske županije kao i Ministarstva graditeljstva.

- U izgradnju Poduzetničke
zone do sada je uloženo oko
2,5 milijuna kuna. Mi smo
mala općina s nevelikim proračunom, ali smo ipak do sada
od tih uloženih sredstava sudjelovali s čak 40 posto. Ostatak
od oko 60 posto osigurali su
Osječko-baranjska županija i

Republika Hrvatska, odnosno
Ministarstvo graditeljstva iz
svojih sredstava – istaknuo je
načelnik Đanić.
Inače, očekuje se kako će vrijednost radova na potrebnoj komunalnoj infrastrukturi iznositi
nešto više od šest milijuna kuna.

- Namjera nam je ne samo
smanjiti iseljavanje, nego postići i novo useljavanje stanovništva na području naše
općine. Primjeri nekih općina
na području naše županije
poput Antunovca, govore da
smo u pravu – naglašava načelnik Đanić.

Prostor buduće Poduzetničke
zone obuhvaća nešto više od
osam hektara, a broj parcela
raspoloživih za poduzetnike će
biti naknadno određen, a ovisi
o zanimanju ulagača. Optimalno, zona kvalitetno može opsluživati do deset investitora na
isto toliko parcela. Međutim,
parcele će se moći spajati, ovisno o potrebama investitora.

Potpredsjednik Vlade u Podgoraču
U sklopu nedavne posjete Općini Podgorač, potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, obišao je i gradilište buduće
Poduzetničke zone i osobno se uvjerio u napore koje Općina
ulaže u izgradnju toga važnog projekta.
Prije toga, ministar je u pratnji savjetnica Jelene Zrinski-Berger i Amalije Saček te saborskog zastupnika Stjepana Čuraja,
ministar je održao radni sastanak s općinskim načelnikom Goranom Đanićem i njegovim suradnicima.
Razgovaralo se prvenstveno o skoroj primjeni novoga Zakona
o financiranju jedinica lokalne samouprave, prema kojemu bi
sav prihod od poreza na dohodak od iduće godine išao u općinski proračun.
- Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, i od tada će
porez na dohodak biti puno veći i ići će puno više u proračun
općina i gradova. Zahvaljujući tome, Općina Podgorač će dobiti oko 1,5 milijuna kuna, koje će moći utrošiti za različite potrebe općinskih projekata, jer će to biti nenamjenska sredstva
– rekao je ministar Štromar.
Općinski načelnik Goran Đanić, predstavio je dosadašnje aktivnosti i najavio planove za predstojeću i sljedeće godine.
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Načelnik Đanić potpredsjedniku Vlade Štromaru i zastupniku
Čuraju objašnjava buduće pozicije u Poduzetničkoj zoni

- Pored uključivanja u dovršetak Poduzetničke zone, očekujemo pomoć države i za završetak sekundarne vodovodne mreže
u Poganovcima i Budimacima, izgradnju kanalizacije u Stipanovcima i Razbojištu, kao i za akumulacije, odnosno retencije
– rekao je, između ostalog, načelnik Đanić.
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S posljednje ovogodišnje sjednice Općinskog vijeća

ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ U OVOJ GODINI

U novu godinu s novim
proračunom i novim projektima
Novi saziv podgoračkog Općinskog vijeća, održao je 12.
prosinca svoju četvrtu i ujedno
posljednju sjednicu u ovoj godini. Najznačajnija tema ove
sjednice bilo je donošenje općinskog proračuna za predstojeću 2018. godinu. Osim toga,
vijećnici su raspravljali o još
22 točke dnevnoga reda.
Više novca za općinske
projekte

Većinom glasova, bez ijednoga protiv, vijećnici su usvojili
općinski Proračun za 2018.
godinu u iznosu od 10.228.000
kuna. Prije toga, jednoglasno
je prihvaćen rebalans, odnosno
Izmjenu i dopunu Proračuna
Općine Podgorač za 2017. godinu koji je povećan za 234.000
kuna.
Prema riječima pročelnika
Upravnog odjela, Jurice Požega, zahvaljujući donošenju
novog Zakona o financiranju
jedinica lokalne samouprave,
Općina će od poreza i prireza
uprihoditi oko četiri milijuna
kuna umjesto dosadašnjih oko
4

 ׀INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ

Proračun Općine Podgorač za 2018. godini iznosit će nešto više od deset milijuna kuna, a zahvaljujući donošenju novog Zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave, Općina će od poreza i prireza uprihoditi oko četiri milijuna kuna
umjesto dosadašnjih oko 2,5 milijuna
2,5 milijuna. Naravno, takvih
dodatnih milijun i pol općinskih prihoda, omogućiti će i
olakšati ostvarenje korisnih općinskih projekata.
Što će se raditi

Osim toga, prema njegovim
riječima, od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
očekuje se 1,6 milijuna kuna.
Nadalje, kapitalna pomoć iz državnog i županijskog proračuna iznosit će 2,8 milijuna kuna.
Na temelju toga, od kapitalnih
projekata planirana je izgradnja
ceste u Ulici A. Starčevića u
Poganovcima, izgradnja parkirališta na groblju u Podgoraču,
dogradnja garaže vatrogasnog
doma, dovršetak izgradnje
vodoopskrbne mreže u Budimcima i Poganovcima, kao
i postavljanje javne rasvjete u
Poduzetničkoj zoni Podgorač.

Komunalna infrastruktura

I sljedeće će se godine nastaviti niz radova na komunalnom
uređenju općinskih naselja. Između ostalog je planirano uređivanje nogostupa u Razbojištu, Kršincima i Stipanovcima,
kao i pješački most u Bijeloj

Lozi preko kanala Dubovik.
Autori općinskog Proračuna
razmišljali su i o budućim važnim projektima, pa je tako planirana izrada potrebne projektne dokumentacije za buduće
reciklažno dvorište i izgradnju
sportskog centra.

Na godinu slijedi izgradnja sekundarne vodovodne mreže u
Budimcima i Poganovcima
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OPĆINSKI NAČELNIK GORAN ĐANIĆ:

Puno smo napravili, ali pred
nama je još dosta posla
Iza nas je izborna godina, a u ‘sedlu’ općinskog načelnika i
dalje čvrsto sjedi Goran Đanić. U kraćem razgovoru za općinske novine, načelnik Đanić komentira odlazeću godinu,
ali najavljuje i planove za sljedeće razdoblje.
– Kada se na izborima uz puno veću izlaznost nego što je to
zabilježeno u većini drugih sredina, osvoji gotovo dvotrećinsta potpora birača, onda je to siguran znak da se dobro
radilo. Tako veliko povjerenje kako su mi dali sumještani
istovremeno je i velika odgovornost. Njihovo povjerenje ću
svakako nastojati opravdati i u sljedećim godinama.
Godina na izmaku svakako je bila dobra godina. Započeli smo izgradnju Poduzetničke zone, završeni su svi radovi
u dvorani osnovne škole, napravljeno je puno s izgradnjom
vodovoda, a magistralni cjevovod je došao do Poganovaca.
Projektiramo kanalizaciju za Bijelu Lozu, Budimce, Poganovce, a nominiramo projekt prema Hrvatskim vodama za
izgradnju kanalizaciju za Stipanovce i Razbojište.
Međutim, treba znati kako je naša općina ipak jedna mala
općina i bez ‘vjetra u leđa’ županijske i državne vlasti ne
možemo sami puno napraviti. Veliki investicijski zahvati
koje smo proteklih godina obavljali, kao što je izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnja plinovoda i slično, sada je ili pri kraju ili se uspješno sustavno provodi. Sada
su pred nama, kako se to kaže ‘fini radovi’. Pri tome mislim
ne samo na daljnje uređenje naših naselja kako bi ona bila
što urbanija i ugodnija za život, nego ponajprije na stvaranje
uvjeta za rad, zapošljavanje i svekoliki razvoj. U tom smislu
je jako važno da što prije ‘izguramo’ značajni projekt Poduzetničke zone.
Konkretni radovi su počeli ove godine, a krajem godine
Općinu i gradilište Poduzetničke zone posjetio je i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva gospodin Predrag Štromar. Nije valjda došao praznih ruku?
– Naravno da nije. Ministar je rekao kako će se uključiti
u rješavanje potpunog završetka vodovoda, kanalizacije u
Razbojištu i Stipanovcima, ali i drugih vrijednih komunalnih projekata. Naše je da se javljamo na natječaje i pripremamo projektne dokumentacije. Generalno sam zadovoljan
što je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva došao u
našu Općinu vidjeti koji su naši problemi i planovi kojima
se bavimo. Upoznali smo ga sa svim našim projektima. Nije
dovoljan samo vodovod, kanalizacija, plinifikacija nego i
pomoć pri završetku Poduzetničke zone kako bi se stvorila
radna mjesta. Namjera je da se što prije, a najkasnije do kraja 2018. godine završi izgradnja Poduzetničke zone kako bi
potencijali investitori počeli s izgradnjom tvornica, pogona
i sličnih gospodarskih objekata u kojima će se zaposliti naši
ljudi.
Općinsko vijeće je usvojilo i Proračun za 2018. godinu. Što
će on donijeti stanovnicima općine Podgorač?
– Prije svega želim podsjetiti kako je usvojen i rebalans proračuna za aktualnu 2017. godinu. Razlog tomu je što smo do-
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Načelnik Đanić s radnicama angažiranim na javnim radovima

bili 200.000 kuna dodatnih sredstava za javne radove za još
tri mjeseca. To pokazuje kako se ipak čuo glas svih nas koji
smo ljetos prosvjedovali u vezi tadašnjih problema s javnim
radovima.
Što se novog proračuna tiče, mogu reći kako je to pravi razvojni proračun. Najviše sredstava se odnose na završetak
izgradnje spomenute Poduzetničke zone, ali radit će se i rekonstrukcija doma u Podgoraču, a vjerujem kako uz konačnu
pomoć sredstava iz EU fondova, započeti i izgradnja ceste
u Poganovcima. Nadalje, u suradnji s Osječko-baranjskom
županijom sufinanciramo đačku kuhinju. Zbog novog zakona o financiranju lokalne samouprave bit će povečani prihodi
našeg proračuna za oko milijun i pol kuna. Važno je što su
to nenamjenska sredstva koja će se moći koristiti za različite
namjene i projekte koje još moramo odraditi u naseljima naše
općine.
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Nastup domaćina, pjevačke skupine HKD Podgoračani

Već 27. jesen, Podgoračem je
odjekivala slavonska pjesma, a
središte mjesta bilo je ‘okupirano’ raznolikim narodnim nošnjama. Naravno, bila je to tradicionalna podgoračka manifestacija – 27. smotra folklora i
narodnih običaja »Oj, jesenske
duge noći« koja je u subotu, 21.
listopada održana u sportskoj
dvorani Osnovne škole Hinka
Juhna u Podgoraču.
Njegovanje tradicije

U organizaciji HKD-a Podgoračani, te uz pokroviteljstvo
Općine Podgorač i općinskog
načelnika Gorana Đanića,
smotra je okupila brojne slavonsko-baranjske folkloraše.
Prema neslužbenim procjenama, ne računajući svakogodišnji nastup domaćina – HKD
Podgoračani – na ovoj vrijednoj smotri nastupilo je do sada
više od stotinu različitih kulturno-umjetničkih društava, zborova pjevača i drugih folklornih skupina s područja čitave
Slavonije i Baranje.
No, kako će uskoro stići i jubilarna, 30. smotra, ima vremena
da se pripreme precizni podaci
o tome koliko je i kojih folklo-

Okupljanje pred školom
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Đanić: Ovo je
pravi doprinos
očuvanju
kulturne baštine
Smotru je otvorio općinski načelnik Goran Đanić, kojemu
je to bio i prvi službeni nastup
kao potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije i to u svojstvu izaslanika
župana Ivana Anušića.
Đanić je naglasio kako će
i Županija i Općina i dalje
podupirati rad HKD-a Podgoračani, ali i ovakve manifestacije jer one pridonose
očuvanju kulturne baštine
Slavonije i Baranje.
- Ponosan sam na članove
HKD-a Podgoračani koji već
godinama njeguju tradiciju
i narodne običaje i prenose
ih na mlađe generacije te
uspješno organiziraju ovu
smotru folklora, ali i druge
manifestacije tijekom godine. Općina Podgorač će, kao
pokrovitelj smotre, i dalje podupirati rad HKD-a Podgoračani – istaknuo je Đanić,
zahvalivši svima koji su došli
podržati smotru folklora u
Podgoraču, kao i trud svih
uključenih u organizaciju.

27. PUT JE ODRŽANA SMOTRA FOLKLORA I NAR

Pravi defile
baranjskog
raša svih ovih godina nastupalo
na podgoračkim jesenskim dugim, raspjevanim i rasplesanim
jesenima.
Zajedno na misi

Svih devet skupina, koliko ih je
nastupalo ove jeseni, oduševili
su brojnu publiku svojim atraktivnim nastupima. Zaželjevši

dobrodošlicu svim sudionicima i gostima, Zdenka Vukomanović, predsjednica HKD
Podgoračani, zahvalila se svim
društvima na odazivu, kao i
onima koji su pomogli organizaciju ove smotre folklora.
Uoči početka dvosatnog programa smotre, održana je svečana sveta misa za sve sudio-

Mirjana Kučić daje posljednje upute pred nastup
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Goran Đanić otvara 27. jesenske duge noći

Zajedničko fotografiranje nakon mise

RODNIH OBIČAJA »OJ, JESENSKE DUGE NOĆI«

slavonskofolklora
Tko je nastupao
Uz domaćine »HKD Podgoračani« i njihovu dječju i pjevačku
skupinu, ove su godine nastupila kulturno-umjetnička društva
»Slavonac« iz Podravske Moslavine, »Seljačka sloga« iz Turanovca, »Ivan Goran Kovačić« iz Beravaca, »Darda« iz Darde,
»Vukojevci« iz Vukojevaca, »Seljačka sloga« iz Šljivoševaca,
Muška pjevačka skupina »Baje« iz Ivanovca, te Zbor Gradske
udruge umirovljenika Našice.

Dobrodošlica Zdenke Vukomanović, predsjednice HKD Podgoračani

PROSINAC 2017.

Oni su budućnost slavonskog folklora

nike smotre u susjednoj Župnoj
crkvi svetog Nikole u Podgoraču, a predvodio je podgorački
župnik Željko Benković.
A, da na djelu pokažu što to
zapravo znače »jesenske duge

noći«, domaćini su gostima
nakon službenog dijela smotre upriličili večeru i zabavu
u podgoračkom vatrogasnom
domu uz nastup TS-a Čokanj. I,
tako se duga jesenska noć pretvorila u brzo jesensko jutro.

U iščekivanju nastupa...
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ZAVRŠENA NOGOMETNA JESEN ZA SEZONU 2017./2018.

Nade u proljetno sunce
Već sam pogled na završne tablice jesenske nogometne sezone 2017./2018. kazuje kako se
ni jedan od naših pet općinskih
klubova koji se natječu u Drugoj ŽNL Našice, odnosno Ligi
NS Našice – ne može pohvaliti
osobito uspješnom jesenskom
sezonom.
U onoj jačoj – Drugoj ŽNL Našice – solidno stoji podgoračka Sloga. Iako šesto mjesto na
tablici ne zvuči previše gordo,
činjenica je da ih od drugoplasiranog Đurđenovca dijele tek
dva boda. Dakle, kiks jedne, a
pobjeda druge momčadi, donosi drastične promjene na tablici.
S obzirom na samo dva poraza
tijekom jeseni, ali uz negativnu
gol-razliku, govori kako dečkima malo više samopouzdanja
može donijeti lijepi proljetni
uspjeh. U svakom slučaju, bolje je više davati nego primati.
Naravno, riječ je o zgodicima.

Stipanovačka Mladost jesen
je završila u relativnoj sigurnosti zlatne sredine. Međutim,
nismo ih navikli vidjeti na toj
poziciji. Sudeći prema gol-razlici, njihove su mogućnosti
očito bitno veće. Uz malo više
koncentracije, poraz valja pretvoriti makar u neodlučan ishod. Vjerujemo kako će i njima
odgovarati proljetno sunce.

tvorili u neodlučan ishod – gdje
bi im bio kraj. U svakom slučaju, valja se nadati još boljem
proljeću.

mogao reći: Ma, baš ih briga.
Ionako su u ligi bez briga! Međutim, nije ugodno naći se na
toj poziciji. Tko zna, možda će
ih njih zagrijati proljetno sunce
pa će trgnuti s neugodnog dna
tablice.

Neko zločest bi za jesensku
poziciju Dinama iz Budimaca

Tablica 2. ŽNL Našice – Seniori 2017/2018
Poz. Klub

OU

POB

NER

POS

PRI

GR

Što se NK Poganovaca tiče,
njima će, nažalost, i proljetno
sunce teško pomoći. Činjenica
je da nada posljednja umire, ali
ono što su pokazali jesenas sigurno ih vodi onome od kud su
otišli prije tri, četiri godine.

1. Polet

13

11

1

1

51

14

37

34

2. Đurđenovac

13

7

4

2

29

14

15

25

U Ligi NS Našice, što se tiče
naših općinskih klubova, situacija je definitivno crno-bijela.

8. Mladost (S)

13

5

3

5

28

20

8

18

9. Željezničar

13

4

3

6

21

27

-6

15

Vuka iz Razbojišta odigrala je
više nego solidnu jesen. Nisu
u borbi za prvaka, ali znaju što
hoće. Još kad bi koji poraz pre-

POR

Bod

3. Croatia

13

7

4

2

31

20

11

25

4. Omladinac (V)

13

7

3

3

33

18

15

24

5. Iskrica

13

7

2

4

34

17

17

23

6. Sloga

13

6

5

2

25

26

-1

23

7. Motičina

13

7

1

5

27

16

11

22

10. Seljak

13

4

1

8

16

30

-14

13

11. Slavonija

13

2

6

5

23

23

0

12

12. Lila

13

3

1

9

19

43

-24

10

13. Šipovac

13

2

1

10

21

52

-31

7

14. Poganovci (-1)

13

0

3

10

15

53

-38

2

Tablica LIGA NS Našice – Seniori 2017/2018

Priznanje »Životno djelo
Nogometnog središta Našice«
Izvršni odbor Nogometnog središta Našice je krajem studenog donio odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu priznanja »Životno djelo Nogometnog središta Našice«. Nogometni
klubovi NS Našice, Nogometno središte Našice, stručne nogometne organizacije, članovi Skupštine i Izvršnog odbora NS
Našice, kao i dosadašnji dobitnici priznanja mogu predložiti
kandidata koji zadovoljava uvjete prema Pravilniku o dodjeli
priznanja NS Našice i prema kriterijima natječaja za dobivanje ovog priznanja. Rok za dostavu prijedloga je 10. siječnja
2018. godine.

1. Eleonora
Vukomanović,
rođena 19. listopada 2017.
godine, kćerka Martine Vukomanović iz Podgorača,

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

OU

POB

NER

PRI

GR

Bod

1. Zoljan

10

10

0

0

43

7

36

30

2. Zagorac 1952

10

8

1

1

35

11

24

25

3. Mladost (BN)

10

8

0

2

33

14

19

24

4. Vuka

10

6

1

3

32

22

10

19

5. Omladinac (N)

10

5

1

4

22

18

4

16

Roditeljima čestitamo, a djeci
želimo sretno i zdravo djetinjstvo.

POS

6. Martin

10

3

1

6

24

32

-8

10

7. Lug

10

3

1

6

17

28

-11

10

8. Seona

10

2

3

5

13

27

-14

9

9. Lađanska

10

1

4

5

11

34

-23

7

10. Brezik

10

1

2

7

14

31

-17

5

11. Dinamo (-1)

10

0

2

8

7

27

-20

1

12. Slavonac (-1)

0

0

0

0

0

0

0

-1

Preminuli sumještani
na groblju u Podgoraču (Sv.
Nikole),
2. Vlajko Čugalj, sahranjen 22.
studenog 2017. godine na
groblju u Poganovcima (Sv.
Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),

2. Iva Greganić, rođena 18.
studenog 2017. godine,
kćerka Domagoja i Tanje iz
Podgorača,
3. Luka Vinić, rođen 23. studenog 2017. godine, sin Ivana i
Tajane iz Podgorača.

POR

U proteklom razdoblju, napustilo nas je četvero naših donedavnih sumještanina:
1. Ivan Lovoković, sahranjen
16. studenog 2017. godine

3. Ljubica Vorgić, sahranjena
24. studenog 2017. godine
na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
4. Terezija Mađar, sahranjena
6. prosinca 2017. godine na
groblju u Kršincima (Sv. Ane).

PROSINAC 2017.

SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB OSIGURANA I ZA 2018. GODINU

Umirovljenicima podijeljene božićnice
Sukladno ranijim odlukama Općinskog vijeća, uoči predstojećih
božićnih blagdana, više od 500 umirovljenika iz svih naselja s
područja podgoračke općine dobilo je prigodne božićnice. Ovu
financijsku pomoć svojim stanovnicima treće životne dobi, osigurala je Općina Podgorač u svom proračunu.
Prilikom podjele božićnica u Stipanovcima, općinski načelnik Goran Đanić je izjavio:
- Zadovoljan sam što smo usprkos skromnom općinskom proračunu, ipak iznašli mogućnost i našim umirovljenicima pomogli
makar na ovaj način i uljepšali im božićno ozračje – istaknuo je
Đanić.
Inače, u sklopu nedavno usvojenog općinskog proračuna za 2018.
godinu, općinska uprava je mislila i na potrebe u socijalnoj skrbi i
za predstojeću godinu. Za te je potrebe iz općinskog proračuna za
2018. godinu osigurano 627.000 kuna. Za općinu kakva je Podgorač to nikako nisu mala sredstva, ali time općinska uprava pokazuje veliku dozu socijalne osjetljivosti za najugroženije mještane.
Općinski program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži pomoć
obiteljima i kućanstvima, stipendiranje studenata, financiranje prijevoza učenika, financiranje školske prehrane, pogrebni troškovi

Općinska potpora
sportu i kulturi
U sklopu usvojenog općinskog proračuna za 2018.
godinu, prihvaćeni su i prijedlozi općinskog načelnika Gorana Đanića za sufinanciranje programa javnih
potreba u sportu i kulturi za
sljedeću godinu.
Tim su programom kao
javne potrebe za Općinu
Podgorač u području sporta utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u vezi
s poticanjem sporta, treningom, organiziranjem i
provođenjem sustava natjecanja, kao i održavanje i izgradnja sportskih objekata.
Općinskim proračunskim
sredstvima, a putem javnog
natječaja, financirat će se
programi i projekti sportskih udruga s područja općine u 2018. godini. Za te je
namjene Općina osigurala
135.000 kuna.
Što se tiče javnih potreba u kulturi naznačeni su
programi udruga građana i
drugih organizacija u kulturi od interesa za Općinu
Podgorač, kao i manifePROSINAC 2017.

Samo Podgoračke ljetne noći
svaki puta okupe oko tisuću
ljudi

stacije značajne za Općinu
Podgorač i njezinu kulturnu tradiciju. Putem javnih
natejčaja i javnih poziva,
financirat će se programi i
projekti udruga u kulturi s
područja podgoračje općine, ali i manifestacije kao
što su već tradicionalni
Usksrni stol u Podgoraču,
Podgoračke ljetne noći, Oj,
jesenske duge noći i slično.
Za takve javne potrebe u
području kulture iz općinskoh je proračuna za sljedeću godinu osigurano 60.000
kuna.

Podjela božićnica u Stipanovcima

za socijalno ugrožene osobe, naknade za novorođenčad, te uskrsnice i božićnice za umirovljenike.
Prema tome, umirovljenicima s područja svih naselja općine Podgorač osigurane su uskrsnice i božićnice i tijekom sljedeće godine.

DODJELJENE STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ

Stipendije za 10 studenata
Nakon što je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. prosinca 2017. prihvaćena odluka da
Općina Podgorač i u studijskoj
godini 2017./2018. studentima
s područja općine dodjeli deset
stipendija, svečano uručivanje i
potpisivanje održano je u prostorima Općine Podgorač 15.
prosinca.
Inače, na ranije raspisan natječaj prijavilo se 11 kandidata koji
ispunjavaju uvjete za dodjelu
stipendija. Na temelju propisanih uvjeta, Povjerenstvo za
dodjelu stipendija Općine Podgorač utvrdilo je listu kandidata
prema kriterijima dosadašnjeg
uspjeha u školovanju i socijalnog statusa obitelji studenta.
Stipendija Općine Podgorač za
studijsku 2017. / 2018. godinu
u iznosu od 600 kuna mjesečno dodjeljene su slijedećim
studentima s područja Općine
Podgorač:
1. Petri Miknić iz Podgorača,
studentici I. godine Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u
Zagrebu,
2. Mariji Varga iz Razbojišta,
studentici I. godine Fakulteta
za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,
3. Katarini Klarić iz Podgorača, studentici III. godine Učiteljskog fakulteta u Slavonskom
Brodu,

4. Dominiku Marinković iz
Budimaca, studentu II. godine
Filozofskog fakulteta u Osijeku,
5. Zrinki Visković iz Podgorača, studentici IV. godine Učiteljskog fakulteta u Osijeku,
6. Ivani Pavić iz Podgorača,
studentici II. godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
u Zagrebu,
7. Senki Banjac iz Razbojišta,
studentici IV. godine Umjetničke akademije u Osijeku,
8. Mariji Hmura iz Podgorača,
studentici IV. godine Odjela za
biologiju u Osijeku,
9. Martini Lekić iz Podgorača,
studentici II. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
10. Dragani Ostopanj iz Razbojišta, apsolventici Odjela za
matematiku u Osijeku.
Budući da stipendija iznosi
600 kuna mjesečno, Općina
Podgorač će iz svoga proračuna za tu namjenu izdvojiti 72
tisuće kuna na godišnjoj razini.
Svi stipendirani studenti su s
Općinom Podgorač zaključili
ugovore o korištenju stipendija kojima su regulirana međusobna prava i obveze, a ugovore s odabranim kandidatima
potpisao je općinski načelnik
Goran Đanić.
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PROSLAVLJEN SVETI NIKOLA – ZAŠTITNIK ŽUPE

Lijep događaj za
mnoge mještane
Dan Svetog Nikole značajan je svim
kršćanima. Ovaj dan ipak ima posebno
mjesto u podgoračkoj župi jer to je zaštitnik župe, a njemu u čast župna crkva
nosi njegovo ime. Tako je bilo i ovoga
prosinca kada je s više događaja proslavljen župni patron sv. Nikole.
Pored svečane mise, koju je predvodio
vlč. Mario Mazanik, župnik iz Bokšića, u večernjim satima je pripremljan
poseban program i predstava za djecu.
Evo kako je to zanimljivo obznanio velečasni Željko Benković:
- U telefonskom razgovoru sa svetim
Nikolom priopćeno mi je da vam prenesem uvjet za dobiti poklon, a njega
možemo prikazati slijedećom formulom; DIJETE + RODITELJ (MAJKA
ILI OTAC) = POKLON. Sveti Nikola
očekuje da roditelji dođu zajedno sa
svojom djecom. Sv. Nikola podijelit
će poklone djeci od prvog do četvrtog
razreda i djeci koja još ne idu u školu.
Vidimo se u utorak u našoj crkvi. Također zahvaljujem se načelniku Goranu
Đaniću koji nam je u suradnji sa Sv.
Nikolom omogućio darove.
I, tako je i bilo. Te večeri podgoračka je
crkva bila puna nestrpljive djece i njiho-

Uz poklone je i radost veća

vih raspoloženih roditelja. Zaista je potrebno malo zajedničkog truda i dobre
volje da svima bude ljepše i ugodnije,
te da se na dostojan način obilježi dan
Svetog Nikole.
Toga dana u Podgoraču nitko nije zaslužio samo šibe. Neka tako i ostane!
Na sličan način, uz dodjelu paketića
djeci pravoslavne vjeroispovjesti, 19.
prosinca je obilježen i blagdan sv. Nikole u Budimcima.

Kreativna radionica
U ozračju nadolazećih božićnih blagdana i adventa, početkom prosinca je u prostorima
Osnovne škole Hinka Juhna održana kreativna radionica i izrada adventskih vijenaca
pod vodstvom vjeroučiteljice Marijane Černava i učiteljice Kristine Marinković. Veliki i mali, žene i muškarci, mnogi su dali svoj doprinos ovoj vrijednoj radionici.

Mnoštvo alata, vještine i dobre volje

10

 ׀INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ

K

ada smo nostalgični, nerijetko
kažemo kako se nekada živjelo bolje, zanimljivije i svakako mirnije. Svaki dio godine,
vjerski i svjetovni blagdani, važna događanja u životu obitelji, veliki poljoprivredni
ili neki drugi poslovi – imali su neke svoje
običaje koje se njegovalo i prema kojima
se živjelo. Neki su običaji bili istovjetni u
mnogim krajevima, ali gotovo svako selo
ili naselje tim je običajima dalo nešto specifično svoje. Mnogi stari običaji su nestali i ne pamte ih ni najstariji stanovnici.
Današnji životni tempo, nove tehnologije,
ali i drukčiji sustav vrijednosti neke je običaje pregazio, a neke nove donio. Za to je
možda najbolji primjer – božićno drvce.
Naime, danas je u velikoj većini obitelji
zapadne civilizacije nezamisliv Božić bez
okićenog božićnog drvca. Oko toga se u
svijetu razvila cijela industrija i mnogi žive
od proizvodnje prirodnih ili umjetnih jela,
smreka, borova, od izrade različitih ukrasa
koje stavljamo na božićno drvce. Međutim, prije stotinjak godina pojam kićenog
božićnog drvca bio je gotovo nepoznat u
svim hrvatskim krajevima. Također, tadašnji naši preci nisu imali nikakvih jezičnih
dilema oko toga kaže li se »Djed Mraz« ili
»Djed Božićnjak«. Tog dobrodušnog trbušastog djedice s dugom bijelom bradom i
uvijek crvenim nosom – tada nije niti bilo.
Tadašnji klinci znali su tek za skromnog
»Svetog Nikolu« koji bi ih (ako su bili dobri) podario nekim voćem ili kakvom slasticom.
Dakle, običaji nastaju i nestaju, a upravo je
božićno vrijeme obilovalo različitim običajima. Zahvaljujući istraživačkom radu
vjeroučiteljice Marijane Černava, podsjećamo na nekoliko božićnih običaja koje
smo već opisivali u našem Informativnom
listu, a koji su se njegovali u Podgoraču.
Strah od Krampusovih lanaca

»Uvečer, 5. prosinca, dobroj djeci donosio
je ‘sveti Nikola’ darove, a njega je u stopu pratio crni vrag ‘krampus’, oličenje
zla koji je zločestu djecu kažnjavao šibom
i prijetio lancima. Kako su samo ti lanci,
skinuti s neke krave, inače sasvim obični
i nezanimljivi, te večeri izgledali kobno,
a tek njihov zveket...Od same pomisli na
taj zvon, nama je cijelu večer srce lupalo
ubrzano... Što se njegova zvonjava više
približavala, nama je sve češće zastajao
dah. Svakog smo časa izlazili na ulicu da
provjerimo čuje li se tamo od Placa jeka
lanaca, a što su se glasovi više približavali,
bilo nam je tjeskobnije od iščekivanja. Kad
su napokon stigli i do našeg praga, jedva
da sam mogla odgovoriti na uvijek ista Nikolina pitanja. Za taj su se susret obično
PROSINAC 2017.

STARI BOŽIĆNI OBIČAJI

Od svetog Nikole
do Tri kralja

Domaćin donosi slamu u kuću

Običaji nastaju i nestaju, a upravo je božićno vrijeme obilovalo različitim običajima. Zahvaljujući radu vjeroučiteljice Marijane Černava, prisjetili smo se nekoliko božićnih
običaja koji su se njegovali u Podgoraču
preobukli nečiji roditelji i tako bar na neko
vrijeme osigurali poslušnost djece i mir
u kući.« (K.Milanović-Paulić, Podgorač,
sjećanja i zapisi)
Baba Luca

Ako je netko zaboravio posijati žito na
blagdan sv. Barbare (4. prosinca), mogao
je to napraviti i na blagdan sv. Lucije (13.
prosinca). U mnogim slavonskim selima,
pa tako i u Podgoraču, od sv. Lucije do
Božića zapisuju se brojanice. Svaki dan
u tom razdoblju predstavlja jedan mjesec
sljedeće godine, pa kakvo je vrijeme na taj
dan, tako će biti sljedeće godine tog mjeseca. Na Luciju se izrađivala »baba Luca« –
veća bundeva prereže se po sredini poprijeako, izdubi se, a na prednjoj strani se izrežu
oči, nos i zubi, te se u unutrašnjosti zapali
svijeća. Time se koji put plašilo djecu.
Čestitanje Badnjaka

Prema starim vjerovanjima, valjalo je da na
Badnjak, kao i na Božić, u kuću prva dođe
muška osoba. Zato bi u zoru 24. prosinca
dolazio tzv. položaj, sa suhom grančicom
hrasta ili jele kojom bi okitio ulazna vrata
na ogradi, a ulaskom u kuću kleknuo bi i
ovako čestitao domaćinima:
»Dobro jutro! Čestitam vam Badnjak,
Adama i Evu. Krave vam se telile, kobile
ždrijebile, svinje prasile, pčele rojile, žito
zorilo, čeljad rađala i dao vam Bog svakog zdravlja i obilja...«
Kad se izgovori čestitka, položaj baci
šaku ili dvije pomiješanog žita i kukuruza, a domaćica ga nagradi novcem, a ako
je položaj stariji ponudi ga i medenom rakijom.
U očekivanju Božića

»Na Badnju večer svetenju što se na zornicu nosilo na blagdan sv. Tome (bijeli
luk, tamjan, orasi, suhe šljive, jabuke i
malo soli) pridoda se još jabuka, orasa,
PROSINAC 2017.

suhih šljiva, speće se turkinja. Naprave se
rezanci s orasima, makom i sve to bude na
stolu cele noći. Dok se priprema večera
domaćin ide po slamu jer se na Badnjak
unosi u kuću. Ulaskom u kuću kaže: ‘Dobar večer. Čestitamo vam Božić’. Ukućani
odgovore: ‘Živ i zdrav bio’ i svetom ga vodom poškrope. Malo slame stavi se unakrst pod stolnjak i lemojzina za Tri kralja.
Slama je bila veliko veselje za djecu. Celih
božićnih praznika ona bi se igrala, valjala
i spavala na njoj. U jesen se po potokima
kupilo poljske lješnjake da bi se za Božić
moglo igrati ‘cici par’. Stariji su izvlačili
slamu pod stolnjakom da vide kakav će biti
dug lan. Za večerom uzimaju se orasi. Ako
je kad ga stucaš pušljiv bit ćeš bolestan do
drugog Božića, ako je zdrav bit ćeš zdrav.
Svako uzima za jesti i jabuku ali ju ne jede
sam već ju podeli na onoliko delova koliko
ima ukućana pa se međusobno zamjenjuju.
Malo se uzme od večere i da psetu, kokošima, marvi da i oni jedu. Kuća se ne zaključava cele noći.« (Prema kazivanju pokojne
Julke Humplik iz Podgorača)

Crkveno zvono poziva na polnoćku

I jaslice su dio božićne tradicije

Poslije večere su dolazili prijatelji i obično se pjevalo i igralo neke igre. Nakon
drugog crkvenog zvona, odlazilo se na
polnoćku.
Slama se iz kuće iznosila treći dan Božića
ili na šibare (28. prosinca). Šaka te slame
zatakne se na svaku voćku da bolje rodi, a
ostatak slame se nosio pod marvu.

Božićni kruh iz prave krušne peći

Tri kralja

Božićno vrijeme završava s blagdanom sv.
Tri kralja. Stari Podgoračani toga su dana
u kantu s vodom stavljali novac, lemojzinu
koja se na Badnjak ostavila pod stolnjakom. Ta se voda donosila u kuću i svi ukućani su se u toj vodi umili, ali se nisu brisali. Ritual je završavao tako da se u bočicu
stavljalo malo svete vode koja se odnosila
na njivu i poškropila za rodnu godinu.

Domaćini su brinuli i o nabavi
božićnog drvca
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Kažu da smo prava ‘općina-gradilište’ zato smo i ove godine gradili

Volimo plesati, pa smo i ove godine vrijedno
vježbali i pokazali što smo naučili

Dobri smo domaćini pa smo ugostili i penziće našičkoga kraja

Volimo jesti, a dokazali smo kako znamo
dobro i kuhati

Humantirani smo, pa zato i dobijamo
priznanja za humanitarni rad

NAŠI LJUDI
Završetak nekog ciklusa, a osobito završetak neke godine, prava
je prilika za različita nabrajanja onoga što smo učinili ili onoga što
nismo. U našoj maloj slavonskoj općini puno je toga napravljeno
u ovoj godini kojoj sada odbrojavamo posljednje dane. A, još nas
više očekuje u nadolazećoj 2018. godini.
Slično je i u našoj županiji, državi, u našoj školi ili u našoj ulici.
Isto je tako i u svakoj našoj obitelji. Međutim, svaka čast svakoj
instituciji, velikoj ili maloj, ali iza svega što je napravljeno uvijek
– stoje ljudi.
I ove su godine naši prvašići krenuli u školu

Stoga u ovom malom foto-albumu izdvajamo neke od fotografija
koje će nas podsjetiti na ono što su sve u protekloj 2017. godini
radili – naši ljudi.

Slavimo Uskrs i njegujemo našu baštinu

Vježbali smo kako nas ne bi iznenadile neugodne situacije

