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Općina vidno napreduje 
posljednjih godina

 Ψ 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 – naglašava načelnik Đanić

Stranice 5, 6 i 7

ODRŽANA JUBILARNA 10. MANIFESTACIJA 
»USKRSNI STOL U PODGORAČU«

Deset godina čuvanja uskrsnih 
običaja i tradicije

 Ψ Po deseti put je održana manifestacija 
Uskrsni stol u Podgoraču. Uz domaćine – HKD 
Podgoračani – svoje uskrsne stolove i prateće 
običaje, predstavili su se i gosti iz Markovca 
Našičkog, Harkanovaca, Josipovca i Starog 
Topolja

Stranice 11 i 12

OBILJEŽEN DAN OPĆINE 
PODGORAČ

Četvrt stoljeća 
Općine Podgorač

 Ψ Prioritet ove općinske 
vlasti je izgradnja 
Poduzetničke zone jer samo 
nova radna mjesta mogu 
zaustaviti iseljavanje – 
istaknuo je načelnik Đanić

Stranica 7

OSJEČKO-BARANJSKI ŽUPAN IVAN ANUŠIĆ POSJETIO OPĆINU PODGORAČ

Potpora Županije za izgradnju 
Poduzetničke zone u Podgoraču

(Opširnije na stranicama 3 i 4)

Na radnom sastanku s općinskim vodstvom i načelnikom Đanićem smo saznali ono što je ključno i proble-
matično te koji su prioriteti u Općini Podgorač. Riječ je o vodoopskrbi i odvodnji, a govorimo i o Poduzetnič-
koj zoni koju je načelnik Đanić istaknuo. Svakako se slažem da je poduzetnička zona generator budućeg 
razvoja Općine Podgorač i generator budućih radnih mjesta. Osječko-baranjska županija svoju ulogu vidi 
upravo u tom projektu – rekao je župan Anušić
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Umirovljenicima podijeljene uskrsnice
Kao što je i najavljeno prilikom usvajanja 
općinskog proračuna za 2018. godinu, kao 
jedna od mjera aktivne socijalne politike je 
i dodjela uskrsnica i božićnica. Tako je uoči 
nedavnih uskrsnih blagdana, više od 600 
umirovljenika iz svih naselja s područja 
podgoračke općine dobilo uskrsnice. Ovu fi-
nancijsku pomoć svojim stanovnicima treće 
životne dobi, osigurala je Općina Podgorač.

Tim povodom, općinski načelnik Goran Đa-
nić je izjavio:

- Zadovoljan sam što smo usprkos skro-
mnom općinskom proračunu, ipak iznašli 
mogućnost i našim umirovljenicima po-
mogli na ovaj način. Isto tako, u proraču-
nu smo izdvojili sredstva i za ovogodišnju 
isplatu božićnica – rekao je Đanić.

Pravo na dodjelu uskrsnice imali su svi 
umirovljenici koji imaju prebivalište na po-
dručju općine Podgorač, a isti kriterij će biti 
i za dodjelu božićnica. 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluke  
za dobrobit 
cijele općine
Na sjednicama Općinskog vijeća zajednički se rade 
programi s oporbom i zajednički surađujemo i svima 
nam je cilj i interes prosperitet i jačanje Općine Pod-
gorač – naglasio je Goran Đanić Efikasan rad Općinskog vijeća

Zbog nužnosti usklađivanja Statuta i Po-
slovnika Općine Podgorač s izmjenjenim 
odredbama Zakona o jedinicama lokalne 
samouprave, prva ovogodišnja sjednica 
Općinskog vijeća Općine Podgorač održa-
na je već krajem siječnja.

Isto tako, na toj su sjednici općinski vijećnici 
prihvatili i Odluku o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području Općine Podgorač. 

Nadalje, s obzirom na novi sastav Vijeća, 
ustanovljen nakon prošlogodišnjih izbora, 
prihvaćena je i nova Odluka o rasporedu 
sredstava političkim strankama i članovima 
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe bi-
rača iz Proračuna općine Podgorač u 2018. 
godini. 

Čipirane kante i reciklažno dvorište
Objašnjavajući usvojeno, općinski načel-
nik Goran Đanić je rekao kako su se zbog 
usklađenja sa zakonom, morale donijeti 
odluke o razvrstavanju i odvoženju otpada. 

- Treba podsjetiti kako u Općini Podgorač 
taj dio posla obavlja Našički Park d.o.o. i 
trebat će doći čipirane kante da se vidi ko-
liko tko točno ima otpada. Naravno sami 
mještani se moraju početi osvještavati i na 
kućnom pragu razvrstavati otpad, a na ze-
lenim otocima koje imamo odlagati otpad 
u propisane spremnike. Mi ćemo kroz naš 
Informativni list Općine Podgorač, tijekom 
godine pokušati educirati stanovništvo u 

Zapošljavanjem protiv 
‘bijele kuge’
Komentirajući usvojeno, načelnik Đanić je 
kao najvažniju stvar istaknuo davanje su-
glasnosti za pravo služnosti za plinifikaciju 
poslovne zone Općine Podgorač. 

- Iz toga se vidi koliko nam je važno otva-
ranje Poduzetničke zone jer se time otva-
ra mogućnost za otvaranje novih radnih 
mjesta, suzbijanje takozvane bijele kuge, 
te da se zaustavi odljev mladih. Sve što 
se događa u vezi Poduzetničke zone, ap-
solutni je prioritet Općini Podgorač i meni 
osobno kao načelniku. Zbog toga je bilo 
važno da se što prije riješi papirologija i 
krene u plinifikaciju zone što su vijećni-
ci prepoznali i podržali. Zato generalno 
mogu reći kao sam zadovoljan suradnjom 
vijećnika. Na sjednicama Općinskog vije-
ća zajednički se rade programi s oporbom 
i zajednički surađujemo i svima nam je cilj 
i interes prosperitet i jačanje Općine Pod-
gorač – naglasio je Goran Đanić.

tom smislu. Već do sada imamo organizi-
rao prikupljane otpada po raznim katego-
rijama zelene, plave kante na zelenim oto-
cima. Tu je i pitanje reciklažnog dvorišta 
koje će najvjerojatnije biti mobilno jer je 

to jeftinije u odnosu na fiksno dvorište. Si-
gurno ćemo ove godine rješavati i problem 
reciklažnog dvorišta – objasnio je načelnik 
Đanić.

Završetak vodoopskrbe
Nakon svečane sjednice Općinskog vijeća 
održane u povodu Dana općine, općinski 
vijećnici su na sjednici održanoj 22. ožujka, 
prihvatili prijedlog Programa gradnje obje-
kata i uređaja komunalne i vodne infrastruk-
ture za ovu godine. 

Prema riječima općinskog načelnika Gorana 
Đanića, za taj je program osigurano gotovo 
2,5 milijuna kuna. Od toga je u općinskom 
proračunu osiguran najveći dio u iznosu od 
1,6 milijuna kuna, u državnom proračunu 
535 tisuća kuna, dok je u proračunu Osječ-
ko-baranjske županije osigurano 300 tisuća 
kuna. Također, vijećnici su razmotrili i pri-
hvatili izvješće o radu načelnika za drugi 
dio prošle godine, kao i prijedlog godišnjeg 
izvještaja o izvršenju općinskog proračuna 
za isto razdoblje. Očekivano, najviše se ra-
spravljalo o daljnjoj investiciji vodoopskrbe 
te mogućim rokovima za njen završetak što 
uključuje i izgradnju vodovodne mreže u 
svim ulicama naselja Budimci i Poganovci. 

Osim toga, na toj je sjednici saslušano i 
prihvaćeno policijsko izvješće o stanju si-
gurnosti na području Općine Podgorač u 
prošloj godini o čemu je govorio Jozo Hlo-
bik, pomoćnik načelnika Policijske postaje 
Našice. On je istaknuo kako prošle godine 
nije bilo evidentiranih težih kaznenih djela 
niti drugih oblika kriminaliteta koji bi za 
posljedicu imali smanjenje osobne sigurno-
sti građana i povećane ugroženosti njihove 
imovine. 



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 3 ׀TRAVANJ/SVIBANJ 2018.

OSJEČKO-BARANJSKI ŽUPAN IVAN ANUŠIĆ POSJETIO OPĆINU PODGORAČ

Potpora Županije za izgradnju 
Poduzetničke zone u Podgoraču
Na radnom sastanku s općinskim vodstvom i načelnikom Đanićem smo saznali ono što je ključno i proble-
matično te koji su prioriteti u Općini Podgorač. Riječ je o vodoopskrbi i odvodnji, a govorimo i o Poduzetnič-
koj zoni koju je načelnik Đanić istaknuo. Svakako se slažem da je poduzetnička zona generator budućeg 
razvoja Općine Podgorač i generator budućih radnih mjesta. Osječko-baranjska županija svoju ulogu vidi 
upravo u tom projektu – rekao je župan Anušić

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić, 29. 
ožujka bio je službenom radnom posjetu 
Općini Podgorač. O značaju i radnom ka-
rakteru ove posjete dovoljno svjedoči po-
datak kako je u pratnji župana bilo desetak 
njegovih suradnika iz više resora. 

Župana Anušića ispred općinske zgrade 
dočekao je općinski načelnik Goran Đa-
nić, a potom je u prostoriji općinske vijeć-
nice, uz nazočost brojnih predstavnika me-
dija, uslijedio radni sastanak o zajedničkim 
projektima i temama od zajedničkog inte-
resa Općine Podgorač i Osječko-baranjske 
županije. Uz općinskog načelnika, u ime 
općinske uprave, sudjelovala je i njegova 
zamjenica Ljiljana Grbić, te predsjednica 
i potpredsjednica Općinskog vijeća Ljilja-
na Zidar i Sanja Kuruc.

Vodoopskrba, kanalizacija i 
plinofikacija
Vrlo konkretno se razgovaralo o dosadaš-
njim i budućim ulaganjima, a načelnik Đa-
nić je župana Anušića i njegove suradnike 
detaljno upoznao s najvažnijim infrastruk-
turnim projektima u općini.

- Pitanje vodoopskrbe je riješeno u 90 posto 
naselja na području općine, a to su Podgo-
rač, Stipanovci, Kelešinka, Kršinci, Ostro-
šinci, Razbojište i Bijela Loza. Magistralni 
cjevovod prošao je kroz Budimce i Poga-
novce, a očekujemo i skoro raspisivanje na- Nastavak na 4. str.

S prvog radnog sastanka čelnika Općine Podgorač i Osječko-baranjske županije

tječaja te završetak sekundarnih vodovoda 
u ta dva naselja u vrijednosti oko 1,5 mi-
lijuna kuna. Za te radove očekujemo pot-
poru Osječko-baranjske županije u iznosu 
od 150.000 kuna. Kanalizacijski, odnosno 
sustav odvodnje, izgrađen je u Podgoraču 
i Stipanovcima, a ove godine očekujemo 
početak gradnje u Razbojištu budući da su 
pripremljene su građevinske dozvole za iz-
gradnju sustava odvodnje u Razbojštu te za 
rekonstrukciju postojeće stare kanalizacij-
ske mreže u Stipanovcima, kao i izgradnja 

pročistača u Podgoraču, što se planira ove 
godine. Uza sve to, općina se pobrinula za 
poslove projektiranja odvodnja za Budimce, 
Poganovce i Bijelu Lozu, kao i pročistača 
otpadnih voda – objasnio je načelnik Đanić.

Govoreći o plinofikaciji, načelnik je rekao 
kako je plinska mreža do sada izgrađena 
u Stipanovcima, Kelešinki i Podgoraču, a 
očekuje se nastavak izgradnje prema Raz-
bojštu, odnosno da već ove, 2018. godine, 

Obilazak gradilišta buduće Poduzetničke zone

Župan Anušić pokazao je veliko zanimanje 
za realizacijom projekta Poduzetnčke zone 
Podgorač

Nakon radnog sastanka u općinskoj zgradi, 
izaslanstvo Osječko-baranjske županije na 
čelu sa županom Ivanom Anušićem, obišlo 
je gradilište buduće Poduzetničke zone kako 
bi se uvjerili u trenutno stanje.

Pri tome je općinski načelnik Goran Đanić 
izvjestio kako su u tijeku radovi na vodoop-
skrbi i odvodnji, HEP je pripremio energetski 
sustav, a uvođenje plinofikacije se očekuje 
ove godine. - Poduzetnička zona se prosti-
re na nešto više od osam hektara, a nakon 
njene izgradnje investitorima će biti na ras-
polaganju osam infrastrukturno opremljenih 
parcela koje se mogu međusobno spajati. 
Kako bi sve rezultiralo dobrim zanimanjem 
potencijalnih ulagača, ističem kako već 

sada planiramo značajne potpore budućim 
investitorima. Tako Općina namjerava dodi-
jeliti po 20.000 kuna za svako novo radno 
mjesto, a investitorima nudimo stručnu pot-
poru i oslobađanje od svih davanja koja su 
u nadležnosti Općine ili ćemo ih svesti na 
minimum. Lokacija Zone je izvrsna, nudimo 
posebne pogodnosti te je namjeravamo po-
nuditi i investitorima iz BiH i Mađarske - re-
kao je Đanić. 

Pokazujući zanimanje za buduću podgo-
račku Poduzetničku zonu, župan Anušić je 
s načelnikom Đanićem podijelio neka svoja 
praktična iskustva dok je kao načelnik Opći-
ne Antunovac radio na podizanju, danas vrlo 
uspješne slične poslovne zone u Antunovcu.
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Županija prijavila dva 
objekata za projekt 
energetske obnove u 
Budimcima
Početkom travnja Osječko-baranjska žu-
panija je prijavila ukupno 30 projekata na 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga 
»Energetska obnova i korištenje obnov-
ljivih izvora energije u zgradama javnog 
sektora« koji je objavilo Ministarstvo gra-
diteljstva i prostornog uređenja.
Tih 30 projekata ukupne je vrijednosti 
121,2 milijun kuna, a ako budu odobreni 
Ministarstvo će ih sufinancirati sa 68,6 mi-
lijuna kuna, dok će Županija osigurati 52,6 
milijuna kuna. Pri tome će Županija će za 
svoj udio sufinanciranja aplicirati prema 
natječaju Ministarstva regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije predviđenom za 
takve namjene.
Za realizaciju ovog projekta predviđena 
su sredstva u županijskom proračunu za 
2018. godinu te u projekcijama za 2019. 
i 2020. godinu. Inače, ukupan raspoloživ 
iznos bespovratnih sredstava u držav-
nom proračunu, osiguran iz EFRR-a za 
dodjelu u okviru ovog Poziva, iznosi 380 
milijuna kuna. 
Ono što je zanimljivo za stanovnike pod-
goračke općine, svakako je podatak kako 
se od tih 30 prijavljenih objekata čak dva 
nalaze na području Općine Podgorač. 
Radi se o zgradi Osnovne škole Hinka 
Juhna Podgorač, Područna škola Budim-
ci, te o zgradi Zdravstvene stanice Bu-
dimci koja djeluje u sklopu Doma zdravlja 
Našice.

Nastavak s 3. str.

bude izgrađena i u Poduzetničkoj zoni koja 
se nalazi upravo na toj trasi prema Razbo-
jištu. 

Nacionalni i županijski natječaji
Općinski načelnik je županijske čelnike 
upoznao i s projektima koje je Općina Pod-
gorač prijavila na nacionalne i županijske 
natječaje. Jedan od takvih projekata je do-
gradnja vatrogasnog doma i spremišta u 
vrijednosti od 600.000 kuna te adaptacija 
društvenog doma u Poganovcima, kao i 
rekonstrukcija zgrade Općine u vrijednosti 
500.000 kuna. 

Za te projekte načelnik Đanić je od Osječ-
ko-baranjske županije zatražio 200.000 
kuna te 300.000 kuna za infrastrukturne 
radove u Poduzetničkoj zoni.

U detaljnom predstavljanju aktivnosti op-
ćinske uprave, načelnik Đanić je župana 
Anušića i suradnike upoznao i s ostalim 
aktualnim projektima. Između ostalog, to 
je obnova društvenog doma u Poganovci-
ma, vatrogasnog doma i vatrogasnog spre-
mišta u Podgoraču, uređenje parkirališta 
u Podgoraču, provedba projekta »Zaželi« 
vrijednog 4,2 milijuna kuna u komu će biti 
zaposleno 28 osoba te projekta »Kombi« 
s pet zaposlenih. Načelnik je ukazao i na 
problem radnog vremena poštanskog ureda 
u Podgoraču, kao i na projekt energetske 
obnove zgrade Područne škole u Budimci-
ma vrijedan 444.000 kuna. 

Također, načelnik je naglasio kako Opći-
na ponovno namjerava nominirati obnovu 
zgrade Osnovne škole Hinka Juhna u Pod-

Područna škola OŠ Hinka Juhna u 
Budimcima

Načelnik Đanić dočekao je župana Anušića 

Dobra suradnja Općine i Županije
U razgovirima je istaknuta vrlo dobra suradnja Osječko-baranjske županije i Općine Pod-
gorač. Pored niza konkretnih primjera suradnje, tome pridonosi i činjenica kako je načelnik 
Đanić ujedno potpredsjednik Županijske skupštine Osječko-baranjske županije.

- Županija je najveći partner Općine Podgorač u mnogim projektima, naša suradnja je do-
bra niz godina, a očito ćemo još bolje surađivati na niz projekata - rekao je načelnik Đanić. 

ma. Time se iscrpljuje županijski proračun, 
a istovremeno se ne uspiju završiti svi ti silni 
započeti manji ili veći projekti u svim opći-
nama. Stoga će Osječko-baranjska županija 
u aktualnom mandatu svaku lokalnu samo-
upravu sufinancirati jednom kapitalnom in-
vesticijom. U Općini Podgorač to bi mogla 
biti upravo Poduzetnička zona. No, ostavit 
ćemo da Općina sama stavi prioritet na pro-
jekt koji želi, a Županija će sufinancirati 
projekt, kao što smo prethodno najavili da 
ćemo u svakoj jedinci lokalne samouprave 
sufinancirati jedan kapitalni projekt u ovom 
mandatu, izvan svega onoga što Županija 
kontinuirano radi na tim područjima. Na-
ravno, Županija nastavlja s odobravanjem 
drugih potpora, kao što su društveni i vatro-
gasni domovi, ambulante, domovi za stare i 
nemoćne, škole i ceste – rekao je osječko-
baranjski župan Ivan Anušić.

goraču za energetsku obnovu. Bilo je riječi 
i o prometnim problemima kao što je iska-
zana potreba za asfaltiranjem ceste između 
Podgorača i Ledenika u općini Koška, a 
ukazano je i na nužnost obnove županijske 
ceste između Podgorača i Osijeka.

K tome, govorilo se i o planovima rekon-
strukcije općinske upravne zgrade (veliki 
problem male općinske vijećnice uočen je i 
prilikom toga sastanka), zatim o besplatnoj 
prehrani učenika i prijevozu u škole.

Anušić: Poduzetnička zona kao 
generator razvoja
Analizirajući ono što je čuo od općinskog 
načelnika, župan Anušić je istaknuo kako 
je sve nabrojano iznimno važno za podgo-
račku općinu. Naravno, Osječko-baranjska 
županija će u svim tim aktivnostima pomo-
ći koliko god bude mogla, rekao je župan. 

- Na radnom sastanku smo saznali ono što je 
ključno i problematično te koji su prioriteti 
u Općini Podgorač. Riječ je o vodoopskrbi 
i odvodnji, a govorimo i o Poduzetničkoj 
zoni koju je načelnik Đanić istaknuo. Sva-
kako se slažem da je poduzetnička zona ge-
nerator budućeg razvoja Općine Podgorač i 
generator budućih radnih mjesta. Osječko-
baranjska županija svoju ulogu vidi upravo 
u tom projektu – rekao je župan Anušić.

Pri tome je najavio i novu županijsku prak-
su ulaganja u kapitalne projekte na područ-
ju cijele Osječko-baranjske županije, umje-
sto u niz manjih projekata i investicija. 

- Nema puno koristi od toga da pomažemo 
mnoštvo različitih projekata s 10, 20 ili 50 
tisuća kuna u svim općinama ili gradovi-
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Malo je naselja, poput 
Podgorača, koja se 
mogu pohvaliti činje-

nicom kako na istome mjestu 
postoje i razvijaju svoju tradi-
ciju već osmo stoljeće. Naime, 
Podgorač se prvi puta spominje 
još davne 1299. godine, a već 
potkraj 14. stoljeća imao je ka-
rakter trgovišta i bio sjedište 
feudalnog posjeda s tvrđavom. 
Prema nekim drugim izvorima 
proizlazi da se Podgorač prvi 
put spominje čak 1229. godine, 
kada je pripadao vlastelinstvu 
Osuwak. Dakle, prije 789 go-
dina.

No, ostavimo tu daleku proš-
lost povjesničarima. Današ-
njim stanovnicima Podgorača i 
čitave općine, puno je važnija 
činjenica kako od veljače 1993. 
godine, postoji samostalna Op-
ćina Podgorač. Tim smo povo-
dom, a u vrijeme obilježavanja 
Dana Općine – 14. veljače – 
razgovarali s općinskim načel-
nikom Goranom Đanićem.

Kako je danas biti stanovni-
kom općine Podgorač? Što 
općinska vlast čini kako bi 
život mještana bio što bolji?

- 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, boraviti i raditi, 
a na radost i zadovoljstvo svih 
njezinih stanovnika. Unatoč 
napretku i poboljšanju uvjeta 
života unazad četvrt stoljeća, 
otkako je samostalnosti općine, 
još je puno toga što se može i 
mora učiniti kako bi nam svi-
ma život bio ljepši i ugodniji. 
Svih ovih proteklih godina ko-
liko obnašam dužnost načelni-
ka općine, bila je iznimna čast 
ali i zadovoljstvo voditi brigu 
o općini, svakom pojedinom 
naselju. To ne znači da se ni-
smo susretali s nizom proble-
ma i izazova. Tu je posebno 
do izražaja došla nezavidna 
gospodarska i ekonomska si-
tuacija u proteklih osam godi-

na, koja je izravno utjecala ne 
samo na stabilnost općinskih 
prihoda i realizaciju planiranih 
projekata, već i na sami stan-
dard stanovnika te poslovanje 
i uspješnost poljoprivrednika, 
trgovačkih društava i obrta. 
Usprkos tome, općinski prora-
čun je stabiliziran pravilnim i 
neophodnim mjerama te pro-
vedenim racionalizacijama 
troškova i poslovanja. Uspješ-
no je završen ili pokrenut čitav 
niz projekata i investicija, te su 
izdvojena znatna financijska 
sredstva za izradu projektnih 
dokumentacija koje će biti pod-
loga za snažniji investicijski ci-
klus u godinama koje su pred 
nama. 

Što je najvažnije učinjeno 
proteklih godina?

- S ponosom mogu istaknuti 
da se uspješno privodi kraju 

projekt izgradnje sustava javne 
vodoopskrbe u svih devet nase-
lja. Nakon Podgorača, Razboji-
šta, Bijele Loze, Ostrošinaca i 
Kršinaca, završena je izgradnja 
Magistralnog cjevovoda »Pod-
gorač – Budimci« te »Budimci 
- Poganovci« koje predstavlja-
ju osnovu za nastavak druge 
faze, a radi se o izgradnji se-
kundarnih cjevovoda po spo-
rednim ulicama. Natječaj je u 
tijeku te uskoro započinju ra-
dovi. Ukoliko radovi budi tekli 
planiranom dinamikom, može-
mo očekivati da svih devet op-
ćinskih naselja do kraja 2018. 
godine budu pokriveni susta-
vima javne vodoopskrbe. Pro-
jekt je zajednički financiran od 
strane Hrvatskih voda, Općine 
Podgorač, Našičkog vodovoda 
i Osječko-baranjske županije.

Općinska naselja danas i 
izgledaju puno urbanije nego 
prije desetak godina.

- Logično, jer pojačana su 
ulaganja u komunalnu infra-
strukturu u svih devet općin-
skih naselja: rekonstruirani su 
objekti javne rasvjete i nogo-
stupi, obnovljene su nekretnine 
u vlasništvu općine (društveni 

INTERVJU: GORAN ĐANIĆ, 
NAČELNIK OPĆINE PODGORAČ

Općina vidno 
napreduje 
posljednjih 
godina
Općina Podgorač ubrzanim koracima ide naprijed, 
očekujemo još snažniji i ubrzaniji razvoj te se na-
damo 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 mje-
sto ugodno za život – naglašava načelnik Đanić

Nastavak na 6. str.

Općinski načelnik 
Goran Đanić

Ekološka osviještenost
Apliciranjem na Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost uspješno je realiziran projekt »zelenih otoka« te na-
bave plavih kanti za papir koje su besplatno podijeljene kućan-
stvima, čime je učinjen još jedan korak naprijed u učinkovitosti 
razvrstavanja komunalnog otpada. Ove godine nas očekuje dalj-
nje nadograđivanje sustava kroz realizaciju reciklažnog dvorišta i 
dodatnih posuda za razvrstavanje otpada.
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domovi, vatrogasni domovi i 
općinska upravna zgrada), iz-
građena su parkirališta na gro-
bljima u Stipanovcima i Raz-
bojištu, hortikulturno su uređe-
na središta većih naselja i sva 
groblja. Isto tako, osmislili smo 
način uređenja središta mjesta 
Podgorač i Stipanovci u vidu 
izgradnje manjih fontana sa 
istodobnim uređenjem okoliša, 
nogostupa i dječjih igrališta. 
Navedeni projekti su u funk-
ciji već dvije godine i pokazali 
su se kao iznimno uspješni, te 
je ove godine u planu naselje 
Budimci. Prošle godine zapo-
čeli su građevinski radovi na 
izgradnji fontane Budimci, a 
ove godine očekuje se ugradnja 
opreme i puštanje u rad. Nave-
deni prostori postali su središ-
nja mjesta okupljanja mladih, 
obitelji s djecom i osoba starije 
populacije. 

suradnji sa HEP-om i Našič-
kim vodovodom, a financijska 
sredstva očekujemo i putem 
apliciranih natječaja nadležnog 
ministarstva i Osječko-baranj-
ske županije. Ako sve bude 
teklo planiranom dinamikom, 
do kraja ove godine zona će 
biti opremljena trafostanicom 
i niskonaponskom mrežom, 
sustavima javne vodoopskrbe i 
odvodnje, plinskom mrežom te 
javnom rasvjetom. Za slijedeću 
godinu preostala bi posljednja 
faza, a to je izgradnja pristupne 
ceste i ceste u zoni. Realizaciju 
do sada odrađenoga uvelike je 
potpomogla Osječko-baranjska 
županija i resorno ministar-
stvo, čiju pomoć i partnerstvo 
očekujemo i dalje. Vrijednost 
cijelog projekta već sada pre-
mašuje pet milijuna kuna.

Cijela država puno očekuje 
od novca iz EU fondova. Što 
je Općina Podgorač do sada 
uradila na tom planu?

- Apliciranjem projekata na 
raspisane natječaje iz Progra-
ma ruralnog razvoja nastojimo 

što više iskoristiti prednosti 
članstva RH u EU. Do sada su 
nam već odobrena dva projek-
ta: rekonstrukcija Ulice Ante 
Starčevića u naselju Poganovci 
i izrada Strateškog razvojnog 
programa Općine Podgorač. 
Vrijednost navedenih projekata 
iznosi oko milijun i pol kuna, 
a radi se o bespovratnim sred-
stvima. Na tome ne mislimo 
stati, već za nadolazeće natje-
čaje imamo pripremljene pro-
jekte vrijednosti 30 milijuna 
kuna, a radi se o rekonstrukciji 
nerazvrstanih cesta, izgradnji 
kanalizacijskih mreža te ure-
đaja za pročišćavanje otpadnih 
voda.

Gradi se i nadoknađuje ono 
što nije napravljeno deset-
ljećima ranije. No, u općini 
Podgorač s ponosom ističu 
svoju baštinu i tradiciju.

- Naravno, 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 mje-
secu listopadu, već jedanaestu 
godinu kulturni život općine 
bogatiji je za još jednu manife-
staciju. Riječ je o »Podgorač-
kim ljetnim noćima«, kulturno 
– zabavnom događaju koji se 
održava u nekoliko navrata u 
ljeto. S obzirom na brojnu po-
sjećenost, kao i na pozitivne 
reakcije sudionika i mještana, 
ta je manifestacija postala tra-
dicija i sastavni dio društve-
nog života naše općine te će se 
održavati i ubuduće. Isto tako, 
prije devet godina, povodom 
blagdana Uskrsa, po prvi puta 
je održana prigodna manife-Pored velikih projekata, u općini misle i na ljepši izgled naselja

Nastavak s 5. str.

Besplatni 
internet
U Podgoraču prate i suvre-
mena komunikacijska dosti-
gnuća pa je u središtu na-
selja Podgorač postavljena 
HotSpot Internet pristupna 
točka. Time je svima osigu-
ran besplatan internet u ra-
dijusu od oko jednog kilome-
tra. Cilj je u dogledno vrijeme 
područje cijele Općine pokriti 
besplatnim internetom. 

Zaštita od 
poplava, ali i 
razvoj turizma
Ove godine očekujemo od 
Hrvatskih voda da započnu 
radove na realizaciji izgrad-
nje akumulacijskog jezera 
Breznica, čime bi se pota-
knuo razvoj sportsko – rekre-
acijskog turizma u vidu sport-
skog ribolova, biciklističkih i 
pješačkih staza, lova... Valja 
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.

Dječja igrališta
Nakon naselja Podgorač, Sti-
panovci i Poganovci, i naselja 
Kršinci i Bijela Loza su od proš-
le godine bogatiji suvremena 
opremljena dječja igrališta 
ukupne vrijednosti 150 tisuća 
kuna. Projekt dječjeg igrališta 
u Bijeloj Lozi odobren je od 
strane HEP-a te je za njegovu 
izgradnju HEP osigurao dona-
ciju u visini od 50 tisuća kuna, 
na što im se ovim putem još 
jednom zahvaljujem. Plan nam 
je u nadolazećem razdoblju 
navedeni projekt realizirati i u 
preostalim naseljima. 

stacija »Uskrsni stol u Podgo-
raču« na kojoj su bila izlože-
na tradicionalna uskršnja jela 
ovoga kraja. Sve ove kulturne 
manifestacije Općina Podgorač 
će i dalje nastojati podupirati 
putem pokroviteljstva kako bi 
se sačuvala kulturna i narodna 
baština ovoga podneblja. Sva 
ova događanja i manifestacije 

Dugogodišnji napori u vezi 
izgradnje poduzetničke zone, 
sada se i ostvaruju. Što se 
radi i koliko će to koštati?

- Posebno me raduje činjenica 
da je prošle godine započela re-
alizacija projekta Poduzetničke 
zone «Podgorač«, koji bi trebao 
biti kotač zamašnjak gospodar-
skog razvoja i prosperiteta op-
ćine. Višegodišnja su se ulaga-
nja općine u izradu prostornih 
planova zone, studije oprav-
danosti i projektne dokumen-
tacije konačno isplatila, te su 
uspješno ishođene građevinske 
dozvole za izgradnju komunal-
ne infrastrukture. Prošle godine 
započeli su radovi na izgradnji 
trafostanice i niskonaponske 
mreže u vrijednosti oko 1,3 mi-
lijuna kuna te na izgradnji su-
stava vodoopskrbe i odvodnje 
ukupne vrijednosti oko milijun 
i pol kuna. Predmetne radove 
financira Općina Podgorač u 



INFORMATIVNI LIST OPĆINE PODGORAČ 7 ׀TRAVANJ/SVIBANJ 2018.

Odavanjem počasti poginulim hrvatskim 
braniteljima polaganjem vijenca i paljenjem 
svijeća kraj središnjeg križa na podgorač-
kom groblju, te svečanom sjednicom Općin-
skog vijeća Podgorač i ove je veljače obilje-
žen Dan Općine Podgorač. 

Pored domaćina – općinskih vijećnika, u 
dvorani podgoračkog Vatrogasnog doma 
okupilo se mnoštvo gostiju izražavajući če-
stitke za dosadašnje uspjehe Općine Podgo-
rač, kao i dobre želje za budući razvoj. 

Čestitke domaćinima
Tako je Dan Općine, općinskom vodstvu 
i svim stanovnicima, u ime župana česti-
tao Dragan Vulin, predsjednik Županijske 
skupštine. Vulin je izrazio zadovoljstvo 
suradnjom Općine Podgorač i Osječko-ba-
ranjske županije te istaknuo brojne zajed-
ničke projekte od kojih posebno značajnima 
smatra ulaganja u školstvo i prometnu infra-
strukturu. 

Čestitkama se pridružio i saborski zastupnik 
Stjepan Čuraj pohvalivši suradnju s Op-
ćinom Podgorač koja traje desetljeće. Dan 
Općine čestitao je i gradonačelnik Našica 
Josip Miletić, kao i potpredsjednik Županij-
ske skupštine Ivica Čeme, te gradonačelnici 
i načelnici susjednih gradova i općina kao i 
predstavnici gospodarskih subjekata, udruga 
i institucija s kojima Općina uspješno sura-
đuje. Svečanoj sjednici nazočili su župnici 
Božidar Petrović i Željko Benković.

Svečanu sjednicu dobrodošlicom je otvori-
la Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog 
vijeća. Općinski načelnik Goran Đanić u 
svom se govoru osvrnuo na najvažnije ostva-

reno u prošlom razdoblju te najavio planove 
za ovu godinu. 

Samo radna mjesta zaustavljaju 
iseljavanje
Pored završetka zahtjevnog projekta izgrad-
nje vodoopskrbnog sustava, nastavka radova 
na plinofikaciji i kanalizaciji, te niza infar-
strukturnih radova, načelnik je istaknuo pro-
blem iseljavanja. 

- Jedino rješenje za zaustavljanje iseljavanja, 
koje je kao u cijeloj Slavoniji problem i u 
podgoračkoj općini, su radna mjesta. Osim 
povremenih mjera kroz koje se stanovnici 
zapošljavaju poput javnih radova, trajno rje-
šenje je otvaranje stotinjak radnih mjesta u 
budućoj Poduzetničkoj zoni. To je stoga pri-
oritet ove općinske vlasti pa će zona u ovoj 
godini biti opremljena, a za sljedeću godinu 
preostaje izgradnja ceste – najavio je načel-
nik Đanić. Pri tome je zahvalio na pomoći 
Županiji i resornim ministratsvima. 

Već uobičajeno, obilježavanje Dana općine, 
svojim su nastupom uveličale članice pje-
vačkog zbora HKD-a Podgoračani.

ne bi bile moguće bez velikog 
angažmana i truda naših broj-
nih kulturnih i sportskih udru-
ga, čijim se članovima ovim 
putem od srca zahvaljujem.

Kao i veći dio Slavonije, i 
općina Podgorač brementia 
je socijalnim problemima. 
Kako s nevelikim općinskim 
sredstvima balansirate izme-
đu razvojnih ulaganja i ono-
ga što se naziva socijalnom 
politikom?

- Već godinama nastojimo vo-
diti računa i o socijalno naj-
osjetljivijim slojevima našeg 
društva te osiguravamo finan-
cijska sredstva za novorođenu 
djecu i sufinanciramo prijevoz 
učenika srednje škole. Uz re-
dovito stipendiranje deset naj-
boljih studenata svake godine, 
nagrađujemo i učenike osnov-
ne škole koji na kraju školske 
godine poluče najbolji uspjeh. 
Isto tako, našim najmlađima 
nastojimo uljepšati dan Sv. Ni-
kole te im Općina osigurava 
prigodne poklone. 

Od ove godine sudjelujemo u 
projektu »Besplatne školske 
kuhinje« Osječko-baranjske 
županije te zajedno sa župa-
nijom osiguravamo besplat-
ni obrok učenicima osnovne 
škole, za što smo u Proračunu 
osigurali 60 tisuća kuna. Na-
dalje, nastojali smo pomoći i 
socijalno ugroženim građani-
ma i dugotrajno nezaposlenim 
osobama s našeg područja kroz 
uključivanje općine u nacio-
nalni Program javnih radova, 
putem kojeg je prošle godine 
20-ak osoba bilo zaposleno na 
određeno vrijeme. Nastavili 
smo sa nagrađivanjem našim 
umirovljenika prigodom blag-
dana Uskrsa i Božića, za što 
svake godine izdvajamo oko 
200 tisuća kuna. 

15 milijuna za 
infrastrukturu
Uložili smo i značajna sred-
stva u izradu projektnih do-
kumentacija niza infrastruk-
turnih projekata: od već spo-
menute Poduzetničke zone 
i sustava vodoopskrbe i od-
vodnje do rekonstrukcije ne-
razvrstanih cesta u naseljima 
Bijela Loza, Budimci i Poga-
novci. Radi se o devet ulica 
ukupne vrijednosti preko 15 
milijuna kuna. 

OBILJEŽEN DAN OPĆINE PODGORAČ

Četvrt stoljeća  
Općine Podgorač
Prioritet ove općinske vlasti je izgradnja Poduzetničke zone jer samo nova 
radna mjesta mogu zaustaviti iseljavanje – istaknuo je načelnik Đanić

Obilježavanje Dana općine uveličali su i brojni 
gosti

Zahvalnice zaslužnima
U prigodi obilježavanja Dana općine uruče-
ne su i zahvalnice zaslužnim pojedincima. 
Tako su odlukom Općinskog vijeća, za-
hvalnice Općine za doprinos kulturi dobile 
ugledne Podgoračanke, gospođe Mirjana 
Potnar i Mirjana Kučić, dok su zahvalnice 
Općine za za humanitarno djelovanje dobili 
Antun Mlinarić, Antun Umiljanović i Saša 
Kosić.

Zahvalnice su im uručili i čestitali Ljiljana Zi-
dar i Goran Đanić.
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Majčin dan
U povodu Majčinog dana koji se obilježava svake druge nedjelje u mjesecu svibnju, 
učenici 5.b razreda rado su se sjetili svojih mama. S užitkom su izrađivali magnete  s 
dodatkom prirodnog materijala - prešanih latica mačuhica koje je njihova razrednica 
pripremila i čekala pogodan trenutak. Magneti od danas krase naše domove uz veliku 
radost naših mama.

Ove vijesti pripremila je Tajana Tomoković za školsku web stranicu.

NOVA KNJIGA

»Moj život  
s Isusom«

U sklopu uskrsnih blagdana u Pod-
goraču je održana promocija knjige 
»Moj život s Isusom« autorice Mari-
je Krajner iz Stipanovaca. Uz 50-ak 
uzvanika promociji je nazočio i dr. 
sc. Đurica Pardon, župnik u Puni-
tovcima koji je napisao i recenziju za 
knjigu.

Govoreći o knjizi autorica je u više 
navrata spomenula da sve što je napi-
sala dolazi od Duha Svetoga od koje-
ga je bila nadahnuta napisati ovo dje-
lo. Tako je i sam župnik Đurica Par-
don govorio kako se Marijina knjiga 
ne samo pročita nego se iščitava i da 
svaki čovjek može u njoj naći jedan 
dio za sebe.

Inače, promociju je organizirala no-
voosnovana udruga „Križari« iz Sti-
panovaca, a program predstavljanja 
knjige »Moj život s Isusom« vodila 
je prof. Marija Varga. Na promociji 
knjige čestitku i zahvalu za njezin rad 
uputio joj je u ime Općine Podgorač 
načelnik Goran Đanić, a Općina je 
pomogla izdavanje ove knjige.

VIJESTI IZ NAŠE ŠKOLE

Ritmičarke u Valpovu i Đakovu
Međunarodni dan plesa obilježava se 29.travnja. Tim povodom naši su učenici četvrtog 
razreda s učiteljicom Suzanom Hardi posjetili i pokazali svoja plesna umijeća u Valpovu 
i Đakovu. Najprije su se u subotu, 28.travnja, u Gradskoj školsko-sportskoj dvorani u 
Valpovu, naši učenici predstavili plesom uz pjesmu Hey Mickey. Osim naše škole, pred-
stavilo se više od 200 sudionika iz Belog Manastira, Belišća, Darde, Ivanovaca, Laslova, 
Osijeka i Valpova. Sudionici su nastupiti u dječjoj, kadetskoj i juniorskoj dobnoj skupini, 
u kategorijama mažoret i kreativnog plesa te duet dancea. U sklopu Smotre organiziran 
je i likovni natječaj s motivom plesnog pokreta. Na natječaj je pristiglo stotinjak radova 
koji su bili izloženi za vrijeme Smotre u holu Gradske dvorane, a autori najuspješnijih 
likovnih radova primili su nagrade u tijeku programa. Nagradu je primila i naša učenica 
Elena Grabar za svoj likovni rad. Njen rad je jedan od sedam nagrađenih u konkurenciji 
od 92 pristigla likovna rada.

Dan poslije, u Đakovu su učenici sudjelovali u zajedničkoj šetalici uz pjesmu Ja sam za 
ples. Nakon toga su plesali uz stihove pjesama Hey Mickey i Sweet California, a na kraju 
programa uslijedila je zajednička mix koreografija koja se tradicionalno izvodi svake go-
dine povodom Međunarodnog dana plesa.
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KAKO SU EKSTREMNE VREMENSKE NEPOGODE – SNIJEG I GROM – POGODILE DVIJE 
OBITELJSKE KUĆE U OSTROŠINCIMA I BUDIMCIMA

Rušilačko djelovanje snijega i groma
U razmaku od samo sedamdesetak dana (od 26. veljače do 10. svibnja) dvije su ekstremno različite vremen-
ske nepogode ozbiljno narušile život stanovnica trošnih kuća u Ostrošincima i Budimcima

Da živimo u vrijeme velikih klimatskih 
promjena svima je već jasno. To su prvi 
osjetili poljoprivredni proizvođači. Kako 
oni koji se bave ratarstvom, tako i oni 
koji se bave voćarstvom ili povrtlarstvom. 
Svjedoci smo brzih i čestih izmjena sušnih 
i kišnih razdoblja, toplotnih udara i smr-
zavanja, nagloga snijega i udara gromova. 
Sve su teo vidjeli i doživljavali i ‘naši sta-
ri’, ali nikada s tako naglim promjenama. 
Ranije to sve nije bilo tako brzo, često i 
promjenjivo kako se događa danas.

Starici snijeg urušio krov kuće
Takve nagle promjene ove je godina prva 
doživjela baka Alojzija Greganić iz 
Ostrošinaca. Nakon toploga siječnja uslije-
dila je najprije još uvijek relativno topla, 
ali izrazito kišna veljača. Potom je prvi 
obilniji ovosezonski snijeg. Za već prilič-
no navlaženo i trošno krovište stare kućice 
bake Alojzije – to je bilo previše.
Zavaljujući brzoj i humanoj rekaciji op-
ćinskih vlasti, baka Alojzija nije završila 
na ulici. O urušavanju krova, naime, oba-
viještena je Općina Podgorač i na mjesto 
događaja izišli su načelnik Goran Đanić, 
članovi DVD-a Podgorač i djelatnici ko-
munalnog pogona, koji su evakuirali ne-
sretnu staricu. Baka Alojzija privremeno je 
smještena u prostor nekadašnje seoske tr-
govine, koja je prilagođena za stanovanje.

Brza i efikasna reakcije Općine
- Ostao sam šokiran kada sam vidio u ka-
kvim je uvjetima živjela. Doznavši za uru-
šavanje krova, u kratkom roku smo akti-
virali operativne vatrogasce iz Podgorača 
i zaposlenike komunalnog pogona te smo 
prvo ispraznili staru trgovinu u Ostrošin-
cima, a onda iz kućice preselili bakin na-
mještaj i sve drugo – izjavio je načelnik 
Đanić rekavši kako to nije trajno rješenje. 
Uskoro su reagirali i iz Crvenog križa i Ca-
ritasa osiguravši pomoć u paketima hrane 
i nužnim potrepštinama. Budući da bakina 
kućica zbog starosti nije bila za renovira-
nje, najprije se razmišljalo o pokretanju 
akcije za pomoć oko izgradnje nove kuće. 
Međutim, pronađeno je puno kvalitetnije 
rješenje. Baka Alojzija Greganić uskoro je 
udomljena u nedalekoj seoskoj obitelji.

Socijalna osjetljivost
Uslijed takvih vremenski nepogoda reagi-
rale su i nadležne socijalne službe obavi-
ještivši općinsku upravu kako je ugroženo 
još sedam starijih ljudi koji žive sami u 
kućama koje su u dosta lošem stanju, dok 
je jednoj višečlanoj obitelji bila potrebna 
pomoć u ogrjevnom drvetu.

obiteljska kuća na području podgoračke 
općine. Naime, 10. svibnja olujno nevrije-
me zahvatilo je područje Budimaca kojoj 
prilikom je udar groma uništio cijelu kuću 
u kojoj su živjele Milica Ostojić i njezina 
nepokretna majka Savica Plavšić. One su 
srećom ostale neozlijeđene i uspjele su iza-
ći iz razrušene kuće.
Međutim, posljedice od udara jednog gro-
ma zaista su nevjerojatne. Grom je udario u 
kuću, a od snažnog udara uništeno je krovi-
šte s kojeg su doslovno svi crjepovi poraz-
bacani. Snažan elektricitet je k tome probio 
i stropove u kući te uništio sve električne 
vodove i kućanske uređaje. Odmah je bilo 
jasno kako se bez značajnije obnove i po-
moći cijele zajednice, u takvoj kući više ne 
može živjeti, te su nesretne žene smještene 
kod jedne obližnje obitelji dok se ne popra-
vi njihova oštećena kuća.

Pomoć Općine i Županije
Kao i ranije u takvim situacijama, promptno 
su reagirale općinske službe na čelu s načel-
nikom Đanićem
- Istoga trena smo intervenirali. Naši va-
trogasci su odmah djelovali pozvali smo i 
hitnu koja je došla da pruži baki i gospođi 
pomoć. O tome sam izvjestio i osječko-ba-
ranjskog župana Ivana Anušića koji nam se 
brzo pridružio i uvjerio se na licu mjesta o 
ovoj velikoj šteti na obiteljskoj kući. Općina 
Podgorač će pomoći, a i župan je izjavio da 
će pomoći u svakom slučaju s financijskom 
pomoći i to je dovoljno za sada za početak 
radova na sanaciji. Općina Podgorač sa za-
poslenicima i ja osobno ćemo se uključiti u 
sanaciju i prikupljati pomoć za ovu obitelj. 
Vidjet ćemo i sa nekim tvrtkama koje rade 
na Općini Podgorač na održavanju i sana-
cijama da se također pokušaju uključiti na 
bilo koji način da se pomogne ovoj obitelji. 
Nadam se da ćemo vrlo brzo ovu kuću sa-
nirati i da će se obitelj moći vratiti u nju. 
Vidimo da je kuća jako oštećena, ali nika-
da nismo ostavili ljude bez pomoći. Ovo je 
već peta tragedija kako sam ja načelnik da 
su kuće izgorile, prvi slučaj ovakvog oblika 
da je grom udario i razrušio, ali uvijek smo 
pomogli tim obiteljima – izjavio je načelnik 
Đanić neposredno nakon događaja.
- Kuća je jako stradala i u njoj se ne može 
živjeti dok se ne popravi. Nevjerojatno je 
kolika je šteta od udara groma. Najbitnije je 
da će se i Općina i Osječko-baranjska župa-
nija financijski uključiti u obnovu i pomoći 
toj obitelji, tako da se mogu što prije vratiti 
u svoju kuću. Nadam se da će pomoći i mje-
štani Budimaca, ali i svih ostalih mjesta u 
Općini Podgorač - zaključio je župan.

Urušeno krovište bake Alojzije

Prvi su pomogli podgorački vatrogasci

Nevjerojatna šteta od samo jednog groma

Načelnik Đanić i župan Anušić  
brzo su reagirali

Zbog svega toga, ubrzo je održan sastanak 
vatrogasnih zapovjednika i povjerenika 
Civilne zaštite na kojem se govorilo o pru-
žanju pomoći najugroženijim ljudima koji 
nemaju nikoga. Općinske službe potom su 
posjetile starije ljude, pomogli im oko či-
šćenja snijega i osigurali im potrebne na-
mirnice. Također, zbog izvanrednih prilika 
prouzročenih snježnim padalinama sva 
su vatrogasna društva na području općine 
Podgorač bila u pripravnosti.

Grom uništio kuću
Početkom svibnja zbog iznenadnih vre-
menskih nepogoda nastradala je još jedna 
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RASPISAN JAVNI NATJEČAJ

Tko će održavati nerazvrstane ceste
Na temelju Zakona o komunalnom gos-
podarstvu i Odluke Općinskog načelnika 
Općine Podgorač od 4. svibnja 2018., 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu po-
stupaka za zaključenje ugovora o povje-
ravanju komunalnih poslova na području 
Općine Podgorač objavilo je javni natječaj 
o povjeravanju komunalnih poslova za 
obavljanje komunalne djelatnosti održa-
vanja nerazvrstanih cesta. 

Na javni natječaj mogu se javiti ponuditelji 
registrirani za obavljanje predmetne dje-
latnosti. Dokumentacija za nadmetanje 
može se preuzeti sve do isteka roka za 
dostavu ponuda svakim radnim danom od 
7 do 15 sati u Upravnom odjelu za općin-
sku samoupravu i upravu u uredu Općine 
Podgorač, a ponude se predaju u zatvore-

nim omotnicama na adresu Općina Pod-
gorač.

Rok za podnošenje ponuda je 28. svibnja 
do 10 sati bez obzira na način dostave, 
a javnom otvaranju ponuda mogu biti na-
zočni predstavnici ponuditelja uz predoče-
nje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

Uvjeti za odabir najpovoljnije ponude su: 
cijena za obavljanje komunalne djelatno-
sti, poslovni ugled i iskustvo, tehnička i 
kadrovska opremljenost.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudite-
lja donosi Općinsko vijeće Općine Podgo-
rač na prijedlog Povjerenstva. Zainteresi-
rani mogu sve dodatne informacije dobiti 
svakim radnim danom od 7 do 15 sati u 
Upravnom odjelu za općinsku samoupra-
vu i upravu.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

Gospodarenje otpadom  
do 2023. godine
Nakon objavljenog javnog poziva, 
Općina Podgorač zaključila je javnu 
raspravu o nacrtu plana gospodarenja 
otpadom Općine Podgorač za razdo-
blje od 2018. do 2023. godine. 

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja 
otpadom Općine Podgorač za spome-
nuto petogodišnje razdoblje organizi-
ran je punih mjesec dana u vijećnici 
Općine Podgorač od 23. travnja do 
23. svibnja tekuće godine. K tome, 
uvid u nacrt Plana bio je moguć i na 

službenim internetskim stranicama 
Općine Podgorač (http://www.pod-
gorac.hr)

Građani i udruge sudjelovali su na 
javnoj raspravi na način da su imali 
pristup i uvid u nacrt Plana gospoda-
renja otpadom Općine Podgorač za 
razdoblje 2018. – 2023. godine s mo-
gućnošću da daju svoja očitovanja, 
mišljenja, primjedbe i prijedloge u 
pisanom obliku uz ime i prezime od-
nosno naziv, te adresu podnositelja.

Do zaključenja ovog broja Informativnog lista Opći-
ne Podgorač, na području općine rođeno je sedam 
naših novih sumještana. Njihovim je roditeljima iz op-
ćinskog proračuna isplaćena pomoć za novorođeno 
dijete u iznosu od tisuću kuna.
1. Toma Marček, rođen 29. studenoga 2017. godine, 
sin Marijana i Marine iz Stipanovaca,
2. Luka Marguš, rođen 29. prosinca 2017. godine, 
sin Ivana i Sanele iz Razbojišta,
3. Jan Štefelić, rođen 17. siječnja 2018. godine, sin 
Ivana i Andreje iz Budimaca,
4. Ana Prišč, rođena 31. siječnja 2018. godine, kćer-
ka Vlade i Dejane iz Ostrošinaca,
5. Ivica Udurović, rođen 19. veljače 2018. godine, 
sin Ana Marije Udurović iz Podgorača,
6. Iva Krajner, rođena 20. ožujka 2018. godine, kćer-
ka Ivana i Jelene iz Stipanovaca,
7. Gabriel Oskomić, rođen 31. ožujka 2018. godine, 
sin Zlatka i Snježane iz Budimaca.
Roditeljima čestitamo, a djeci želimo sretno i zdravo 
djetinjstvo.

POTPORA UDRUGAMA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA

Udrugama 395 tisuća kuna
Na temelju Uredbe o kriterijima, mjeri-
lima i postupcima financiranja i ugova-
ranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge i 
Pravilnika o financiranju udruga iz Pro-
računa Općine Podgorač, Upravni odjel 
za općinsku samoupravu i upravu Op-
ćine Podgorač objavio je popis udruga 
koje su dobile potporu.

Općina je za te namjene iz proračuna 
ukupno izdvojila 395 tisuća kuna.

Najveći dio tih sredstva (180.000 kuna) 
dobile su udruge s područja vatrogastva 
za svoj redovan rad, odnosno svi od pet 
registriranih općinskih dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, kao i Vatrogasna 
zajednica Našice.

Za udruge s područja sporta iz općin-
skog je proračuna izdvojeno ukupno 

135 tisuća kuna, a dobilo ih je pet op-
ćinskih nogometnih klubova za redo-
van rad.

Aktivnosti s područje kulture iz op-
ćinskog se proračuna financiraju s 
ukupno 50 tisuća kuna, dok su ostale 
udruge dobile 30 tisuća kuna. Riječ je o 
UHBDROP Podgorač, Gradskoj udruzi 
umirovljenika u Našicama, Konjogoj-
skoj udruzi Kršinci, Udruzi Ancikred-
la iz Razbojišta, lovačkim društvima 
iz Podgorača, Ostrošinaca, Budimaca 
i Kelešinke, te Zrakoplovnom klubu 
»Krila hrvatskih sokola«.

Sa svim udrugama kojima su odobrena 
financijska sredstva Općina Podgorač 
je potpisala ugovor kojim su definira-
na prava i obveze korisnika sredstava, 
iznos sredstava i namjena, sredstva te 
rokovi provedbe i izvještavanja.

1. Slavica Pinterović, sahranjena 20. prosinca 2017. 
godine na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
2. Milka Barač, sahranjena 27. prosinca 2017. godine 
na groblju u Bijeloj Lozi (Male Gospojine),
3. Goran Rozman, sahranjen 29. prosinca 2017. godi-
ne na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
4. Milija Đumić, sahranjen 4. siječnja 2018. godine na 
groblju u Bijeloj Lozi (Male Gospojine),
5. Žarko Damjanović, sahranjen 10. siječnja 2018. 
godine na groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana 
Nepomuka),
6. Marija Daraždi, sahranjena 14. siječnja 2018. godi-
ne na groblju u Kršincima (Sv. Ane),
7. Ana Maurac, sahranjena 17. siječnja 2018. godine 
na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
8. Marija Fustos, sahranjena 25. siječnja 2018. godi-
ne na groblju u Stipanovcima  (Svih svetih)
9. Ankica Josipović, sahranjena 6. veljače 2018. go-
dine na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
10. Adam Gajčević, sahranjen 8. veljače 2018. godine 
na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
11. Ivan Josić, sahranjen 8. ožujka 2018. godine na 
groblju u Poganovcima (Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka),
12. Ivan Lukurić, sahranjen 17. ožujka 2018. godine 
na groblju Budimcima (Presveto Trojstvo),
13. Stevo Tomac, sahranjen 19. ožujka 2018. godine 
na groblju Razbojištu  (Sv. Ivana),
14. Cvijeta Sarvaš, sahranjena 26. ožujka 2018. godi-
ne na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
15. Radomir Bojanić, sahranjen 28. ožujka 2018. go-
dine na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
16. Franjo Strelec, sahranjen 6. travnja 2018. godine 
na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
17. Ana Klasan, sahranjena 7. travnja 2018. godine 
na groblju u Budimcima (Presveto Trojstvo),
18. Marija Halupka, sahranjena 24. travnja 2018. go-
dine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
19. Rade Arbutina, sahranjen 2. svibnja 2018. godine 
na groblju u Budimcima (Tihi gaj),
20. Jelena Nikolašević, sahranjena 3. svibnja 2018. 
godine na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole),
21. Petar Vinkešević, sahranjen 7. svibnja 2018. godi-
ne na groblju u Stipanovcima  (Svih svetih),
22. Mara Francuzović, sahranjena 8. svibnja 2018. 
godine na groblju Razbojištu  (Sv. Ivana),
23. Antun Vidačić, sahranjen 9. svibnja 2018. godine 
na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole).
24. Damir Šoštarić, sahranjen 15. svibnja 2018. godi-
ne na groblju u Podgoraču (Sv. Nikole).

Naši novi sumještani

Preminuli sumještani
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ODRŽANA JUBILARNA 10. MANIFESTACIJA  
»USKRSNI STOL U PODGORAČU«

Deset godina čuvanja 
uskrsnih običaja i tradicije
Po deseti put je održana manifestacija Uskrsni stol u Podgoraču. Uz 
domaćine – HKD Podgoračani – svoje uskrsne stolove i prateće običa-
je, predstavili su se i gosti iz Markovca Našičkog, Harkanovaca, Josi-
povca i Starog Topolja

A, što su rekli gosti?
Nevenka Filipović, tajnica KUD-a 
Slavonija, Staro Topolje
- Na svom smo stolu pokazali što kod nas 
bude u vrijeme Uskrsa. Prvi puta smo u 
Podgoraču na ovoj manifestaciji, a koliko 
vidim sadržaj stolova je dosta sličan. Mi 
se ponosimo našim domaćim kruhom i 
lepinjama iz krušne peći. Iako živimo u 
vremenima kada se sve može kupiti, mi i 
danas još uvijek nastojimo na uskrsnom 
stolu imati što više domaćih proizvoda. 
Od šunke, sira, kolača, hrena i luka iz 
vlastitog vrta, kao i već spomenuti kruh 
i lepinje.

Franjo Kranjec, voditelj 
Zavičajnog klub Zagorec, 
Josipovac
- Mi smo predstavili pravi zagorski stol 
uskrsni stol usred Slavonije. Kada po-
gledam ostale stolove, vidim kako je sa-
držaj vrlo sličan. Međutim, nekada nije 
bilo tako jer mi potječemo iz siromašnog 
kraja. Prije nije bilo šunke, nego dimljeni 
buncek. Šunka se već ranije morala dati 
doktorima ili advokatima i sličnima. Sa-
stavni dio stola bila je i palenta, tučeni 
maslac, kiseli kupus, a znala se pronaći i 
koja patkica ili purica. 

Katica Berečić, HKUD 
Harkanovci
- Većina uskrsnih stolova u Slavoniji je 
slična. Uvijek je to bogat i birani sadržaj, 
ali prije svega nastojimo da što više toga 
bude domaće iz vlastitih vrtova i staja. 
Ipak, koliko sam vidjela, jedino na našem 
uskrsnom stolu ima salate od sremuša ili, 
kako se još kaže – od medvjeđeg luka. 
Mi ga dosta koristimo upravo u ove pro-
ljetne dane, a raste oko šuma kojih ima 
dosta uokolo Harkanovca.

Mirjana Turjak, SKUS Franjo 
Strapač, Markovac Našički
- Uz slovačke tradicionalne grnčarije, 
uskrsnim stolom dominira veliki križ star 
više od 300 godina. Kao i na ostalim sto-
lovima, i ovdje dominira šunka, sir, vrh-
nje, luk, ali i kobasica. Tu je nešto ‘poja-
čana’ salata koja se sastoji od kobasice, 
kuhanih jaja, luka i krumpira, ali i salata 
od svježeg mladog špinata. Pjesmom i 
običajima njegujemo naše stare slovač-
ke običaje.

Najzaslužniji za deset godina Uskrsnog stola u Podgoraču

Pedesetak kulturno-umjetničkih društava, 
pjevačkih zborova i zavičajnih udruga s 
oko tisuću sudionika iz svih krajeva kon-
tinentalne Hrvatske, dvije tisuće kuhanih 
jaja, oko tisuću pisanica, 62 kuhane dimlje-
ne šunke, te nebrojeni kilogrami mladoga 
luka, hrena, sira, vrhnja, kobasica, kruha, 
pogača i lepinja – sve je to dio desetgodiš-
nje tradicije održavanja manifestacije na-
zvane Uskrsni stol u Podgoraču. Naravno, 
to je ono materijalno što se može zbrajati 
i što, dakako, dovoljno govori. Međutim, 
puno je važnije ono što ova vrijedna mani-
festacija znači u smislu očuvanja tradicije 
i običaja ljudi Podgorača, Slavonije i veli-
kog dijela kontinentalne Hrvatske.

Naime, u nedjelju 8. travnja, na Mladi 
Uskrs, u Podgoraču je po deseti put održa-
na manifestacija Uskrsni stol u Podgoraču. 
Uz domaćine – HKD Podgoračani – svoje 
uskrsne stolove ‘otežane’ bogatom gastro-
nomskom ponudom, pletenim košaricama 
i cvjetnim proljetnim aranžmanima i nei-
zostavnim pisanicama, predstavili su se i 
gosti iz Markovca Našičkog, Harkanovaca, 
Josipovca i Starog Topolja.

Sve okupljene pozdravio je općinski na-
čelnik, ali i potpredsjednik Županijske 
skupštine, Goran Đanić, koji je istaknuo 
važnost ovakve jedinstvene manifestacije 
zahvaljujući HKD-u Podgoračani i pred-
sjednici Zdenki Vukomanović što već 
deset godina uspješno organiziraju mani-
festaciju.

Zahvaljujući načelniku Đaniću na ovakvim 
riječima, sve prisutne, a osobito goste, po-
zdravila je potom i predsjednica HKD-a, 
Zdenka Vukomanović, istaknuvši kako se 
manifestacija već deset godina održava za-
hvaljujući inicijativi samoga načelnika te 
uz potporu Općine Podgorač.

Potom su sva društva predstavila jela koja 
se jedu za uskrs u njihovim krajevima, te 
koji su uskrsni običaji. Nakon blagoslova 
hrane, koji je održao podgorački župnik 
Željko Benković, uslijedilo je zajedničko 
druženje uz kušanje slavonskih uskrsnih 
delicija.

Nagrade najboljima
Kao i prethodnih devet godina, sudionici-
ma manifestacije dodijeljene su prigodne 
o čemu je odlučivao tročlani stručni ocje-
njivački sud na čelu sa Silvijom Lučev-
njak, ravnateljicom Zavičajnog muzeja 
Našice. Take je nagradu za najljepše 
uređeni uskrsni stol dobio Zavičajni klub 
Zagoraca »Zagorec« iz Josipovca, naj-
ljepšu uskrsnu košaru pripremio je HKUD 
»Harkanovci« iz Harkanovaca, najljepšu 
pisanicu Matica slovačka i SKUS Franjo 
Strapač iz Markovca Našičkog. Po prvi 
puta je dodjeljena nagrada za najbolji 
uskrsni kolač, a dobio ga je KUD »Slavo-
nija« iz Starog Topolja.

Nakon Bruxellesa, Uskrsni stol bi mogao i u Njemačku
Komentirajući ovu manifestaciju, općinski 
načelnik Goran Đanić je naglasio kako se 
radi o jedinstvenoj manifestaciji ne samo 
u Podgoraču, nego i u Osječko-baranjskoj 
županiji pa i šire. 

- U interesu nam je da ova manifestacija 
dostigne još veću razinu. Prije nekoliko 
godina smo se predstavili u Bruxellesu u 

Europskom parlamentu gdje smo bili gosti 
zastupnice Biljane Borzan i gdje smo do-
bili velike pohvale. Nadamo se kako ćemo 
i u budućnosti ići na međunarodnu scenu. 
Razgovara se o tome da budemo gosti na 
jednoj manifestaciji u Njemačkoj gdje bi 
prezentirali upravo naš Uskrsni stol u Pod-
goraču – rekao je načelnik Đanić.



Načelnik Goran Đanić po deseti je put svima zaželio dobrodošlicu

Oni su budući čuvari podgoračke tradicije Usred Slavonije najbolji je bio zagorski uskrsni stol

U Harkanovcima je najbolja uskrsna košara,  
ona s medvjeđim lukom

Najatraktivnije su slovačke 
pisanice

Odlične uskrsne kolače pripremaju 
u Starom Topolju

Umjesto šunke, nekada je u Zagorju dobar bio i buncek Damama iz stručnog ocjenjivačkog suda nije bilo lako

FOTOREPORTAŽA: 

 Uskrsni stol u 
Podgoraču 2018.


