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Još od kako je u lipnju 2013. godine preuzeo dužnost općinskog načelnika, a s njom 
i veliku odgovornost, Željko Šimić, načelnik Općine Satnica Đakovačka, ustrajno radi 
na njezinom razvoju, sve na dobrobit žitelja ovog kraja. Reći će vam to slučajni pro-
laznici na ulicama dvaju općinskih naselja: sjedišta Satnice Đakovačke i sela Gašinci, 
brojni projekti na kojima je sa svojim suradnicima radio proteklih godina, te, dakako, 
plodovi tog rada. Povod je to bio i nama za razgovor za drugi broj općinskog glasila 
– Vjesnika Općine Satnice Đakovačke. 

*Četiri godine su iza vas. Što biste izdvojili kao 
najznačajnije projekte u proteklom mandatu?

-Četiri godine su iza mene, brzo je prošlo! Ono 
što bih izdvojio među brojim projektim koje smo 
radili je svakako izgradnja kanalizacijskog susta-
va u Satnici Đakovačkoj. Investicija je iznosila 17,5 
milijuna kuna, a sustav je prošao tehnički pregled. 
U ovom trenutku na sustav se mogu priključiti svi 
mještani, tko to želi mora platiti 3.800 kuna. Mo-
ram ovdje napomenuti da se mi priključujemo na 
aglomeraciju Đakovo, a kada to bude, priključak će 
biti besplatan. Kada će to biti, ne mogu reći, nama 
je rečeno da će biti kada prođe javan nabava u Gra-
du Đakovu. Međutim, i tamo je ‘pao’ prvi natječaj. 
Nadalje bih izdvojio uređenje ovog Doma kulture 
u kome se nalaze uredi Općine. Ova zgrada bila je u vlasništvu RH, mi smo sada vlasnici 1/1 i mogli 

smo aplicirati za njegovo uređenje. Vi, kao i svi ži-
telji mogu se uvjeriti kako ova zgrada izgleda sada, 
a dobro je poznato i kako je izgledala prije. U mom 
prvom mjesecu mandata ovdje je bio župan, umalo 
mu je strop pao na glavu. Radili smo ju dio po dio, 
prvo krov, zatim fasada, onda unutrašnje uređenje. 
Kako god sam dobivao novac, tako sam investirao 
u uređenje zgrade. Zatim, uredili smo domove do-
brovoljnih vatrogasnih društava u Gašincima i Satni-
ci Đakovačkoj. Uredili smo kuće oproštaja u Satnici 
i Gašincima. Lovački dom u Satnici je dobio struju, a 
onaj u Gašincima također struju ali i mogući priklju-
čak vode. Također smo riješili priključak na gradsku 
vodu na prostoru NK “HOŠK” Gašinici, također smo 
izbušili arteški bunar i iz njega će se moći polijevati 
igralište. Uz tamošnje igralište postavili smo i dva 
stupa za javnu rasvjetu kako bi osvijetlili igralište 
za potrebe treninga. Napravljena je i vodosprema 
kapaciteta 100 kubika. Zašto smo ovo izgradili? To 
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je zbog toga jer je u ljetnom vremenu na Vojnom 
poligonu Gašinci puno vojnika koji ondje borave, 
povećana je potrošnja i pada pritisak. Zbog toga 
smo išli u ovu investiciju. Izgrađene su i staze kroz 
selo Gašinci, jednim djelom i u Satnici Đakovačkoj. 
Moram istaknuti i da smo dobili vatrogasno vozilo 

koje košta oko 1,5 milijuna kuna. To je novo Mer-
cedes vozilo koje je Općina dobila od Ministarstva 
gospodarstva. Općina je također ishodila komu-
nalno vozilo da odvoz smeća koje smo ustupili na-
šem koncesionaru za što dobivamo rentu. Imamo 
također kontejnere, žute, plave, zelene kante koje 
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smo dobili od Fonda i ta investicija iznosila je oko 
950.000 kuna. Sve su to u stopostotnom iznosu 
sredstva povučena iz fondova. Sitnih projekata još 
je puno, tu je i pomoć raznim društvima koja djelu-
ju na području naše Općine. 

*Nogometni klubovi koriste solarno grijanu 
vodu, radilo se i na javnoj rasvjeti?

-Da, to je vrijedno spomenuti. Nogometa-
ši obaju općinskih naselja, i Satnice i Gašinaca, na 
svojim su terenima, odnosno u zgradama, dobili 
toplu vodu. Riječ je o postrojenjima na solarno gri-
janje gdje mogu dobiti 500 litara solarno grijane 
vode. Kupili smo i zemljište, vrijedno 162.500 kuna 
uz igralište u Satnici Đakovačkoj gdje želimo izgra-
diti sportsko-rekreacijsku zonu. Želim ovdje spo-
menuti javnu rasvjetu. U ovom trenutku imamo ju 
na 82 stupa na cesti D515. To nam je veliki trošak 
i ići ćemo na izmjenu sa led rasvjetom. Ova je na-
trijeva 250W, a mi ćemo ju zamijeniti sa 75W. Biti 
će gotovo tri puta jeftinija rasvjeta nego do sada. 
Ovo se odnosi na Satnicu Đakovačku. Mi imamo 
projekt za cijelu Satnicu, međutim pošto je riječ o 
visilicama nećemo ih sada mijenjati no projekt je 
napravljen. Ukoliko se pokaže da Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost ima namjeru ovaj 
projekt sufinancirati, svakako ćemo se javiti. Radit 
ćemo i projektno-tehničku dokumentaciju za javnu 
rasvjetu u Gašincima. Neka bude u pripremi, kad se 
pojavi mogućnost da se odmah možemo prijaviti. 

*Koje ceste će se uskoro asfaltirati? 

-Dobili smo tri milijuna kuna od Županijskih 
cesta gdje će se cesta Gašinci - Selci asfaltirati skroz 
do groblja, to je oko 900 metara. Međutim, mi kao 
Općina moramo riješiti jedan problem, staviti ka-
nalizaciju prije asfaltiranja. Potrebno je izvući izvod 
za svaku kuću. Tu treba postaviti odmah cijevi za 
javnu rasvjetu, ali još jednu za optiku. Danas je brzi 
internet potreban svakom selu, a kako ne bi morali 
kasnije kopati, ove bi se cijevi odmah trebale posta-
viti. Kada to postavimo, više se nema što dirati. Šte-
ta bi bilo to asfaltirati pa kasnije prekapati. Također 

UREĐENE OTRESNICE 
Intenzivno smo radili na uređenju poljskih 

puteva. Svaki izlaz sa poljskog puta, odnosno 
njegove bankine, su betonirane i nasut je ka-
men. Važno je da traktor ne izađe sa blatnim 
kotačima na asfalt. Na području cijele općine, 
svaka lenija koja izlazi na glavnu cestu ima je 
uređena na ovaj način. 

MOST 

OPĆINA INICIRALA, VOJSKA POSTAVILA
Općina je inicirala i postavljanje mosta koji je srušen za vrijeme Domovinskog rata koji je po-

treban kako bi poljoprivrednici lakše dolazili do svojih oranica. Taj problem smo riješili putem Mini-
starstva obrane. Još dok je ministar bio Ante Kotromanović, dao je novi most koji je postavljen kako 
ljudi ne bi morali svoju ljetinu voziti četiri kilometra okolo, a silose vide sa njive. Taj kanal Kaznica je 
širok, teško je prijeći preko njega. Vojska je donijela, montirala i poklonila most, mi smo dali kamen 
i nahranili vojnike. 
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VIŠENAMJENSKA ZGRADA NA ČEKANJU

Kupili zgradu Trgoprometa i već ‘povukli’ 
novac za krov!

-Moram još izdvojiti i projekt 
višenamjenske zgrade koja bi se 
trebala graditi u Satnici preko puta 
crkve. Za nju smo ishodili građevin-
sku dozvolu i cijena projekta iznosi 
16,5 milijuna kuna. Po tim važećim 
uvjetima to je morao biti ener-
getski razred A. Međutim, sada su 
iznos smanjili, po Pravilniku broj 2, 
na maksimalnu cijenu 9,5 milijuna 
kuna i mi taj iznos prelazimo. Loše 
je naša Vlada pregovarala sa Europ-
skom komisijom. Nama su od uvje-
ta tražili solarno grijanje, dogrijava-
nje plinsko, toplinsku ovojnicu od 
najmanje 15 cm, leda rasvjetu. Sve 
je to podiglo vrijednost za 6,5 milijuna kuna. Mi bi se inače uklopili, da je razred B. Ondje je trebao 
biti smješten vrtić, jaslice, ordinacija opće medicine, ljekarna, stomatološka ordinacija, itd. Taj projekt 
je na čekanju, uložili smo 243 tisuće kuna u projektnu dokumentaciju, građevinska dozvola vrijedi do 
studenog. Ukoliko ne dobijemo novac da bar započnemo radove i aktiviramo građevinsku dozvolu, 
morati ćemo ju produžavati i tada imamo novi rok od tri godine. Nama međutim ne ide u prilog 
čekanje. Mi smo u međuvremenu kupili zgradu od Trgoprometa, gdje će biti mala škola i dječji vrtić, 
te velika garaža za kamion koji smo dobili od Ministarstva gospodarstva iz robnih zaliha. Od Mini-
starstva regionalnog razvoja dobili smo 100 tisuća kuna i na ovoj zgradi ćemo napraviti novi krov. 

će se asfaltirati cesta u Ulici Stjepana Radića prema 
Kondriću. Iz toga smo razloga morali visilice na toj 
ceste dizati na 6,5 metara. Radovi kreću uskoro. Ri-
ješili smo imovinsko-pravne odnose, nevjerojatno 
je da se rješavaju već 24 godine. No, uspjeli smo 
doći do kraja. 

*Standard života žitelja vaše općine, što je vid-
ljivo iz ostvarenih projekata, vidljivo je porastao 
u zadnje četiri godine, imate li i vi problem sa 
iseljavanjem mladih? 

-Standard života stanovnika obaju općinskih 
naselja je porastao u zadnje četiri godine. Vrijed-
no je spomenuti da mi imamo samo dvije porodice 
koje su iselile, jedna iz Satnice, jedna iz Gašinaca. 
Nemamo odljev stanovništva kako to imaju duga 
mjesta. Zaista se maksimalno trudimo, kada nam 
dođu ljudi iz inozemstva, kažu da smo puno učinili. 
Primjera radi, samo smo u zagradu DVD-a Gašinci 
uložili oko 300 tisuća kuna, dok smo u ovaj u Satni-

ci uložili 400 tisuća kuna. Radili smo i na uređenju 
Doma kulture u Gašincima. Imali smo neki inspek-
torat koji je obišao domove i rekao kako su to naj-
bolje uređeni domovi na području ove županije. 

Pročelnica Božana Rogalo

RAZGOVOR
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ŽUPA SVETOG ROKA U SATNICI ĐAKOVAČKOJ SA FILIJALOM GAŠINCI 

Važno je da sjedište župe ujedno i općinsko 
sjedište, a mi to na sreću imamo! 

Suradnja s Općinom izuzetno dobra 
- Crkva se danas, ne znam jel’ to zbog toga što je 

debelo obojana ili je to od grijanja koje je postavljeno 
visoko, ljuska i dio sloja otpada. Ne znam da li uređivati 
samo svetište ili bojati cijelu crkvu. I izvana se ponegdje 
mogu vidjeti pukotine, no sve su to manji zahvati koji 
se ne mogu  raditi zasebno jer su skupe skele, sve je 

zapravo skupo, ističe župnik Domazet. Za suradnju sa 
Općinom kaže da je izuzetno dobra. 

- Jako je važno kada je sjedište župe ujedno i općin-
sko sjedište, a mi to na sreću imamo. Bio sam ranije u Piš-
korevcima koji su pripadali Gradu Đakovu, tamo nije bilo 
jednostavno raditi. Ovdje bez pomoći Općine ne bi mo-
gli ništa. Morali smo ponovno postavljati elektrifikaciju 
zvona, bila je slaba konstrukcija kada smo htjeli postaviti 
satove. Iznos radova je bio oko 100 tisuća kuna, mi to 
ne bi mogli bez Općine. Radimo i vjeronaučnu dvoranu, 
ni to ne bi mogli bez Općine, zadnje što je napravljeno 
je postavljeno grijanje, obojana je unutrašnjost, uređen 
parket, kaže županik Domazet. 

Radovi i u Gašincima 
Iako je dvorana izgrađena još prije 20-ak godina, na 

njezinom uređenju intenzivno se radi upravo za vrijeme 
načelnika Šimića. U Gašincima bi, kaže župnik Domazet, 
također trebalo izvršiti neke radove na crkvi. - Pod zvo-
nikom su postavljene ploćice da se ne vidi vlaga, a ona 
se sad penje gore. Sad imamo problem i rečeno je da to 
pod hitno trebamo skinuti. Inače je stanje crkve dobro, 
kaže župnik Domazet. Župnik nam je pokazao unutraš-
njost impresivne župne crkve koja odaje mir i spokoj. 
Izvor duhovne okrijepe za sve žitelje ovog kraja. Crkva u Gašincima

Načelnik ispred crkve u Satnici

Kako zauzimaju središnje mjesto u selima, crkva sv. Roka u Satnici, kao i crkva sv. Mateja u Gašincima 
nukleus su oko kojeg se okupljaju žitelji dvaju naselja. Obje crkve pripadaju župi sv. Roka s sjedištem u 
Satnici Đakovačkoj, čiji je župnik velečasni Šimo Domazet. Prema njegovim riječima, župa ima nešto 
više 2.200 duša. Župa je, kaže župnik Domazet, osnovana 1979. godine, a pripadala je ranije Đakovu. 
Crkva u Satnici stara je oko 110 godina, a već je više puta obnavljana. - Za vrijeme župnika Jose ona 
je ožbukana izvana, radilo se i na krovištu, ‘presječena’ je od vlage. Zub vremena to ipak jede. Kasnije 
su postavljena zvona na elektrifikaciju, uveden je plin, u novije vrijeme postavili smo četiri sata na nju. 
Potrebno je još obnove, kaže župnik Domazet. 

Župnik Šimo Domazet
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OSNOVNA ŠKOLA SATNICA ĐAKOVAČKA 

Najmlađa samostalna, ali izuzetno 
uspješna, osnovna škola na  

području OBŽ!
Osnovna škola Satnica Đakovačka najmlađa je samostal-
na škola na području Osječko-baranjskoj županiji i jedna od 
najmlađih u Republici Hrvatskoj budući da je sa samostal-
nim radom krenula 1. rujna 2014. godine. Naravno, redo-
vita školska obuka djece u Satnici prisutna je puno dulje, ali 
se kroz povijest odvijala u različitim oblicima. Škola je funk-
cionirala kao samostalna škola sve do školske godine 1971. 
/1972., a daljnji rad organiziran je kao područna škola OŠ 
„Ivan Goran Kovačić“. Nakon što je 1981. godine novoosno-
vana Osnovna škola „Maršal Tito“ krenula s radom, ško-
le u Satnici i Gašincima pripojene su spomenutoj školi kao 
područne škole. Njezin ravnatelj Mario Plavčić pojašnjava 
povijest i djelovanje Škole. 

-Niz godina postojala je volja 
da se škola ponovno osamostali da 
bi 25. srpnja 2013. godine Skupština 
OBŽ donijela Odluku o osnivanju OŠ 
Satnica Đakovačka, a 4. lipnja 2014. 
godine Ministarstvo znanosti, obra-
zovanja i sporta rješenjem utvrđuje 
da OŠ Satnica Đakovačka ispunjava 
sve uvjete za početak samostalnog 

rada. Dana 4. srpnja 2014. Škola je 
upisana u registar Trgovačkog suda 
i ujedno stekla pravnu osobnost, 
tako da je 1. rujna 2014. godine OŠ 
Satnica Đakovačka krenula s radom 
kao samostalna škola. Škola se da-
nas sastoji od matične škole u Sat-
nici Đakovačkoj i područne škole u 
Gašincima. U tekućoj školskog godi-

ni nastava se odvija u 11 razrednih 
odjela (8 u matičnoj školi i 3 u PŠ 
Gašinci) Ukupni broj učenika je 178 
(prošle godine 173), od toga 26 uče-
nika pohađa nastavu u Gašincima uz 
32 zaposlenika škole. Nastava u ma-
tičnoj školi odvija se u dvije smjene 
- jednu smjenu čine učenici razredne 
nastave, a drugu predmetne s tim da 
se svakoga tjedna smjene rotiraju. 
Budući da u Gašincima imamo svega 
tri razredna odjela, tamo se nastava 
odvija jednosmjenski, kaže Plavčić. 

Proveli brojne projekte 
-Što se tiče projekata, tu smo 

vrlo aktivni. Već u prvoj godini svo-
ga rada prijavili smo se na natječaj 
Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta za potporu međunarodnoj 
suradnji osnovnih i srednjih škola sa 
školama iz europskih zemalja koje 
provode obrazovanje pripadnika hr-
vatske manjine u inozemstvu u škol-
skoj godini za jačanje međunarod-
ne suradnje škola. Na natječaj smo 

Načelnik i ravnatelj

Ispred školske zgrade

ŠKOLA
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prijavili projekt ‘Šimićeva ostavština’, 
čiji je cilj bio izučavanje povijesti hr-
vatskoga jezika te spomenika hrvat-
skoga jezika u Hercegovini. Projekt 
je odobren i proveli smo ga prošle 
školske godine. Posebna pozornost 
stavljena je na proučavanje pjesama 
Antuna Branka Šimića kao povezni-
ce Slavonije i Hercegovine. Svrha 
projekta je razvijanje partnerskih 
odnosa dviju škola te jačanje svijesti 
o hrvatskom kulturnom identitetu i 
nacionalnoj pripadnosti; tim je pro-
jektom ostvarena suradnja naše ško-
le i OŠ Ruđera Boškovića iz Gruda 
za koju je MZOS dodijelilo novčana 
sredstva u iznosu od 10.000 kuna; 
ostvarena su dva uzajamna posje-
ta naših škola, sudjelovalo je 20-ak 
učenika naše i njihove škole i zaista 
su nam ostala samo pozitivna isku-
stva i prijateljstva sa školom iz Gru-
da, ističe ravnatelj. 

-Prošle školske godine provo-
dili smo i projekt Darovita djeca. Cilj 
projekta bio je dodatno educirati 
i motivirati učitelje za uspješniju i 
češću uporabu digitalnih obrazov-
nih sadržaja u nastavi. Znamo svi 
da nastava u današnjem vremenu, 
vremenu kada većina djece ima mo-
bitele, tablete, laptope, kada su im 
sve informacije dostupne jednim 
klikom miša, nastava mora pratiti te 
trendove i biti što suvremenija. Uči-
telji se više u svom radu ne mogu 
oslanjati nikako samo na kredu, plo-
ču, udžbenike, i bio bi grijeh da to 
rade, stoga smo osmislili taj projekt 
baš da bismo nastavu našim daro-
vitim učenicima učinili što zanimlji-
vijom, privlačnijom. Naravno, za ta-
kav suvremeniji pristup poučavanju 
učiteljima su potrebna i suvremena 
nastavna sredstva i pomagala. Zato 
smo projekt prijavili na natječaj Za-
klade Adris za dodjelu sredstava 
projektima koji potiču inovativnost i 
kvalitetu u obrazovanju. Između 736 
prijava na natječaj, Zaklada Adris 
izabrala je naš projekt Darovita djeca 
za financiranje. Moram istaknuti da 
su izabrani projekti većinom projekti 
fakulteta, sveučilišta i raznih institu-
ta, a mi smo jedna od samo 6 osnov-
nih škola kojima je projekt prošao. 
Za realizaciju projekta škola je dobila 
donaciju Zaklade Adris u vrijednosti 
10.000 kuna za nabavku tehničke 
opreme, podsjeća Plavčić. 

-Projektom Daroviti učenici na-
stojali smo osigurati veću podršku 
darovitim učenicima naše škole kako 
bismo utjecali na razvoj njihovih po-
tencijala, posebno onih sposobnosti 
i sklonosti kojima se ne može dati 
dovoljno pozornosti na redovnoj 
nastavi. U razredu je puno učenika, 
svaki učenik zahtijeva i zaslužuje in-
dividualni pristup učitelja pa se če-
sto događa da učitelj više pomaže 
učenicima koji pokazuju teškoće u 
usvajanju odgojno-obrazovnih sadr-
žaja, kojima treba pomoć da bi usvo-
jili osnovne pojmove, dok se manje 
pažnje posvećuje učenicima koji 
sami uspiju svladati sve predviđene 
sadržaje. Nažalost, jer upravo su oni 
naš potencijal i njihove sposobnosti 
treba razvijati u jednakoj mjeri kao 
što se pomaže učenicima koji nešto 
ne uspijevaju. Da bismo ostvarili ta-
kav rad s darovitim učenicima želja 
nam je bila osuvremeniti nastavna 
sredstva s kojima raspolažemo kako 
bismo osuvremenili nastavu, olak-
šali rad i pružili veće mogućnosti 
darovitim učenicima. Zahvaljuju-
ći projektu Škola je dobila tri nova 
projektora i prijenosno računalo 
što je uvelike utjecalo na način or-
ganizacije nastave. Budući da škola 
ima sedam učionica, svaka učionica 
sada ima svoj projektor koji učitelji 
koriste za održavanje redovne na-
stave, ali i dodatnih grupa i izvanna-
stavnih aktivnosti, kaže Plavčić.   

Potpora darovitim  
učenicima 

-Da bismo osigurali kontinui-
tet, trudimo se i dalje biti što veća 
potpora našim darovitim učenicima, 
pa smo se ove školske godine pri-
javili na projekt Osječko-baranjske 
županije kojim se potiče rad s daro-
vitim učenicima. U sklopu projekta 
predviđa se identifikacija darovitih 
učenika, rad s tim učenicima po in-
dividualiziranim programima, do-
datni rad učenika. Projekt nam se 
učinio jako zanimljivim, korisnim za 
učenike pa smo ga odlučili sudjelo-
vati. MZOS je objavilo poziv na do-
stavu projektnih prijedloga, u okviru 
Operativnog programa Učinkoviti 
ljudski potencijali, Obrazovanje i cje-
loživotno učenje. Aktivnosti će biti 
financirane iz Europskog socijalnog 
fonda. U taj projekt ulazimo kao par-
tner OBŽ  i nadamo se da će projekt 
proći.  Uključujemo se i u projekte 
namijenjene socijalnoj osjetljivosti i 
pomoći našim učenicima i njihovim 
obiteljima. Prošlu školsku godinu 
uključili smo se u projekt Pomoć 
djeci – obrok u školi, projekt Mini-
starstva socijalne politike i mladih, 
u suradnji s Crvenim križem Đakovo 
kojim smo osigurali besplatan obrok 
u školskoj kuhinji za 15 učenika naše 
škole. Također, ove školske godine 
provodimo sličan projekt u suradnji 
s Osječko-baranjskom županijom 
Osiguravanje školske prehrane za 
djecu u riziku od siromaštva gdje 
smo putem projekta osigurali be-

Ispred škole nađe se vremena i za razgovore
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splatan obrok u školskoj kuhinji za 9 
učenika naše škole za cijelu školsku 
godinu iz obitelji primatelja zajam-
čene minimalne naknade Centra za 
socijalnu skrb. Što se tiče prehrane, 
svi naši učenici imaju besplatan voć-
ni obrok jednom tjedno koji je osi-
guran projektom Shema školskog 
voća, projekt Ministarstva poljopri-
vrede i MZOS. U tijeku je informa-
tizacija svih učionica u matičnoj i 
područnoj školi budući da od iduće 
školske godine krećemo s radom u 
e-Dnevniku. E-Dnevnik je web apli-
kacija za vođenje razredne knjige u 
elektroničkom obliku, kaže ravnatelj 
Plavčić. 

-Ponosni smo što smo sudi-
onici i Croatian Makers lige koja je 
dio projekta Croatian Makers koji je 
2014. godine pokrenuo Institut za 
razvoj i inovativnost mladih (IRIM). 
Cilj Lige je omogućiti široko uključi-
vanje robotike, automatike i progra-
miranja u edukaciju u osnovnoškol-
skom uzrastu. Svi sudionici dobit će 
potrebne robote na posudbu, odno-
sno u trajno vlasništvo. Iako radimo 
u dvije smjene i imamo stalan pro-
blem s prostorom, vrata naše škole 
otvorena su i za izvanškolske aktiv-
nosti. Tako da je u suradnji s Opći-
nom u našoj školi pokrenuta i škola 
šaha za djecu iz Satnice i Gašinaca, a 
pomogli smo i u organiziranju i po-
kretanju Odreda izviđača u Satnici. 
Naravno, sve s ciljem da naši učenici 
u svom selu imaju organizirano što 
više aktivnosti. Ne mogu svi rodi-

telji voziti djecu u Đakovo gdje se 
naravno nudi puno više aktivnosti. 
Tako i preventivno djelujemo jer što 
više djeca imaju aktivnosti i struktu-
riranog slobodnog vremena, manje 
im ostaje vremena za neprihvatljive 
oblike ponašanja i krivo provođenje 
slobodnog vremena, naglašava rav-
natelj. 

Hvala svima!
Moram se zahvaliti i udrugama, 

društvima, klubovima, kao i tvrtka-
ma te privatnim gospodarstvima na 
području čitave općine na brojnim 
inicijativama kojima daju nesebič-
nu podršku našoj školi. U više akcija 
prikupljena su značajna sredstva za 
opremanje školske knjižnice, kao i 
nastavnih sredstava i pomagala što je 
pokazatelj da je mještanima stalo do 
škole, a mi to itekako cijenimo. Ono 
što s velikim nestrpljenjem očekuje-
mo je dovršetak nastavno-sportske 
dvorane. Nažalost, sve što se moglo 
zakomplicirati se i dogodilo. Probi-
jeni su zakonski rokovi za dovršetak 
radova i poništen je ugovor s izvo-
đačem, uslijedila je izmjena glavnog 
projekta zbog spajanja na kanaliza-
cijsku mrežu... Ipak, kompletirana je 
dokumentacija i uskoro slijedi raspi-
sivanje javnog poziva za dovršetak 
radova. Iskreno se nadam da će do 
početka iduće školske godine, na ra-
dost učenika, ali i svih nas, dvorana 
napokon biti u funkciji, zaključuje 
ravnatelj Plavčić. 

Briga za učenike  
s poteškoćama 

-Puno truda ulažemo i u rad s našim učenicima s teškoćama. Uz 
ono osnovno, a to su olakšani i primjereni programi rada, nastojimo 
učenicima pružiti i dodatnu pomoć u vidu pomoćnika u nastavi. Narav-
no da je i učiteljima i učenicima i roditeljima puno lakše raditi kad 
dijete ima takvu pomoć, odnosno osobu koja je zadužena samo za 
njega, da bi mu pomogla. S tim ciljem već treću godinu zaredom, su-
djelujemo u projektu Osječko-baranjske županije Učimo zajedno kojim 
se osigurava pomoć asistenata u nastavi za djecu s teškoćama. Trenut-
no imamo jednu pomoćnicu u nastavi koja je zaposlena upravo preko 
toga projekta i ona radi s našom učenicom u PŠ koja se školuje po 
posebnom programu rada. Iako nemamo ustrojene posebne odjele, 
odobren nam je upis te učenice po posebnom programu. Naša želja, 
a i želja njezinih roditelja, bila je da dijete ostane u sredini koja joj je 
poznata, s djecom koju je upoznala u predškoli, a ono što nas raduje je 
činjenica da naša učenica napreduje iz razreda u razred, uz veliki trud 
učiteljica koje s njom rade, pomoćnica u nastavi koje ima od prvog 
razreda, literature koju smo tražili, programa koji smo za nju napisali. 
Nije lako, ali pokazalo se da možemo uspjeti ako svi ulože sto posto od 
sebe i najveća nam je nagrada zapravo njezino prisustvo u našoj školi i 
njezin napredak, kaže ravnatelj Plavčić. 

Ravnatelj škole Mario Plavčić

ŠKOLA
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PRIRODNA OAZA MIRA I TIŠINE 

Jezerce k’o stvoreno za 
izlet u prirodi!

Prirodnu oazu mira, tišine i 
beskrajnog zelenila imaju žitelji 
općine Satnica Đakovačka na ne-
kadašnjoj Ciglani, a danas goto-
vo sasvim uređenom prirodnom 
odmaralištu Jezerce. Mjesto kao 
stvoreno za izlet u prirodi, za od-
mor duše. 

-Mi ovo zovemo Ciglana jer 
se nekad ovdje proizvodila ci-
gla. Ona je napuštena, a voda je 
bila stajačica. Renđeri su osno-
vali svoju udrugu i počeli ovo 
uređivati. Kada smo vidjeli da ti 
ljudi rade, željeli smo im pomoći. 
Javili smo se na natječaje Mini-
starstva regionalnog razvoja za 
uređenje turističkih objekata i taj 
projekt smo nazvali “Jezerce” za 
što smo dobili za uređenje 300 
tisuća kuna, a da naše učešće 
iznosi 25 posto. Znači, projekt 
je koštao 385 tisuća kuna, po-
jašnjava načelnik Općine Željko 
Šimić. 

-Ovo je sada uređeno i pri-
vedeni su radovi kraju. Postav-
ljene su sjenice, uredili smo šet-

nice. No, bude li Ministarstvo 
turizma raspisivalo natječaj na 
kojeg se prošle godine nismo 
mogli prijaviti, jer to nije bilo u 
našem vlasništvu, a vjerujem da 
će uskoro biti, javit ćemo se na 
novi natječaj za uređenje obal-
nog pojasa. Naime, nigdje se ne 
navodi je li riječ o rijeci, obali ili 
moru. Mi ćemo tu, uspijemo li u 

ovome, na Jezercu urediti plažu 
za kupanje. To nam je cilj i vje-
rujem da ćemo ga i ostvariti u 
skorom vremenu, kaže načelnik 
Željko Šimić.
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CESTA KOD CIGLANE

Uskoro još jedna nova cesta vrijedna  
2,5 milijuna kuna 

Satnica Đakovačka uskoro bi mogla dobiti asfalt na još jednoj cesti i to prema Ciglani. - Aplicirali smo 
projekt prema fondovima EU, gdje smo prijavili spajanje državne ceste D515 i županijske cestu koja ide 
prema Gašincima, to je zapravo vatrogasni put. Kaldrma koja se trenutno nalazi na tom putu mogla bi 
biti već ove godine, ako ne, onda nagodinu, asfaltirana. Projektno-tehnička dokumentacija je spremna, a 
projekt iznosi 2,5 milijuna kuna. Taj iznos u stopostotnom iznosu financira Europska unija. Imamo gotov 
projekt i građevinsku dozvolu, a cesta ide u dužini 1.800 metara, pojašnjava načelnik Željko Šimić. 

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI 

Organizirali i “Proljetni sajam”
Zajedno s Kulturno-umjetničkim društvima “Sloga” iz Satnice Đakovačke i “Ledina” iz 

Gašinaca Općina je provela projekt “Proljetni sajam”. Ova manifestacija organizirana je po 
prvi puta na ovaj način, u trajanju od 23. svibnja 2015. do 07. lipnja 2015. godine. Manife-
stacija je organizirana kao događaj gospodarskog i tradicijskog karaktera. Proljetni sajam je 
otvoren kulturnom manifestacijom “Kolo na Ledini” u naselju Gašinci, a zatvoren manifesta-
cijom “Satnica u igri, pjesmi i plesu” u naselju Satnica Đakovačka”. U sklopu manifestacije 
održana su edukativna predavanja s poljoprivrednom tematikom, te temama o poboljšanju 
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Na prostoru izletišta “Ciglana” održano je kuhanje 
tradicijskih jela koja su pripremala Lovačka društva s područja Općine Satnica Đakovačka i 
njihovi gosti. Gospodarstvenici s područja Općine Satnica Đakovačka predstavili su svoj rad 
na izložbenim štandovima uz park u naselju Satnica Đakovačka.  
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O NAČELNIKU ŠIMIĆU – SVE NAJBOLJE

Od kada je Šimić došao,  
selo ide naprijed! 

Ispred župne crkve sv. Roka 
u Satnici Đakovačkoj susreli smo 
Ivana Tokića, čovjeka treće živo-
te dobi u šetnji svojim selom. Na 
upit kako je zadovoljan radom 

načelnika, odgovorio je kako je 
i za njega i za selo jako dobar. - 
Jako puno je napravio, od kako 
je on došao za načelnika selo ide 
naprijed. Do sada nismo imali ta-

kvoga, on je čovjek koji zna što 
treba, a što je najvažnije trudi se. 
Ja sam inače, kao i njegov ćaća, 
rodom sa Kupresa. Imao sam 
dvije godine kada 1942. došao u 
Đakovo, u Satnici smo od 1945. 
od tada do danas živim ovdje. 
Puno znam o ovom selu, ovo je 
danas jedna druga priča, kazao 
nam je čika Ivan Tokić. 

I GAŠINČANI POŠTUJU SVOG NAČELNIKA 

Boljeg čovjeka od Šimića nema
Mjesto okupljanja i svakodnevnog odmora u gotovo svim slavonskim selima ili je ispred crkve ili 

ispred trgovine, a kada je to dvoje jedno uz drugo, kako je to slučaj u Gašincima, ne možete posjetiti to 
pitomo slavonsko selo, a da vas ne dočekaju razdragani mještani. Tako smo i mi prošli, a plus nam je bio 
i taj što smo selo posjetili u društvu načelnika Željka Šimića. 

Na klupi ispred mjesne trgo-
vine zatekli smo nekoliko mje-
štana, među njima i Tomislava 
Stjepanovića.  O svom načelniku 
reći će da boljeg čovjeka od Šimi-
ća nema. - Mislim da se rješavaju 
seoski problemi dio po dio, još je 
plan samo kanalizacija. Načelnik 
nam je obećao kako će se i na 
tome još više raditi kada prođu 
izbori. Selo je uređeno, nemam 
primjedbi, kazao nam je Tomislav. 
Tijekom posjete Gašincima na-
čelnik se pozdravio i sa dječicom 
koja uživaju na jednom od nekoli-
ko dječjih igrališta koje je Općina 
postavila u oba sela. 
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DOM KULTURE U GAŠINCIMA MEĐU NAJUREĐENIJIMA U OBŽ

U Domu kulture uređeno stepenište, 
postavljeni rukohvati, vrata... 

Uređene unutrašnjosti u Domu kulture u Ga-
šincima mogle bi se postidjeti i brojne svatovske 
dvorane u Slavoniji i Baranji. Ulaganja u taj objekt, 
priznaje načelnik Željko Šimić, započela su i pri-
je njegova mandata, a za njegova vremena, kaže, 
dom je obojan, postavljena su nova vrata, a ure-
đeno je stepenište na ulazu u zgradu, postavljeni 
rukohvati. Važno je naglasiti i kako je Šimićevim 
zalaganjem izgrađena nadstrešnica na kraju doma, 
gdje se kuharice mogu skloniti kada se za kojeka-
kva slavlja priređuje hrana. 

PRIVREMENI POSAO PUTEM OPĆINE 

Javni radovi, stručna osposobljavanja...
U listopadu prošle godine završio je program javnih radova. Ovaj program započeo je 1. kolovoza 2016. godine, 

te je ukupno bilo zaposleno 26 osoba na određeno vrijeme u trajanju  šest mjeseci. Radovi su se obavljali prema 
programu koji je odobrio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Trošak plaće radnika u 100% iznosu financirao je Hrvatski 
zavod za zapošljavanje.

U srpnju je Općina dobila  pozitivno mišljenje na Zahtjev za korištenje mjere stručno osposobljavanje bez zasni-
vanja radnog odnosa, za dvije polaznice, jedna sa VSS, a druga sa SSS. U studenom su dobili pozitivno mišljenje na 
zahtjev za korištenje mjere stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za dva polaznika sa SSS. Ukupno 
su pet osoba bilo u 2016. godini, jedna osoba je nastavila školovanje i prekinula stručno osposobljavanje bez zasni-
vanja radnog odnosa.  U studenom 2016. godine završen je program „Pomoći starima i nemoćnima“, na kojem je 
ukupno bilo zaposleno šest žena, u trajanju osam mjeseci. Program je započeo u travnju, te su dodatkom ugovora 
dobile produljenje sa šest na osam mjeseci. Programom je bilo obuhvaćeno 48 korisnika iznad 65 godina starosti.

Općina Satnica Đakovačka koristila je „rad za opće dobro bez naknade“, sukladno odredbama Zakona o soci-
jalnoj skrbi. 
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KUD “SLOGA” SATNICA ĐAKOVAČKA 

Pjesmom i plesom ‘premrežili’ 
su domovinu i šire, na ponos 
su Satnici i cijeloj Đakovštini
KUD “SLOGA” iz Satnice Đa-

kovačke osnovan je 1996 godine. 
Njeguje izvorni slavonski folklor, 
pjesmu, ples, običaje i štuje tradi-
cijsku nošnju svoga kraja. Izvode 
običaje povodom Ivan dana, sva-
tovske običaje, pjesme i plesove 
Posavine, starogradske pjesme i 
plesove te bunjevačke plesove. 
Svojim marljivim i upornim radom 
KUD je dosegao zavidnu kvalitetu 
i godinama se već ubraja među 
vodeće KUD-ove Đakovštine. O 
kakvoj se kvaliteti rade govore i 
brojne pohvalne te povratne in-
formacije s gostovanja diljem Hr-
vatske, BiH te inozemstva. Izdva-
jaju neizostavno sudjelovanje na 
Đakovačkim vezovima, Vinkovač-
kim jesenima, nastupe u Litvi, Švi-
carskoj, Solinu, Ugljanu, otok Krk, 
Zagreb, Dubrovnik, Novska, Trogir, 
Županja, Primošten, Široki 
Brijeg, a rado se odaziva-
ju  na sve smotre folklora 
u našoj Đakovštini te sve 
smotre gdje smo pozva-
ni. Organizatori su dječje 
smotre folklora pod nazi-
vom “Djeca u igri, pjesmi i 
plesu” i smotre folklora za 
odrasle “Pjesmom i ple-
som kroz Satnicu”, a obje 
se ove godine održavaju 
po deveti puta. 

Predsjednica KUD-a Mira Šal-
ković kaže kako su prošle godine 
proslavili veliki jubilej, 20-tu go-
dišnjicu aktivnog rada i djelovanja 
KUD-a. - Sam KUD je osnovan te 
1996. ali počeci folklora ovdje su 
od 1974. godine. Kod nas djeluje 
odrasla i dječja folklorna skupina 
i imamo dvije skupine mažoretki-
nja. Pri KUD-u djeluje i Tamburaš-
ka škola koja svake godine upisuje 
nove polaznike tako da trenutno 
imamo odrasle folkloraše koji svi-
raju za veliki folklor i male folklo-
raše koji od ove godine trebaju 
početi svirati za dječji folklor, kaže 
predsjednica Mira Šalković. O go-
stovanjima kaže kako su uvijek plo-
donosna i rađaju nova prijateljstva. 
- Prošle godine predstavljali smo 
našu županiju na Smotri izvornoga 
folklora koja se održala u Kopriv-

nici, to je za naš KUD velika čast jer 
to je državna smotra i polučili smo 
dobar rezultat. Na osnovu toga 
smo dobili poziv za ovogodišnje 
sudjelovanje na Međunarodnoj 
smotri folklora u Zagrebu. Prošle 
godine smo predstavljali Hrvat-
sku na Međunarodnom kongresu 

ivanjskih vatri u Španjolskoj 
što je također velika i zna-
čajna aktivnost koju smo 
odradili. Takvim putova-
njima prethode velike pri-
preme. Sam poziv je stigao 
preko našeg veleposlanika 
u Bruxellesu, kaže predsjed-
nica Šalković. Na suradnju 
sa Općinom u ovom KUD-u, 
kažu, ne mogu se požaliti, 
kao ni svih ranijih godina 

bez obzira koja je politička struktu-
ra bila na čelu Općine. - Gdje god 
da odemo, gdje god da se pono-
vimo služimo na ponos ne samo 
nama u KUD-u nego i cijeloj općini 
i Đakovštini. Općina je prepoznala 
naš rad i trud i uvijek nam dodje-
li sredstva i pomaže financijski što 
je za naše djelovanje zaista neop-
hodno, zaključuje predsjednica 
Mira Šalković. 

Načelnik Šimić i predsjednica KUD-a 
Mira Šalković
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DOBROVOLJNO VATROGASNO 
DRUŠTVO “SATNICA ĐAKOVAČKA” 

Uz pomoć Općine, od 
188 zahtjeva upravo je 

satničkom DVD-u Vlada 
dodijelila kamion! 

Dobrovoljna vatrogasna društva od kako su prije 
niza desetljeća osnovani na našem području simbol su 
zajedništva, okupljanja, ali prije svega pomoći bratu u 
nevolji. Vatru gasi, brata spasi – nije tek isprazna fraza 
nego nešto čemu ti humani ljudi posvećuju svaki svoj 
slobodni trenutak. Tako je i sa Dobrovoljnim vatroga-
snim društvom Satnica Đakovačka, stožernim društvom 
ove općine. Zapovjednik Zlatko Mikešić kaže kako je nji-
hovo Društvo osnovano 1926. godine i djeluju konstan-
tno 91 godinu. - Osnivači DVD-a su bile njemačke obi-
telji koje su ovdje živjele prije, oni su i sakupljali novac 
za gradnju ovog doma, koji je 1934. bio useljiv. Kasnije 
se DVD širio, jer bio je izgrađen samo prednji dio. 1982. 
godine dograđen je dio iza. Od 1984. godine u DVD-u 
konstantno imamo djecu i mladež koja djeluje svih tih 
godina. Nešto osipanja je bilo tijekom Domovinskog 
rata, no od 1994. ponovno ustrajno radimo sa ekipama, 
kaže Mikešić, te dodaje: 

“Imamo 25 operativnih članova sa liječničkim uvje-
renjima i osiguranjima i još ostalih 40 članova. Također 
imamo 15 članova mladeži i 29 članova djece. U prijaš-
njim godinama, do sedamdesetih je postoja i Puhački 
orkestar, ali nažalost rasformirao se i nikada više nije oži-
vio. Imamo izlog sa starim instrumentima, to smo uspjeli 
skupiti u selu od starijih ljudi, nekadašnjih članova or-
kestra”

Što se tiče opremljenosti, ovaj DVD ima tri vozila. 
- Lako navalno vozilo nam služi za brze i hitne interven-
cije na motornim vozilima, radnim strojevima, manjim 

požarima objekata itd. Ona na sebi ima visokotlačnu 
pumpu od 250 bara i jedno vitlo od 90 metara. Imamo 
još jedno navalno vozilo koje na sebi ima cisternu od 
3.000 litara vode i 300 litara pjenila, ima monitor, dva 
brza mlaza, pumpu sa još dva izlaza B cijevi, pa u istom 
trenutku može dati osam mlazova. Na njemu imamo i 
original među-mješalicu i možemo ga koristiti i za poža-
re benzinskih crpki gdje direktno sa vozila možemo ba-
cati pjenilo na požare B kategorije. Imamo i autocister-
nu od 7.000 litara koju smo prije dvije godine dobili od 
Vlade iz državne robne rezerve. Kod nas je dislocirana 
na četiri godine, s pravom od još četiri godine i da pri-
jeđe u naše vlasništvo. Imamo i šest izolacionih aparata 
za disanje kod unutarnjih požara, dvadeset kompletnih 
odjela, deset odjela za šumske požare, dvije pumpe za 
pretakanje vode u slučaju poplava, i ostalu opremu, kaže 
zapovjednik Mikešić. 

DVD Satnica Đakovačka pokriva područje Satnice, 
Gašinaca i Vojnog poligona Gašinci. Ondje se održavaju 
i NATO vježbe, dolaze i Amerikanci. Imali su ondje, kažu, 
do sada nekoliko intervencija; dvije veće otvorenog pro-
stora, te na dvije kućica gdje boravi vojska. 

-Uz mogućnosti koje ima Općina nam zaista po-
maže. Načelnik nam je pomogao da dođemo do ovog 
kamiona, jer treba reći da je podijeljeno 13 kamiona, a 
bilo je 188 zahtjeva sa područja cijele RH. Moramo biti 
zadovoljni. Također smo dobili sredstva putem natječa-
ja i obnovili stari pod u DVD-u, zaključuje zapovjednik 
Mikešić. 
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CICIKA – UDRUGA ŽENA KOJA BRINE ZA ONE KOJIMA JE POMOĆ 
POTREBNA, ALI I PUNO VIŠE OD TOGA!

Ljubav prema bližnjemu 
Cicikama nije samo ‘mrtvo 

slovo na papiru’! 

Udruga žena „Cicika“ svoje projekte 
koji se odnose na pomoć starima i nemoćni-
ma u cilju njihove socijalizacije i uključivanja 
u društvene aktivnosti provodi uz pomoć 
Rimokatoličkog župnog ureda Sv. Roka iz 
Satnice Đakovačke, te uz pomoć Općine 
Satnica Đakovačka. O sebi Cicike kažu: 

Prostor u kojem obavljamo aktivnosti 
sa starima i nemoćnima ustupio nam je na 
korištenje Rimokatolički župni ureda Sv.Ro-
ka iz Satnice Đakovačke, na taj način imamo 
partnerstvo. Općina Satnica Đakovačka naš 
je partner u projektima na način da nam 
pruža stručnu pomoć u izradi projekata. 
Aktivnosti koje smo do sada provodile ve-
ćim djelom smo financirale samostalno, od 
2015.godine provodimo projekte uz sufi-
nanciranje Ministarstava , lokalne i regio-
nalne samouprave. Provele smo do sada 3 
projekta izravno vezana za pomoć starima 
i nemoćnima, ukupno su trajali 22 mjeseca. 
Uz ovakve, provodimo i projekte na kojima 
su aktivnosti radionice oblikovanja prirodnih 
materijala, te njegovanja običaja i tradicije, 
također provodimo projekte za pomoć oso-
bama s posebnim potrebama, te radionice 
za djecu. Zajedno s Općinom Satnica Đa-
kovačka potičemo gospodarski razvoj, kroz 
razne manifestacije. Sa Rimokatoličkim žu-
pnim uredom Sv. Roka iz Satnice Đakovačke 
organiziramo Misu zahvalnicu za plodove 
zemlje, svake godine u listopadu, te održa-
vamo radionice i uređujemo crkvu i okoliš u 
vrijeme božićnih blagdana. Značajnu surad-
nju ostvarile smo sa Centrom Amadea, koji 
također provodi projekte čije su aktivnosti 
pomoć starima i nemoćnima.

Udruga je u 2015. godini provodila je 
projekt „Bez njih ne bi bilo niti nas“. Projekt 
je trajao 6 mjeseci, i sufinanciran je od stra-
ne Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ak-
tivnosti na ovom projektu su briga i pomoć 
starima i nemoćnima. Zaposlile smo 5 (pet) 
nezaposlenih žena, koje su tijekom šest (6) 
mjeseci svakodnevno posjećivale stare i ne-
moćne na području Općine Satnica Đako-
vačka, te im pomagale u obavljanju svakod-
nevnih životnih potreba (odlazak u trgovinu, 
poštu, ljekarnu, čišćenje kuće i okućnice, od-
lazak kod liječnika). Projekt je sufinancirala i 
tvrtka Hrvatska elektroprivreda d.d. u dijelu 
koji se odnosio na organiziranje zajedničkih 
druženja i izleta.

U kolovozu 2015. godine zajedno s 
Općinom Satnica Đakovačka sudjelovale 
smo u organizaciji koncerta Puhačkog or-
kestra DVD Đakovo i DVD Retfala. U 2015.
godini organizirale smo radionice i izložbe 
„Zlatovez na staklu“, projekt je financiran od 
strane Ministarstva kulture. U svibnju 2015. 
godine, sudjelovale smo u provedbi projek-
ta „Proljetni sajam“, kulturno-gospodarska 
manifestacija, zajedno s partnerom Općina 

Satnica Đakovačka. U 2016.godini provodi-
le smo projekt „Svjetlo za starost“, dnevni 
boravak za stare i nemoćne, s partnerom 
Općinom Satnica Đakovačka, uz suradnju 
RKT Župnog ureda Sv. Roka iz Satnice Đa-
kovačke, i centra Amadea iz Đakova. Projekt 
je trajao 8 mjeseci. Organizirane su dnevne 
aktivnosti za osobe starije od 60 godina, u 
cilju uspostavljanja izvaninstitucionalne skr-
bi za stare i nemoćne. Ukupno smo imali 
blizu 35 korisnika. Ukupno su bile zaposlene 
dvije žene.

U 2016. godini provodile smo projekt 
„Dostojanstveno kroz treću dob“, projekt je 
sufinanciran od strane Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje, Općine Satnica Đakovač-
ka, Osječko-baranjske županije. Projekt je 
trajao 8 mjeseci. Zaposlene su 4 žene. Sva-
kodnevno su posjećivale stare i nemoćne 
na području Općine Satnica Đakovačka, te 
im pomagale u obavljanju svakodnevnih ži-
votnih potreba (odlazak u trgovinu, poštu, 
ljekarnu, čišćenje kuće i okućnice, odlazak 
kod liječnika). Projektom je bilo obuhvaće-
no 32 korisnika , muškarci i žene stariji od 
65 godina. U srpnju 2016.godine provodi-
le smo projekt „Kreativnost na otvorenom“, 
aktivnosti su bile organiziranje radionica za 
djecu polaznike osnovne škole i predškole. 
U 2016.godini provodile smo projekt „Sla-
vonija na dlanu“ projektne aktivnosti bile su 
izrada predmeta od šuške,oslikavanje stakla, 
tkanine, drveta, te organiziranje izložbe. Po-
vodom 50-ih Đakovačkih vezova uređivale 
smo prostor na temu „Slavonski salaš“, sve 
predmete koje smo izložile ručno smo izra-
dile, tri tjedna smo se pripremale.

U 2016. godini započele smo i proved-
bu projekta „Osmjeh na licu, radost u srcu“, 
koji nam sufinancira HEP d.d., projektne ak-
tivnosti su pomoć osobama s posebnim po-
trebama u obavljanju svakodnevnih životnih 
potreba. Zaposlena je jedna žena, koja se 
brine za jedno dijete s posebnim potreba-
ma. U 2016. godini provodile smo projekt 
„Na divanu dočekajmo zimu“, projektne 
aktivnosti bile su izrada božićnih ukrasa 
od prirodnih materijala. 2016. – Biograd na 
moru, gastrofest Gastro stol, Lapovci,-. Jesen 
u lapovcima,  Drenje – Susreti prijateljstva U 
2017. godini odobrena su nam dva projekta: 
RADOSNA STAROST i PRUŽIMO RUKE.
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LOVAČKO DRUŠTVO “FAZAN” SATNICA ĐAKOVAČKA 

Uz pomoć Općine stigla struja i u satnički Lovački dom 
Općina Satnica Đakovača i njezin načelnik Željko Šimić 

pomaže i podupire rad LD “Fazan” Satnica Đakovačka čiji pred-
sjednik Andrija Pleli ističe odličnu suradnju pa su tako do Lo-
vačkog doma doveli i struju. 

-Brojimo 21 člana. Prošle godine ponovno smo na deset 
godina zakupili lovište. Bilo je poteškoća, ali zahvaljujući i na-
čelniku Željku Šimiću, njegovim stručnim službama, Lovačkom 
savezu Osječko-baranjske županije i provoditelju uspjeli smo 
dobiti lovište u zakup po istim uvjetima kao prethodnih deset 
godina. Lovište se prostire na oko 1800 hektara. Relativno je 
malo, jer prije 20 i više godina, kada su se pravile granice dio 
je dan Gorjanima, dio Drenju a djelom su se u naše lovište pro-
širili i Selci. Njima sad pripada cjelokupno gašinačko lovište, 
pojašnjava Pleli. 

-Imamo svoj Lovački dom, lane smo uz pomoć načelni-
ka Šimića i Općine u njega doveli struju. Taj dom je u našem 
vlasništvu više od dvadeset godina. Moram istaknuti da smo 
uz pomoć načelnika legalizirali dom, tako da je sve čisto i ne 
moramo se bojati da će ga neko srušiti ili nešto slično. Društvo 
brine o divljači, pravimo hranilišta, čeke, iznosimo hranu što 
zrnatu što sijeno, jednom godišnje nam dolazi inspektor, sve 
mora štimati. Mi se ne bavimo lovnim turizmom, pravo smo 
lovačko društvo. Zahvalni smo načelniku što ima razumijevanja 
prema lovcima, mi se financiramo isključivo iz članarine i od 
strane Općine. Hvala Općini što u svakom trenutku možemo 
računati na njihovu financijsku, pravnu i svaku drugu pomoć, 
kaže Pleli. 

SATNICA ĐAKOVAČKA PONOSNA JE NA SVOJE IZVIĐAČE 

Odred izviđača “Jazavac” u Garešnici znanjem i 
vještinama osvojio treće mjesto! 

Od 28. do 30. travnja 
održan  je 7. Garešnički iza-
zov na kome su sudjelovali 
i članovi Odreda izviđača 
“Jazavac” iz Satnice Đako-
vačke. Riječ je o izviđačkom 
natjecanju na kojem izviđači 
imaju prilike usporediti svoja 

znanja i vještine s izviđačima 
iz drugih krajeva.  

-Nama je ovo bilo ujed-
no i prvo natjecanja na koje 
smo se uputili. Baš iz tog ra-
zloga i nismo postavljali viso-
ko ljestvicu već je osnovni cilj 
bio pohvatati sve one stvari 

koje ne znamo i koje treba-
mo još vježbati. U tri dana, 
naša ekipa Hufflepuff 0.1, 
morala je prezentirati svoje 
znanje iz slijedećih discipli-
na: topografije, orijentacije, 
čvorologije, prve pomoći, 
geografije, povijesti i osnove 
izviđačkog pokreta, dizanja 
šatora, signalizacije, palje-
nja vatre te dizanja zaklona. 
Nakon svake discipline, am-
bicije su ipak rasle i nekako 
nismo više željeli da odemo 
iz Garešnice, a da ne pone-
semo sa sobom neki pehar. 
I upalilo je! Ekipa je osvojila 
3. mjesto. Ono što posebno 
veseli je to što smo uvidjeli 
koliko još imamo mjesta za 
napredak, te da odlascima 

na ovakva natjecanja stječe-
mo  iskustvo koje će uvelike 
pomoći našim mlađim čla-
novima koji će jednog dana i 
sami sudjelovati na ovakvim 
natjecanjima. Kao i svaka 
izviđačka aktivnost tako je i 
ova obogaćena novim pri-
jateljstvima koja se stvaraju 
između članova udruga, to 
je izviđačka disciplina gdje 
svi osvajamo prva mjesta. I 
za kraj, hvala domaćinima 
iz OI Garešnica. Nadamo se 
da ćemo nagodinu doći i u 
većem broju i s više ekipa, 
napomenimo i da su slike sa 
staze djelo su Antonije Per-
ković, kaže Adriana Čavala 
iz Odreda izviđača “Jazavac” 
Satnica Đakovačka. 
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NK “MLADOST” SATNICA ĐAKOVAČKA
U planu je gradnja milijunski vrijednog sportskog centra, zemljište za tu 
svrhu već je kupljeno! 

Najvažnija sporedna stvar na 
svijet, nogomet, u Satnici Đako-
vačkoj nije sporedna! Dapače, za-
uzima središnje mjesto ne samo 
u sportskom nego i društvenom 
životu općinskog središta. NK 
“Mladost” Satnica Đakovačka na-
tječe se u Prvoj Županijskoj no-
gometnoj ligi Osječko-baranjske 
županije. 

Nogometni klub “Mladost” 
Satnica Đakovačka, kaže nje-
gov predsjednik Miro Novaković 
osnovan je 1935. godine, pa je 
tako 2015. godine proslavljena 
80. obljetnica. - U tijeku te godi-
ne mi smo organizirali niz aktiv-
nosti kroz odigravanja utakmica, 
druženja, a završetak je bio sa 
gostovanjem NK “Osijeka” na na-
šim terenima. Kroz cijeli taj peri-
od smo u suradnji sa Općinom i 
načelnikom Šimićem pokrenuli 
nekoliko projekata, prvenstveno 
uređenja igrališta, odnosno dva-
ju terena, sve je obojano, obnov-
ljeno, proveli smo prskalice na 
teren, uredili rasvjetu, kaže No-
vaković.

Škola nogometa 
-Kod nas je ove godine malo 

aktivnije organizirana Škola no-
gometa. Taj projekt započeli smo 
još 2015. godine u okviru spo-

menute manifestacije. Trenutno u 
školi imamo 61 dijete. Takmiče se 
u tri kategorije; početnici, limači i 
pioniri. Kategoriju juniora nema-
mo jer se stvorio prazan prostor 
što se tiče godišta. U dogovoru 
sa načelnikom angažirali smo 
kvalitetno osoblje koje će raditi 
sa djecom. S njima se intenzivno 
radi tri puta tjedno, imaju svoje 
rangove natjecanja. Nama nije u 

cilju njihovo vrhunsko postiza-
nje rezultata, nego da se nauče 
nogometu i maknu sa ulice. Da 
stječu smisao za društveni život, 
kaže Novaković. 

Na objektu Kluba, kaže, 2015. 
godine su u suradnji sa Općinom 
prijavili projekt na Fond za zašti-
tu okoliša i energetsku učinko-
vitost te postavili foto-napon-
ske panele, te već u ovoj godini 

Predsjednik NK “Mladost” i načelnik 
Željko Šimić

U prostoru klupskog kafića
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imaju pokazatelje da su uštedjeli 
u odnosu na isto vrijeme u od-
nosu na prošlu godinu 35 posto 
električne energije. - Ovdje se 
istovremeno može tuširati 20,30 
50 ljudi, uvijek ima tople vode. Za 
članove kluba imamo prostorije, 
organiziramo druženja. Priredili 
smo i projektnu dokumentaciju 
i čekamo raspisivanje natječa-
ja gdje ćemo se prijaviti za do-
gradnju društvene prostorije, te 
dogradnju spremišta i sudačke 
prostorije, kaže Miro Novaković. 

Otkupili zemljište 
-Namjera nam je asfaltirati 

i dio parkirališta, na asfaltnom 
terenu postoje mjesta gdje se 
može postaviti mreža za tenis pa 
se i on može ovdje igrati. Proš-
le godine smo realizirali projekt 
poljoprivrednog zemljišta ovdje 
pokraj terena, riječ je o nekih če-
tiri jutra zemlje. Općina nam je 
izašla u susret i to otkupila. Ima-
mo ideju kako to iskoristiti, radi 
se na izradi idejnog projekta gdje 
bi tu bio sportski centar. Uz po-
stojeće sadržaje ondje bi bio je-
dan teren sa umjetnom travom, 
već su obavljeni i neki razgovori, 

jedno pomoćno igralište, također 
i fitnes prostor sa spravama na 
otvorenom. Također, plan nam 
je napraviti tribine sa 500 do 600 
mjesta, te u budućnosti zatvoreni 
bazen. Kompletna investicija do-
segnula bi i do milijun eura, kaže 
Novaković. 

-Što se tiče trenutnih terena, 
nisam spomenuo da imamo i re-
flektorsku rasvjetu na glavnom 
terenu, rasvjetu na boćalištu, dva 
dječja igrališta i polijevanje tere-
na sa dubinskom vodom. U moje 
četiri godine predsjednikovanja 
puno smo napravili, zaključuje 
Novaković. 

Ispred klupskih prostorija
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VATRU GASI, BRATA SPASI! 

Novi strop u domu, pod, klimatizacijski uređaji 
– samo su dio ulaganja Općine u DVD Gašince

Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Gašinci osnovano je 
1951. g. Društvo su osnovali mje-
štani sela Gašinaca koji su tada 
bili aktivni u radu sela. Društvo je 
osnovano 16. 06. 1951. godine, u 
prostorijama škole u Gašincima, 
a tadašnji kotar Đakovo sazvao je 
osnivačku skupštinu. Vatrogasni 
dom u Gašincima završen je 14. 
09. 1952. godine, a prva zabava 
u novom domu održana je na 
kirvaj u Gašincima, 21. 09. 1952. 
godine.

Društvo je tada raspolagalo 
sa dvije ručne štrcaljke, komple-
tom dosta starih odijela i ručnom 
sirenom. Godine 1966. sačinjen 
je ugovor o izgradnji doma koje 
i danas društvo koristi.

Dolaskom Antuna Jurmana 
i njegovim uključenjem u DVD 
dolazi do aktivnijeg rada. Takmi-
čarska se ekipa plasirala tada 
na zonsko takmičenje. Godine 
1979. kupljen je agregat “RO-
SENBAUER”, a tada je nabavljeno 
vozilo koje je preuređeno za va-
trogasno vozilo. Društvo je 2000. 

godine napornim radom izborilo 
plasman na državno natjecanje, 
na kojem je uspješno i nastupilo. 
To je i najveći uspjeh od osniva-
nja društva. Danas društvo radi u 
šest sekcija, ima 3 ekipe djece, 1 
ekipu mladeži, 2 ekipe seniora i 
društvo je danas u dosta dobrom 
stanju. Radi se aktivno u svim se-
gmentima. Godine 2009. društvo 

je uz pomoć Američkog velepo-
slanstva i Hrvatske vojske obno-
vilo krovište na domu. 

Puno toga napravila je za 
DVD Gašinci i Općina na čelu 
sa načelnikom Željkom Šimi-
ćem. Pretprošle godine u domu 
DVD-a Gašinci napravljen je novi 
strop, obojani su zidovi, postav-
ljen je novi pod (ploćice), elek-
troinstalacije, uređeni su i sani-
tarni čvorovi te postavljeni klima 
uređaji za grijanje i za hlađenje. 
- Nadam se da ćemo ove godine 
ministarstva raspisati natječaje i 
da ćemo se moći javiti za inve-
stiranje u centralno grijanje, za 
sada smo završili dvije prostori-
je, cijeli projekt iznosi 130 tisuća 
kuna, ovaj dio je koštao 28 tisuća 
kuna. Radimo etapno jer nema-
mo toliko novaca da možemo 
sve odjednom investirati. Velika 
je to investicija, samo u ovo smo 
do sada uložili 200 tisuća kuna, 
kaže načelnik Općine Satnica Đa-
kovačka Željko Šimić. 
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KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “LEDINA” GAŠINCI 

Ledina je nekad okupljala mještane, a danas 
zaljubljenike u folklor i tradiciju!

Kulturno umjetničko društvo „Ledina“ iz Gašinaca djelu-
je neprekidno od 1997. godine kada je osnovano na inicijativu 
grupe entuzijasta i zaljubljenika u folklor koji su oko sebe skupili 
mladost iz sela, kako bi ih, barem djelomično, odvojili od moder-
nih poroka današnjice te u njih ugradili ljubav prema kulturnoj 
baštini i običajima naših predaka – tako sebe ovaj KUD opisuje na 
internet stranicama Općine Satnica Đakovačka. 

Tijekom minulih, nadasve uspješnih godina rada na izuča-
vanju i njegovanju naše kulturne baštine, KUD „Ledina“ učio je 
i mlade i odrasle starim običajima i tradiciji. Društvo broji 80-ak 
aktivnih članova koji djeluju u pet sekcija, a to su dječja folklorna 
sekcija, srednja folklorna sekcija, odrasla folklorna sekcija, dječja 
tamburaška sekcija i odrasla tamburaška sekcija. Društvo je na-
stupalo na svim važnijim smotrama u Slavoniji ali i širom Hrvatske 
(Bol-Brač, Čakovec, Krk, Sinj, Kaštel Kambelovac, Hrastovica, Klo-
štar Ivanić, Kutina…). Od inozemnih nastupa izdvajamo 5-dnevni 
nastup u republici Češkoj u sklopu kulturne manifestacije „Jihlav-
sko kulturno ljeto“, gostovanje u Makedoniji u sklopu „Dojranskih 
susreta“. Više puta smo nastupali u susjednoj BiH (više puta u 
Uskoplju, te u Livnu i Žepču).

Osim brojnih nastupa izvan Gašinaca, društvo je svake go-
dine organizator brojnih aktivnosti u selu. Ponosni smo organiza-
tori kulturne manifestacije „Kolo na Ledini“ koja se održava kra-
jem mjeseca svibnja na ljetnoj pozornici u Gašincima. Prvo „Kolo 
na Ledini“ organizirano je 2007. godine u sklopu proslave 10-e 
obljetnice rada društva. Tim povodom uređena je i ljetna pozor-
nica kraj crkve na ledini. Za uređenje ljetne pozornice utrošeno je 
više od 100.000 kn, a radovi na pozornici su završeni u rekordnom 
roku od 40 dana. Sredstva su osigurali: najvećim dijelom tvrtka 
MI-BLOK iz Gašinaca, zatim Općina Satnica Đakovačka, sam KUD 
„Ledina“ i svi mještani Gašinaca svojim dobrovoljnim donacijama.

Zašto su KUD, manifestacija i trg dobili ime Ledina? Nekada 
je ledina bila središnje okupljalište svih događanja u selu. Svake 
nedjelje poslije svete mise Gašinčani su se okupljali na ledini i 
uz pjesmu, ples i naravno tamburaše kratili si vrijeme do ručka. 
Ipak, nedjelja je dan odmora. Tada bi pošli kući nahraniti marvu, 
ručati i odmah su se vračali na ledinu. Nastavljali su sa zabavom 
do večernjih sati. Snaše i djevojke su se natjecale koja će imati 
ljepšu rubinu, a momci bi gledali koja je cura najljepša i najmilija 

pa da im se krenu udvarati. Mnoge ljubavi i brakovi započeli su 
upravo ovdje na ledini, prvim pogledima, namigivanjima. I tako 
sve dok opet ne bi došlo vrijeme hranjenja. Svi bi se razišli svojim 
kućama kako bi nahranili marvu i odmorili se za ponedjeljak kada 
je valjalo ići u polje. I na žalost došlo je vrijeme kada su nošnje 
zamijenila građanska odijela, a nošnje su ostale samo uspomena 
u škrinjama i ormarima. Naša ledina postala je dječje nogometno 
igralište. I na radost svih Gašinčana, 2007. je dobila svoj zasluže-
ni izgled i status trga. Na samoj manifestaciji nastupaju brojna 
društva iz Hrvatske ali i iz inozemstva, a nakon folklornog dijela 
svi sudionici i gosti (kojih bude oko 1000) zabavljaju se i druže 
uz tamburaše do ranih jutarnjih sati. U veljači organiziramo tra-
dicionalni pinkl-bal na koji se odazove veliki broj mještana ali i 
ljudi iz drugih mjesta. Ovaj pinkl-bal je prilika da se uz pjesmu, 
ples, igrice i bogatu tombolu svi zabave prije početka korizme. S 
obzirom na jako dobru suradnju s našim župnikom, već tradici-
onalno sviramo i pjevamo misu polnoćku i misu na sam blagdan 
Božića, koje na ovaj način budu još svečanije. U tjednu između 
Božića i Nove godine već 3 godinu za redom organiziramo Božić-
ni koncert kao zahvalu svim mještanima sela na pomoći koju nam 
nesebično pružaju kroz cijelu godinu. Na koncertu nastupaju sve 
sekcije koje rade pri društvu, i svake godine se oformi i dramska 
sekcija za potrebe koncerta, čime djeca budu oduševljena.kon-
certa, čime djeca budu oduševljena. Ovaj KUD organizirao je i 
pokladno jahanje. 
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LOVAČKO DRUŠTVO “VEPAR” GAŠINCI 
Na području Općine Satnica Đakovačka djeluje i Lovačko društvo “Vepar” 

Gašinci. Njegov predsjednik Tomislav Franjić kaže kako je društvo neslužbeno 
osnovano prije stotinjak godina, a prema papirima se vodi se datum osniva-
nja u sedamdesetima. - Trenutno imamo 11 članova, nije to veliko društvo, 
ali puno radimo. Za odnos sa načelnikom Željkom Šimićem mogu reći da je 
odličan. Takav odnos još sa općinarima nismo imali. Pomaže naš rad, kako se 
financiramo samo iz članarina i iz Proračuna, kad god je kakva akcija ili nešto 
slično uvijek nam priskoči u pomoć. Zadnjih smo godina, upravo uz njegovu 
pomoć dovukli struju do lovačkog doma, to je bila investicija vrijedna oko 100 
tisuća kuna. Odrađena je i prva faza na opskrbi vodom u domu, dovučene su 
cijevi, tako da ćemo dobiti i priključak vode. Prije nepunih mjesec dana smo 
nasuli kamen pa imamo i tvrdi put do doma. Naravno, na pomoć računamo 
i dalje, kaže Franjić. 

NK “HOŠK” GAŠINCI 

Topla voda preko solarnih panela, arteški bunar, 
a uskoro i rasvjeta reflektorima 

Nogometni klub  HOŠK Gašinci osnovan je 13. ožujka 
1976. godine. Inicijator i osnivač kluba bio je Stipan Perić koji 
je također predložio ime kluba i boje dresova, crveno-bije-
lo-plave. Osim seniorske kategorije, trenutačno ne postoje 
mlađe kategorije kluba u službenim natjecanjima. NK HOŠK 
se trenutačno natječe u 2.ŽNL osječko-baranjskoj, NS Đa-
kovo.

-U vrijeme mog mandata izgrađene se ostave, izbušili 
smo i arteški bunar, postavili i dva stupa za reflektore kako bi 
se moglo trenirati u večernjim satima. Iz arteškog bunara ići 
će voda za navodnjavanje igrališta. Ljeti ovo igralište izgori, 
a kako ćemo sada imati besplatnu vodi iz bunara, trava će 
biti zelena i tijekom ljeta kao što je to slučaj sada. Postavili 
smo i solarne panele, preko njih dobivamo toplu vodu, ima-
mo spremnik za 500 litara tople vode koju igrači koriste za 
tuširanje. Četiri panela su postavljena ovdje jednako kao i u 
Satnici. Ja ne pravim razliku, pazim da se jednako ulaže i u 
jedno i u drugo selo, kaže načelnik Općine Željko Šimić. 

Predsjednik Kluba Danijel Hodak izuzetno je zadovoljan 
suradnjom sa Željkom Šimićem. 

-Zadovoljan sam sa suradnjom sa Općinom, osobito s 
načelnikom. Unazad dvije godine puno smo toga napravili, 
koliko sam ja u mandatu. Kad god smo se obratili za kakvu 
pomoć, uvijek nam je izašao u susret, što s redovnim sred-
stvima, što izvan njih, kaže Hodak. Inače, radove na igrali-
štu kod postavljanja stupova za reflektore izvodila je o svom 
trošku domaća tvrtka MI-BLOK Gašinci. Iskopali su rupe, po-
stavili stupove dali su i beton. 

Načelnik Šimić sa predsjednikom NK “HOŠK” Gašinci
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IGRALIŠTA ZA DJECU 
Općina Satnica Đakovačka postavila je nekoliko suvremenih, novih, dječjih igrališta u Satnici i Gašin-

cima, dok je one starije popravila i ponovno osposobila za igru na radost mališana. 

ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA I OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

Podigli spomenik protjeranim Nijemcima u 
znak sjećanja i zahvale!

U suradnji sa Zemaljskom udrugom podunavskih Švaba iz Osi-
jeka Općina Satnica Đakovčka podigla je spomenik na mjesnom gro-
blju u Satnici svojim nekadašnjim susjedima koji su na ovom prostoru 
živjeli 200 godina, a nakon Drugog svjetskog rata bili su protjerani. U 
znak zahvale i sjećanja, Općina Satnica Đakovačka, kaže njezin načel-
nik Željko Šimić, postavila je spomenik.

-Oni su nam u naslijeđe ostavili uređena polja, kanale... Naš na-
rod je imao s njima dobar suživot i željeli smo im se zahvaliti. Svi žitelji 
naše općine dali su do znanja da taj spomenik treba biti u našem 
groblju. Uz taj glavni spomenik premjestili smo i nekoliko starih nad-
grobnih spomenika i to one najočuvanije. Ostale smo za sada stavili 
po strani, vidjet ćemo što dalje s njima, kaže načelnik Željko Šimić koji 
najavljuje da će sličan spomenik postaviti i na groblju u Gašincima u 
kojima je bilo još više Nijemaca nego u Satnici. Inače, koncesionar na 
održavanju groblja u Satnici i Gašincima je Đanić, obrt za komunalne 
i pogrebne usluge. 
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OD 2013. RAD U KONTINUITETU: OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA VRIJEDNO JE 
RADILA NA BROJNIM PROJEKTIMA I POVLAČENJU SREDSTAVA IZ FODNOVA

Uređivali otresnice, osnovali LAG, 
pomagali svoje udruge...

Općina Satnica Đakovačka u drugoj polovici 2013. 
godine provela je brojne projekte, vrijedno radeći za bo-
ljitak svojih žitelja. Apliciran je tako projekt na javni poziv 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te su 
ostvarena sredstva za energetsku certifikaciju javne ra-
svjete. Potrebno je bilo provesti energetski pregled i cer-
tifikaciju stare javne rasvjete. Ministarstvo poljoprivrede 
prepoznalo je potrebu, te je Općini povodom poslane 
zamolbe, u kojoj je opisano stanje poljskih putova, odo-
brilo iznos od 150.000,00 kuna za uređivanje otresnica.

Potpisan je Ugovor o sufinanciranju izrade projek-
tne dokumentacije za projekt „Izgradnja višenamjenske 
zgrade u naselju Satnica Đakovačka u svrhu povećanja 
standarda života i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih 
usluga, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije. Ovim Ugovorom odobreno je sufinan-
ciranje u iznosu do 375.000,00 kuna za izradu projektne 
dokumentacije (Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbe-
ni projekt). Za ovaj natječaj Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije projekt je prijavljen u 
ožujku 2013. godine. Sukladno odredbama Zakona o 
javnoj nabavi odabran je pružatelj usluge za izradu Idej-
nog projekta. 

Općina Satnica Đakovačka povodom raspisanog 
Javnog poziva Ministarstva gospodarstva za Razvoj 
energetskog sustava, aplicirala je projekt s ciljem pove-
ćanje energetske učinkovitosti, te na navedenom natje-
čaju osigurala sredstva u iznosu 109.456,00 kuna. Uku-
pna vrijednost projekta iznosi 268.000,00 kuna. 

Suosnivač LAG-a Strossmayer 
Općina je u to vrijeme aplicirala i projekt Adaptacija 

dijela građevine - Dom kulture Satnica Đakovačka, pre-
ma Ministarstvu gospodarstva. Projektna dokumentacija 
izrađena je ranije, tako da  je Općina  s ovim projektom 
bila u prednosti prilikom objavljivanja javnih poziva.

Prema Osječko-baranjskoj županiji 2013. godine 
upućene su zamolbe s konkretnim zahtjevima, kao i 
iskaz interesa i potreba za kapitalnim pomoćima i inve-
sticijama, koje su joj bile  nužne za realizaciju projekata. 
Zamolbe su se odnosile na pomoć u izgradnji sustava 
odvodnje na području Općine, izgradnju višenamjenske 
zgrade, adaptacije dječjih igrališta u oba naselja, opre-
manje Doma kulture u Gašincima, adaptaciju Društve-
nog doma u naselju Satnica Đakovačka, adaptacija mr-
tvačnica u oba naselja. Osječko-baranjska županija za 
navedene kapitalne pomoći - izgradnje sustava odvod-
nje, adaptacija mrtvačnice, adaptacija društvenih domo-
va odobrila je ukupni iznos od 115.000,00 kuna.

Općina Satnica Đakovačka iskazala je interes za su-
djelovanje u pripremi projekata iz područja socijalnog 
turizma za apliciranje na natječaje Strukturnih fondova 
EU u financijskoj perspektivi 2014.-2020., s projektnim 
prijedlogom “Priroda na dlanu”.

Za potrebe lakšeg apliciranja projekata, dostupnosti 
informacija i na kraju dobivanja sredstava iz Fondova Eu-
ropske Unije, Općina Satnica Đakovačka, zajedno sa su-
sjednim Općinama (Drenje, Levanjska Varoš, Trnava, Se-
meljci, Viškovci, Strizivojna, Gorjani, Punitovci) i Gradom 
Đakovo osnovala je u listopadu Udrugu Lokalna akcijska 
grupa - LAG “Strossmayer”, čija je predsjednica Božana 
Rogalo iz Satnice Đakovačke.

S navedenim susjednim Općinama i Gradom Đako-
vo stvoreno je projektno partnerstvo, potpisan je Spo-
razum o zajedničkom nastupanju prema Fondovima i 
Ministarstvima u cilju zajedničkog rješavanja komunal-
nih problema. Općina Satnica Đakovačka dala je potpo-
ru projektu “Šatci” Općine Slavonski Šamac. Projekt je 
usmjeren na razvoj turizma kontinentalnog kraja.

Uvijek uz svoje udruge 
Općina Satnica Đakovačka pratila je rad udruga sa 

svog područja, financirajući njihov rad sredstvima Pro-
računa, ali i pomažući im u apliciranju projekata prema 
Ministarstvima i Osječko-baranjskoj županiji. Za kul-
turno-umjetničko društvo „Sloga“ aplicirali su projekte 
prema Ministarstvu kulture za program javnih potreba 
u kulturi. Također je Općina navedenom društvu pomo-
gla u apliciranju natječaja prema Upravnom odjelu za 
prosvjetu, kulturu i šport Osječko-baranjske županije, a 
sredstva su zatražili za dvije manifestacije ovoga društva 
“Pjesmom i plesom kroz Satnicu” i “Djeca u igri, pjesmi i 
plesu”, te za dva projekta međunarodne suradnje - go-
stovanje u Austriji i gostovanje u Švicarskoj. Zatražena su 
sredstva od Upravnog odjela za gospodarstvo i regional-
ni razvoj za realizaciju manifestacija oba kulturno-umjet-
nička društva s područja Općine, te sredstva za adap-
tacije postojećih pozornica. Od navedenog Upravnog 
odjela zatražena su sredstva za pomoć u financiranju 
rada Vatrogasnih društava s područja Općine. Lovačkim 
društvima s područja  Općine pomogli su u apliciranju 
projekta na javni poziv Ministarstva gospodarstva “Ra-
zvoj energetskog sustava”. Odobrena su im namjenska 
sredstva u iznosu 155.000,00 kuna za svako društvo. S 
tim sredstvima, rečeno je 2013. godine, izgraditi će se 
fotonaponske elektrane snage 10 kw, koje su dostatne 
za potrebe ovih društava.


