
ŽUPANIJSKA KRONI KA
INFORMATIVNI BILTEN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, 15. lipnja 2008.

ISSN 1331-288X www.obz.hr

Godina XV.   broj  161-162



  

U OVOM BROJU

SVEČANO OBILJEŽEN DAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

U POVODU DANA ŽUPANIJE ODBOR ZA PRIZANJA DODIJELI
NAGRADE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
* 21. sjednica 10. lipnja 2008. godine: Nova upravna tijela

VIJEĆNICI SU PITALI

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
* Na 90. sjednici 23. travnja: Fiskalnom decentralizacijom pratiti funkcionalnu

* Na 91. sjednici 14. svibnja: Novi projekti razvoja obrtništva i stočarstva
* Na 92. sjednici 26. svibnja: U pripremi sjednice Skupštine

* Na 28. sjednici 11. svibnja: Odabir najpovoljnijih ponuda u javnoj nabavi
* Na 29. sjednici 18. svibnja: Natječajem do najboljih poduzetničkih ideja

RADNA TIJELA POGLAVARSTVA
* Na 1. sjednici Savjeta za razvoj ljudskih resursa 27. svibnja: Revidirati strategiju razvoja Županije

* Na 1. sjednici Županijskog savjeta mladih 3. lipnja: Izgraditi primjerenu metodologiju rada

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
* Na 24. sjednici 28. travnja: Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

_________________________________

"Županijska kronika", Informativni bilten Osječko-baranjske županije
Izdaje: Osječko-baranjska županija

tajnistvo@obz.hr
Osijek, Trg Ante Starčevića 2. tel. 221-501

Uredništvo
mr.sc. Davor Brunčić, glavni i odgovorni urednik,

Gordana Kibel, dr.sc. Jasmina Lovrinčević, Ljerka Ništ-Kokolari,
Stjepan Tomaš, Saša Forgić

Grafička priprema: INDOK centar Tajništva Županije
Tisak: Grafika Osijek



15. lipnja 2008. ŽUPANIJSKA KRONIKA 3

U POSJETU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
* U Općini Čepin 16. travnja: Izgradnja komunalne infrastrukture * U Općini Erdut 29 travnja:

Razvojna usmjerenja Općine Erdut * U općinama Bizovac i Petrijevci 30. travnja: Ulaganja Županije
u lokalne projekte * U Općini Šodolovci 20. svibnja: Osnutak poslovne zone?
* U Gradu Osijeku 23. svibnja: Zajedničkim snagama u zajedničke projekte

* "Koordinacija" gradonačelnika i općinskih načelnika

SUSRETI I SASTANCI
* Ministar Pankretić posjetio Osječko-baranjsku županiju * S predstavnicima HŽ o razvoju

željezničke infrastrukture * Obilazak ceste u Grabovcu * Poticaj povrtlarskoj proizvodnji obitelji
Filakov * Kamen temeljac za proizvodnju kulena u Jagodnjaku * Radionica Klastera Slavonska
jabuka * S Mjesnim odborom i predstavnicima Mađara u Batini * U graničnom zaseoku Kenđija

* O problematici slijepih i slabovidnih osoba * U posjetu privatnom domu za stare i nemoćne
osobe u Donjem Miholjcu * Potpisan ugovor o sufinanciranju održavanja

školsko-športske dvorane u Belom Manastiru

SUSRETI U PROSVJETI
* 10 godina Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku * Učenici "Gaudeamusa" iz Osijeka o

operativnoj strategiji razvoja turizma * Maturalni prosvjed protiv državne mature * Župan s
ravnateljima i učenicima belomanastirskih škola * Župan u Srednjoškolskom centru Valpovo

* Župan Bubalo u Đakovu i Širokom Polju * U Osijeku - generalna proba Quadrille
* U obilasku radova na školi u Ivanovcima * Posjet školi Jagode Truhelke u Osijeku * Maturanti u

šest gradova Županije otplesali Quadrillu * Glas Slavonije proglasio "Najmaturanta" za 2008.
godinu * Sara Muhvić na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi * Polaznicima poslijediplomskih

studija uručene županijske potpore * Športašima školskog uzrasta podijeljena priznanja i lopte

ŽUPANIJSKI PROJEKTI
* Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje

* Izrada digitalnih topografskih karata * Obrana od tuče avionskim generatorima
* Zbrinjavanje animalnog otpada * Unaprjeđenje ekonomske učinkovitosti u proizvodnji mlijeka

* Razvoj genetskog potencijala u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji
* Diplome za male voćare i vinogradare

MEĐUNARODNI KONTAKTI
* Otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Njemačke posjetio Županiju * Finska veleposlanica u

Osijeku * Mađarski veleposlanik posjetio Osječko-baranjsku županiju * U Đakovu predstavljen
projekt "Digital History" * Konferencija "Socijalna ekonomija i lokalni razvoj" projekta PEARL.EU

SKUPOVI, SVEČANOSTI, MANIFESTACIJE
* Uručene Zelena i Povelja lokalne samouprave * Povodom Međunarodnog dana pobjede nad

fašizmom položeni vijenci u Batini * Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen rođendan
dr. Franje Tuđmana * Dan Općine Drenje * Dan Grada Belišća * U Đakovu obilježen Dan Grada

* Obilježen Dan Općine Čeminac * 40 godina djelovanja Gradske lige protiv raka u Osijeku
* Memorijal Dragutina Nunoša Merca i Ivana Nikolnikova Vanje u Belišću * Župan otvorio

međunarodni stručni simpozij primalja u Osijeku * Župan Bubalo otvorio znanstveno-stručni skup
održavatelja * U Osijeku održano savjetovanje farmaceuta * Župan Krešimir Bubalo podijelio 100

sadnica hrasta * Županija školama podijelila boje za obilježavanje školskih igrališta
* Sajam poslova Osječko-baranjske županije * Oldtimeri u humanitarnoj misiji

* Župan uručio stolnoteniske stolove i opremu 
 

ODBOR ZA PRIZNANJA
* U povodu Dana planeta Zemlje dodijeljena Zelena povelja Osječko-baranjske županije



4 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. lipnja 2008.

SVEČANO OBILJEŽEN
DAN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Svečanost obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije 2007. godine imala je posebno značenje,
budući da je Dan Županije ustanovljen u spomen na dan kada su se u završnoj fazi mirne reintegracije
hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske u Belom Manastiru 2. lipnja 1997.
godine prvi puta od osnutka Županije našli na okupu predstavnici političkog života cjelovitog područja
Županije.

Sjećajući se žrtava ugrađenih u temelje
neovisnosti Republike Hrvatske i njezine
cjelovitosti, izaslanstva Županije, Grada Osijeka,
Hrvatske vojske i Policije te udruga proizašlih iz

 Domovinskog rata, 2. lipnja su položila vijence
pred Kapelicu Kraljice mira koju je Županija
podigla 1995. godine u sklopu Krunske utvrde u
Osijeku.

Potom je u svečanim prostorijama
Županijskog poglavarstva upriličeno uručenje
dodijeljenih Nagrada Osječko-baranjske županije.
Nagradu Osječko-baranjske županije za životno
djelo kao javno priznanje za cjelokupnu djelatnost
koja je od osobitog značenja za razvitak određenog
područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje
predstavlja značajan doprinos razvitku određene
djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju,
dodijeljena je Stanku Petroviću za životno djelo
ostvareno u području prosvjete, Dragutinu
Stivaničeviću za životno djelo ostvareno u
području kulture i prosvjete i Franji Vidakoviću
za životno djelo ostvareno u području tjelesne
kulture i športa.

Nagradu Osječko-baranjske županije, javno
priznanje za iznimna postignuća na području
Županije u 2006. godini, dobili su u području
zdravstva dr.sc. Rudika Gmajnić, za zapažene
rezultate u djelotvornom i racionalnom
organiziranju zdravstvenog sustava i unaprjeđenje
zdravstvene zaštite građana, u području tjelesne
kulture i športa Marin Janković, za istaknute
rezultate u organiziranju i afirmiranju aktivnosti
očuvanja i njegovanja izvornih i tradicijskih
športova u okviru Olimpijade starih športova u
Brođancima te u području tehničke kulture
Domagoj Kusalić, za iznimna postignuća na
domaćim i međunarodnim natjecanjima u području
informatike.
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Nakon prigodne čestitke župana Krešimira
Bubala svim dobitnicima Nagrade na dodijeljenom
priznanju se zahvalio Stanko Petrović.

Uobičajeno, predsjednik Skupštine Ivica
Završki sazvao je svečanu sjednicu u prostoru
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 4.
lipnja, kojoj su nazočili brojni uzvanici koje je
predvodio predsjednik Republike Stjepan Mesić.

Otvarajući sjednicu, predsjednik Ivica
Završki je podsjetio na prigodu obilježavanja.

Podsjetio je na tada izrečene riječi i snažnu poruka
mira i nade koja se vremenom razvila u vjeru da
moramo i možemo živjeti zajedno i izgrađivati
našu zajedničku domovinu Hrvatsku: "I danas
nakon deset godina mira još uvijek osjećamo
posljedice agresije, ali i ponos na doprinos naše
Županije u Domovinskom ratu. Obilježavajući Dan
Županije okrenuti smo budućnosti, svjesni velikih
potencijala i mogućnosti koje se otvaraju, ali i
odgovornosti za očuvanje i jačanje političke
stabilnosti koja je preduvjet za razvoj i
Osječko-baranjske županije, Slavonije i Baranje i

Domovine  Hrvatske. Jer samo prosperitetna i
zadovoljna Slavonija i Baranja, što se uostalom
odnosi i na svaku drugu hrvatsku regiju, garancija
je i prosperiteta voljene nam Hrvatske", naglasio
je predsjednik Završki.

Pridružujući se predsjedniku Skupštine, župan
Krešimir Bubalo podsjetio je na 15-tu obljetnicu
županijskog ustroja u Republici Hrvatskoj: "Te
1993. godine, nakon lokalnih izbora, provedenih
sukladno tada novom Zakonu o lokalnoj
samoupravi, i u okviru novog teritorijalnog
ustrojstva Republike Hrvatske, 15. travnja održana
je konstituirajuća sjednica Skupštine
Osječko-baranjske županije. Isti dan, prvi župan
Osječko-baranjske županije Branimir Glavaš,
posadio je u dvorištu Županijske palače mladicu
slavonskog hrasta. Taj slavonski hrast i danas
raste, grana se i jača, simbolizirajući snagu,
mentalitet i volju naših ljudi, kako u vremenima
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kada je gotovo polovica Osječko-baranjske
županije bila okupirana, tako i danas kada želimo
ubrzano uhvatiti priključak s razvijenim dijelovima
Hrvatske i Europom." 

Naznačavajući smjer razvoja Županije, župan
je ukazao na činjenice: "Jučer je Osječko-
baranjska županija bila na začelju po razvijenosti
hrvatskih županija, danas je u sredini, jučer smo
bili najsiromašniji, danas više nismo, još jučer
smo čekali da nam kažu što trebamo raditi i
očekivali smo da nam daju novce, danas sami
kreiramo razvoj, izrađujemo naše projekte i s
gotovim projektima na natječajima se borimo za
sredstva. Danas nam nitko ne može reći da
nemamo ideja, da ne potičemo ulaganja, da ne
skrbimo i o najmanjem naselju u Županiji."

Nižući podatke koji ilustriraju ovu tvrdnju,
župan Bubalo je istakao: "Županija smo koja
najviše izdvaja za poljoprivredu, 64 milijuna kuna
ove godine što je više nego sve županije odavde do
Zagreba zajedno, imamo najviše poduzetničkih
zona u Republici Hrvatskoj, a Slobodna zona
Osijek, po podacima Ministarstva gospodarstva 

ostvarila je najviše povlastica sukladno postojećim
zakonima i najviše ulaganja od  ostalih 13
slobodnih zona u Hrvatskoj, najviše izdvajamo za
kulturu od svih županija kao i za sakralne
objekte." 

Obrazlažući razvojnu strategiju Županije,
podsjetio je: "Danas je proizvodnja hrane u
globaliziranom svijetu strateška odrednica, mi smo
to prepoznali kao svoju veliku razvojnu šansu jer
260.000 hektara poljoprivrednih površina nam
daje za to pravo. Promišljajući razvoj Osječko-
baranjske županije usmjerili smo se na
inteziviranje poljoprivredne proizvodnje ulažući
znatna sredstva u poticaje, unaprjeđenje  biljne i
stočarske  proizvodnje. Pokrenuti su razvojni
projekti, njih 70, usmjereni podizanju kvalitete
primarne  proizvodnje, razvoju i unaprjeđenju
prerade, plasmana  i trženja poljoprivrednih
proizvoda, očuvanju prirodnih resursa  te
promicanju održive proizvodnje u cilju
oživljavanja  ruralnog prostora, a u našim
projektima i poticajnim mjerama sudjeluje svake
godine više od 7000 korisnika." 
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No, upozorio je i na ograničenja u tom razvoju
među kojima se svojim značenjem osobito ističe
problem miniranosti područja. "Ali ono što nas
uvelike koči u našim planovima je još uvijek velika
površina miniranog i minski sumnjivog područja,
190 km2, gotovo 5% ukupne površine Županije.
Činimo mnogo kako bi se ovaj težak problem
riješio, obraćamo se stranim i domaćim
donatorima, veleposlanstvima, međunarodnim
organizacijama, uspiju se prikupiti određena
sredstva, ali još uvijek je to kap u moru ili kap u
mnogim miniranim kilometrima. Država tu
jednostavno ne čini dovoljno, a mi naprosto
nemamo dovoljan financijski kapacitet za
rješavanje ovog problema. Čini se dosta na
edukaciji stanovništva posebice najmlađih, dijele
se publikacije, brošure i slikovnice ali mine ostaju
i ostat će tu još 50 godina ukoliko se nešto
značajno ne promijeni. Najgore od svega je to da
nam još uvijek ginu i ostaju osakaćeni ljudi."

Usmjerenje razvoja nema alternativu jer
"Europska Unija nema alternativu, mi smo toga
duboko svjesni, ali smo isto tako svjesni naše
potrebe za kvalitetnom prilagodbom europskim
standardima u svim dijelovima društva, ali i našim
glavama. Osječko-baranjska županija je u
segmentu europskih integracija, a posebice
europskih projekata odmakla naprijed. Radeći
prije svega na ljudskim resursima, okupljajući one
koji znaju  ali i brzo uče, stvoren je respektabilan
tim ljudi koje s pravom nazivamo projekt
menadžerima, a neki među njima su u vrhu
hrvatskih projekt menadžera za europske fondove.
Europska obitelj uskoro će dobiti 28. članicu,
Hrvatsku, a Osječko-baranjska županija je
spremna već danas" zaključno je ocijenio župan
Krešimir Bubalo.

Obraćajući se nazočnima predsjednik
Republike Stjepan Mesić naglasio je razvojnu
usmjerenost stvaranju pretpostavki bržeg napretka
u svim područjima života Županije. "Strategija
razvoja Osječko-baranjske županije temelji se na
investicijama u poljoprivrednu i industrijsku
proizvodnju, obrazovanje i infrastrukturu, ljestvica
je visoko postavljena, jer Strategija predviđa ne
samo  gospodarski  oporavak  nego  i  to  da  ova

Županija i cijela Slavonija i Baranja postanu
"regionalni tigar" naglasio je predsjednik Mesić.
Među značajnim projektima koji otvaraju
mogućnost bržeg i održivog razvoja naveo je
gradnju koridora 5C te realizaciju projekta Kanal
Dunav-Sava. Također, naglasio je važnost
međudržavne i međuregionalne suradnje, iskorište-
nja pretpristupnih fondova Europske unije,
vladavine prava i unaprjeđenja demokratskog
razvoja kao uvjete razvitka Osječko-baranjske
županije, ali i cijele Hrvatske.

Petnaesta obljetnica županijskog ustroja, a
time i postojanja i djelovanja Osječko-baranjske
županije, odgovarajuće je obilježena dokumentar-
nim filmom koji svjedoči o 15 godina Osječko-
baranjske županije, autora Ivana Karalića u
produkciji Televizije Slavonije i Baranje, koji je
premijerno prikazan nazočnima na svečanoj
sjednici. Svečanost je zaključena instrumentalnim
tamburaškim skladbama te nastupom Vokalnog
okteta "Druge" i Tamburaškog orkestra
Osječko-baranjske županije.
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U povodu Dana Županije Odbor za priznanja dodijelio

NAGRADE
 OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Nagrada Osječko-baranjske županije javno je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja
postignuta na području Županije u svim djelatnostima. Nagrada se može dodijeliti za životno djelo ili za
uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada). Nagrada za životno
djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Županije ili su na njemu proveli dio života
tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju, a Nagrada za uspjehe ostvarene
u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) može se dodijeliti pojedincima, grupama
za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama koji žive ili djeluju na području Županije. Nagrade se
dodjeljuju svake godine u svečanosti obilježavanja Dana Županije, 2. lipnja.

Ove godine Odbor za priznanja je odlučio
Nagradu za životno djelo kao javno priznanje za
cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja
za razvitak određenog područja djelovanja,
odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan
doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno
dobro od značaja za Županiju dodijeliti Stanku
Petroviću za životno djelo ostvareno u području
prosvjete, Dragutinu Stivaničeviću za životno
djelo ostvareno u području kulture i prosvjete i
Franji Vidakoviću za životno djelo ostvareno u
području tjelesne kulture i športa.

Nagrada Osječko-baranjske  županije,  javno

 priznanje za iznimna postignuća na području
Županije u 2006. godini, dodijeljena je u
području zdravstva dr.sc. Rudiki Gmajniću za
zapažene rezultate u djelotvornom i racionalnom
organiziranju zdravstvenog sustava i unaprjeđenje
zdravstvene zaštite građana, u području tjelesne
kulture i športa Marinu Jankoviću za istaknute
rezultate u organiziranju i afirmiranju aktivnosti
očuvanja i njegovanja izvornih i tradicijskih
športova u okviru Olimpijade starih športova u
Brođancima te u području tehničke kulture
Domagoju Kusaliću za iznimna postignuća na
domaćim i međunarodnim natjecanjima u području
informatike.

STANKO PETROVIĆ

Kako pomoći mladom čovjeku da
izraste u odgovornu osobu spremnu
preuzeti terete svakodnevnog života,
kako ga pripremiti za svijet rada i
djelovanja u okruženju koje mu ponekad
neće biti sklono? Pred ovim teškim
pitanjem zastaje svaki savjestan čovjek
kojemu je na duši odgoj i obrazovanje
mladih, pred njim zastaje svaki učitelj. Učitelj je
prijatelj i uzdanica, oslonac u koracima
savladavanja izazova stvarnoga života. Pa kada se
čovjek svim svojim umnim i fizičkim
mogućnostima preda ovoj zadaći obavljajući je
kao poziv cijeli svoj radni vijek, a rezultat su mladi
ljudi osposobljeni da se nose s problemima

svakodnevnice, tada možemo govoriti o
životnom djelu toga čovjeka.

Profesora Stanka Petrovića, današnjeg
ravnatelja Trgovačke i komercijalne škole
"Davor Milas" u Osijeku pamtit će 40
generacija učenika te škole, preko 10.000
mladih. Pamtit će ga po ljudskom

pristupu, po njegovoj stručnosti u vođenju škole
koja im daje potrebna znanja, po njegovoj brizi za
prostorne i materijalne uvjete njihova učenja. A on
je u 40 godina rada u ovoj školi, 35 godina kao
ravnatelj predvodio timove stručnjaka u plemenitoj
misiji odgoja i obrazovanja mladih. Vodio je školu
koja je značajno prelazila obuhvate grada u kojem
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djeluje, izrastajući u instituciju regionalnog
značenja. Uz Osječane, učenici ove škole putovali
su s područja cijele Slavonije i Baranje, ali i
sjeverne Bosne i Bačke. Ovakav status bio je
moguć jedino uz održanje i podizanje stručnog
ugleda Škole.

Tom cilju Škola je prilagođavala svoj nastavni
program i način njegovog izvođenja. Tradiciju
valja poštovati, a ova škola, kao jedan od
nastavljača stoljetne tradicije školovanja trgovaca
u Osijeku, bilježi već 60 godina svoga osnutka i
djelovanja. Minulom vremenu odgovaralo je
obrazovanje samo prodavača, trgovačkih
poslovođa i skladištara. Suvremeni uvjeti
gospodarskog razvoja u kojem se svijet trgovine iz
osnova promijenio, dobio nove sadržaje i nova
značenja i pred ovu Školu postavio je nove zadaće.
Stanko Petrović dio je tima stručnjaka Osijeka,
Rijeke i Splita koji oblikuje prijedlog novog
nastavnog programa obrazovanja komercijalista,
kao novog zvanja odgovarajućeg širokom spektru
suvremenog trgovanja, programa koji
osposobljava mlade ljude da se sa srednjoškolskim
obrazovanjem uključe u dinamičan svijet nabave
i prodaje, marketinga i poduzetništva, špedicije i
transporta. Nakon ekperimentalne primjene u četiri
hrvatska grada, ovaj program postaje sastavnim
dijelom obrazovnog sustava.

Kvalitetu izvođenja ovog programa bilo je
moguće ostvariti samo vrsnoćom nastavnika
kojima se Petrović okruživao, pomažući im i
potičući ih na usavršavanje i stručno napredovanje.
Čak jedanaest nastavnika ove škole doseglo je
znanstveni status. Šest današnjih sveučilišnih
profesora svoja znanstvena zvanja stekli su radeći
na  ovoj  školi.  Nastavnici  ove  škole  autori  su

udžbenika trgovinskog poslovanja.

Suvremene programe nužno moraju pratiti i
suvremeni uvjeti njihova izvođenja. To je pred
ravnatelja Petrovića postavljalo zadaću
kontinuiranog unaprjeđenja prostornih i drugih
uvjeta izvođenja nastave. Osiguravajući sredstva iz
različitih, pa i međunarodnih izvora, uspijeva
dogradnjom III. etaže škole i adaptacijom
postojećeg prostora udvostručiti učionički prostor
i osigurati kabinete za suvremeno izvođenje
nastave. Odgovarajući zahtjevima smještaja
učenika iz prostorno udaljenih mjesta,
osuvremenjava i dograđuje dom za smještaj
učenika podignut u sklopu škole.

Domovinski rat stavio je i ovu školu, a osobito
njezinog ravnatelja pred nove kušnje. Sklonivši
učenike i njihove nastavnike izvan ratnog
domašaja u Slovačku, ravnatelj Petrović vraća se
svojoj školi i njezine kapacitete stavlja na
raspolaganje ugroženima. Učenički dom,
pribježište je prognanika iz Ćelija i drugih
okupiranih mjesta istoka Slavonije i Baranje, a
radionica za praktičnu nastavu "Stop", usprkos
topničkim udarima i granatama, izvor nasušnog
svakodnevnog snabdijevanja građana. Rat nije
štedio školu i njezin dom. Potpunom poratnom
obnovom ovih objekata, škola danas ima
kvalitetne i suvremene uvjete djelovanja.

Cijeneći da je svojim djelovanjem dao osobit
doprinos razvitku pedagoške struke u području
obrazovanja trgovaca i širenju znanja koje je
tumačio cjelokupan svoj radni vijek osposobljava-
njem mladih naraštaja Osječko- baranjska županija
dodjeljuje Stanku Petroviću svoju Nagradu za
životno djelo ostvareno u području prosvjete.

DRAGUTIN STIVANIČEVIĆ

U vremenu kada svaka ljudska
tvorevina, pa čak i ideja sama, postaje
robom na nemilosrdnom tržištu, a smisao
bavljenja tzv. popularnom kulturom
dosizanje zvjezdanih trenutaka slave i
bogatstva, potisnuto je sjećanje da glazba
kao rijetko koji oblik duhovnog izraza
približava čovjeka njegovom duhovnom
idealu. Glazba nedjeljivo pripada čovjeku
izražavajući i potičući njegovu duhovnost, pa je
protivno njezinoj naravi sve ono što ne pripada

show businessu promatrati u getu
koncertnih sala glazbenih institucija.

Duboko uvjeren u društveno i
duhovno poslanje glazbe, Dragutin
Stivaničević cijelim svojim radnim
vijekom i društvenim angažmanom
dokazuje svoju predanost glazbi čijoj

misiji služi. On nije samo zaljubljenik u glazbena
ostvarenja, vrstan tehničar i trener. On je
prosvjetitelj koji najmlađe uzdiže na njihovoj
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glazbenoj baštini. Prosvjetar po struci, glazbenik
po vokaciji, humanist po opredjeljenju, pred
sobom uvijek u školi u kojoj predaje, u
ansamblima koje vodi ima male i mlade ljude,
neiskvarene i nesputane u razvoju ljudskoga.
Osamdesetih godina prošlog stoljeća glazbenu
kulturu širi među mladima putem organizacije
Muzičke omladine u Osijeku, a izvrsnosti služi
memorijalima mladih glazbenika "Darko Lukić" i
"Franjo Krežma", u čijoj organizaciji sudjeluje.

Dragutin Stivaničević nije samo vrstan
glazbeni učitelj već i glazbeni pedagog. Nije
slučajno osječka OŠ "Dobriša Cesarić", u kojoj je
gotovo 35 godina nastavnik glazbene kulture, bila
vježbaonicom Odjela za glazbenu kulturu
Pedagoškog fakulteta. On djecu poučava, on ih
oslobađa u izražavanju i dosiže rezultate koji ih
kandidiraju za kvalitetne javne nastupe. Sa
školskim Dječjim pjevačkim zborom nastupa na
brojnim manifestacijama gradskog i županijskog
značaja, nastupa na gradskim i republičkim
smotrama, gostuje u Italiji, Mađarskoj i
Švicarskoj. Iz Dječjeg zabavnog orkestra "Duge"
potekli su mnogi danas ugledni i cijenjeni osječki
glazbenici.

Narodna glazbena baština izvorni je kod
glazbenog stvaralaštva. Njoj se stoga predaje
punom snagom četvrt stoljeća djelujući za
dirigentskim pultom STD "Pajo Kolarić" u
Osijeku. "Pajo" je oduvijek u ovim krajevima bio
simbolom, nositeljem i promicateljem hrvatske
kulturne baštine i visoke razine muziciranja. On je
pokretač i utemeljitelj Festivala tamburaške glazbe
i iz njega izraslog Hrvatskog tamburaškog saveza.
On je susretište onih kojima je promicanje
slavonskog identiteta na srcu. Stivaničević je toj
misiji dao svoj osobni doprinos vodeći vokalni i
tamburaški sastav Društva. Festivali tamburaške
glazbe u Osijeku nezamislivi su bez zlatnih plaketa
koje na njima osvaja "Pajo". I otvaranje Đakovač-

kih vezova godinama prati "Pajin" tamburaški
orkestar. Gramofonske ploče, audio kazete, radio
i TV emisije svjedoče o uspješnosti njegova
djelovanja u ovom vremenu. Djelujući u vremenu
koje Društvu, ali ni Hrvatskoj u cjelini, nije bilo
sklono, preuzima i ulogu hrvatskog veleposlanika
u pribavljanju moralne i materijalne potpore
hrvatskoj borbi za neovisnost. Pod njegovom
palicom "Pajo Kolarić" gostuje na mnogim malim
i velikim pozornicama u cijeloj Hrvatskoj, po
zemljama Beneluxa, Njemačkoj, Mađarskoj... Za
povijest i pamćenje ostaje susret i nastup pred
Svetim Ocem u Vatikanu 1998. godine.
Odazivajući se svom duhovnom porivu, Dragutin
Stivaničević je instrumentirao i vrlo često s
velikim orkestrom "Paje Kolarića" uspješno
izvodio "Hrvatsku misu" Ive Perana.

Osječka mladost na koju je Dragutin
Stivaničević prenosio svoje znanje, polet,
stvaralačku energiju i odanost poslu nositelj je
njegovih najvećih prosvjetnih i kulturno-
umjetničkih zamisli i ostvarenja. Glazba je
Stivaničeviću nadahnuće i smisao postojanja, a
mladi ljudi su njegovi raspjevani glasovi i na
tamburaškim instrumentima vrhunski izvedeni
tonovi. Mladi su njegova životna energija, radost,
požrtvovnost te predanost savršenstvu i ljepoti
umjetnosti. Kao glazbeni pedagog i dirigent, kao
čovjek bogatog unutarnjeg života, Stivaničević zna
da glazba u ljudski život unosi razigranu radost i
blagi spokoj, da nas glazba hrabri u teškim
trenucima i tješi u boli, da nas ispunjava
ditirambskim i himničkim raspoloženjem ali i
skrušenošću pred tajnom života i svijeta. Takvu
glazbu Stivaničević duboko proživljava, stvara i
nesebično predaje drugima.

Iz ovih razloga, Dragutinu Stivaničeviću
dodjeljuje se Nagrada Osječko-baranjske županije
za životno djelo ostvareno u području kulture i
prosvjete.

FRANJO VIDAKOVIĆ

Ima li većeg priznanja čovjeku od
tvrdnje da je još za života postao
povijesna ličnost ugrađena u temelje i
razvoj određene djelatnosti čiju povijest
nije moguće kazivati bez spominjanja
njegovog imena. Tako, govoriti o odbojci
u Osijeku bez Franje Vidakovića nije
moguće. Pola je stoljeća svoju ljubav

posvećivao igranju odbojkaškom loptom,
učenju mladih naraštaja, stručnom
odmjeravanju pravde i organiziranju
ovoga športa u gradu u kojem je rođen.
Toj prvoj ljubavi je ostao vjeran i s njom
izrastao u svojevrsnu ikonu.

Odbojkašku je loptu primio svojim
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igračkim rukama još kao petnaestogodišnji dječak
i nije je ispuštao dvadesetpet godina, mijenjajući
dresove osječkih klubova "Jedinstva", "Slavonije",
"Tekstilca", "Željezničara" i "Elektre". Sudionik je
prvog Prvenstva Hrvatske 1946. i kapetan
momčadi koja je osvojila naslov državnog
viceprvaka.

Svoje znanje vrsnog stručnjaka i umijeće
postizanja visokih ciljeva preko trideset godina je
ugrađivao u izrastanje odbojkaških kolektiva
sustavno se skrbeći o svim odbojkaškim
aktivnostima na području Slavonije i Baranje
uključivo i one promidžbene naravi kroz
gostovanja odbojkaških reprezentacija Mađarske,
Bugarske, Poljske, Rumunjske, SSSR-a, Japana i
Kube u Osijeku. 

Mnogi poznati odbojkaši postali su to
zaintrigirani pozivom Franje Vidakovića - Pube,
kako ga od milja nazvaše prijatelji, koji je među
srednjoškolcima okupljao novu odbojkašku
momčad. Novoutemeljeni Odbojkaški klub
"Slavonija" nastao od ponajboljih igrača tri
osječka odbojkaška kluba, koji od 1966. godine
nosi naziv "Željezničar", izrastao je na toj
inicijativi. Ovaj Klub, uveden 1964. godine u
najbolji državni razred, vođen tajničkom
upornošću te trenerskim znanjem i mudrošću
Franje Vidakovića u sezoni 1971/1972. godine
dosegao je naslov državnog viceprvaka.

Svoje godinama stjecano stručno znanje i
autoritet, svoj osjećaj za pravdu i pravednost
Franjo Vidaković je ponajbolje iskazivao
odmjeravanjem sudačke pravde. Od šesnaeste
godine izrasta u jednog od najvrsnijih sudaca koje
je hrvatska odbojka ikada imala, impresivne
međunarodne reputacije potvrđivane od 1955.
godine. Kao mjeritelj pravde sudionik je Olimpij-

skih igara u Minhenu 1972. godine, triju svjetskih
(u Meksiku, Italiji, Čehoslovačkoj) i osam
europskih prvenstava (u Finskoj, Njemačkoj,
Italiji, Francuskoj, Bugarskoj, Čehoslovačkoj,
Jugoslaviji i Rumunjskoj), Svjetskog kupa u
Berlinu, Univerzijade u Budimpešti, Mediteran-
skih igara u Splitu, Balkanskog prvenstva u
Sarajevu i niza drugih natjecanja. Pored toga,
vodio je oko 60 međudržavnih susreta u
kvalifikacijskim natjecanjima za najveće svjetske
smotre te 40-ak utakmica europskih odbojkaških
kupova. U 40-godišnjoj sudačkoj karijeri odsudio
je oko 500 utakmica, među kojima i 150
međunarodnih.

Franjo Vidaković je poduzetan i odgovoran
čovjek. Nije to potvrđivao samo kao organizator
odbojkaških zbivanja ili nositelj najviših dužnosti
u odbojkaškoj organizaciji lokalne i državne
razine, već i kao stručnjak usmjeren stvaranju
uvjeta razvoja športa na ovom području. Osnivač
je i rukovoditelj gradske Uprave sportskih objekata
u Osijeku i predsjednik odgovarajućeg općinskog
fonda za financiranje športa. U tom je svojstvu
inicirao i vodio izgradnju Nastavno-športske
dvorane "Zrinjevac" 1973., a prethodno i
veslačkog doma VK "Iktus" 1967. godine.

Franjo - Puba Vidaković, neumorni
odbojkaški i športski pregalac je uzor, i to ne samo
po dodijeljenom "Uzor-trofeju" Glasa Slavonije
1999. godine i Nagradi Hrvatskog olimpijskog
odbora - Matija Ljubek 2001. godine za
cjeloživotni opus najistaknutijeg osječkog
odbojkaškog djelatnika. On pripada plejadi
entuzijasta i vrsnih znalaca na kojima je sazdana
športska povijest našeg područja. U potvrdu ovoj
ocjeni Osječko-baranjska županija mu dodjeljuje
svoju Nagradu za životno djelo ostvareno u
području tjelesne kulture i športa.

Dr.sc. RUDIKA GMAJNIĆ

Najdjelotvorniji sustav zdravstvene
zaštite je onaj koji nije prinuđen liječiti
bolesne, koji služi zdravima da zadrže
svoje zdravlje i spriječe nastanak i razvoj
bolesti. Drugim riječima, prvenstvena
zadaća primarne zdravstvene zaštite nije
liječiti ljude već štititi njihovo zdravlje.
Toj ulozi i tim ciljevima prilagođeno je
djelovanje i domova zdravlja, okosnice

sustava primarne zdravstvene zaštite u
Hrvatskoj.

Ispunjenju ove zadaće usmjereno je
i djelovanje osječkog Doma zdravlja,
kojim već četrnaest godina u svojstvu
ravnatelja rukovodi dr. Rudika Gmajnić.
Uspješnost uspostavljanja sustava
zdravstvene zaštite u okviru procesa
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reintegracije hrvatskog Podunavlja nakon
Domovinskog rata, provedbe procesa privatizacije
djelatnosti zakupom ordinacija i informatizacija
zdravstvene djelatnosti u okviru Doma, zalog su
dobroj organiziranosti u pružanju zdravstvenih
usluga građanima. Rukovođenje najvećom
zdravstvenom ustanovom primarne zdravstvene
zaštite u Županiji, stvorilo je obvezu djelovanja u
oblikovanju djelotvornog sustava te zaštite u
Županiji. Da bi odgovorio ovim zadaćama dr.
Gmajnić značajne napore ulaže u širenje i
produbljivanje razine svojih znanja, što dovršava
dosizanjem najviše znanstvene razine i
potvrđivanjem statusa jednog od vodećih
stručnjaka obiteljske medicine u Hrvatskoj, koji
svoje znanje prenosi mlađim naraštajima i
kolegama u okviru osječkog Medicinskog
fakulteta ili na međunarodnim skupovima.

Ne samo kao vrstan stručnjak, već i kao društ-
veno odgovorna osoba, dr. Gmajnić je angažiran u

aktivnostima prevencije karcinoma. Član je tima
tima za koordinaciju i provođenje Nacionalnog
projekta Republike Hrvatske za prevenciju
karcinoma dojke u sklopu kojega je učinjeno preko
6000 mamografskih pregleda, kao član
predsjedništva Gradske lige protiv raka Osijek
organizirao je niz aktivnosti na prevenciji karcino-
ma, a svoje znanstvene dosege predstavljao je
tijekom 2007. godine i na svjetskim kancerološkim
kongresima u Rio de Janieru i Washingtonu, gdje
prezentira stavove i pristupe tzv. "osječkog kruga"
u prevenciji karcinoma.

Budući da je svojim višegodišnjim djelovanjem,
osobito naglašenim u 2007. godini postigao zapa-
žene rezultate u djelotvornom i racionalnom orga-
niziranju sustava zdravstvene zaštite građana, uz
osobiti angažman u prevenciji malignih bolesti,
dr.sc. Rudiki Gmajniću dodjeljuje se Nagrada
Osječko-baranjske županije za značajne uspjehe u
području unaprjeđenja zdravstvene zaštite i
zdravstva.

MARIN JANKOVIĆ

Kako je tijelo postojbina duha, tako je
i šport dio ljudske kulture, a športske
tradicije dio kulturne baštine jednog
naroda. Njegovati tradiciju znači
onemogućiti zaboravu da otkidanjem
djelića te baštine oduzima snagu
njegovom kulturnom identitetu. U tome
leži vrijednost očuvanja i njegovanja
izvornih i tradicijskih športova kojima je
posvećena Olimpijada starih športova u
Brođancima. Seoska nadmetanja u pučkim
športskim disciplinama kroz nju su primila
olimpijska obilježja i tradiciju održavanja. Ona je
svjedok i prikaz pučkih korijena suvremenih
športova, ona je svjedok povijesti športa ovoga
područja.

Svaki poduhvat ovisi o entuzijazmu i znanju
ljudi koji ga nose. Obnoviti i afirmirati športove u
kojima su se nadmetali pradjedovi, nesporno je
poduhvat koji zahtijeva predanost onih koji mu
služe. U grupi tih entuzijasta izdvaja se Marin
Janković, koji je cijeli svoj radni vijek posvetio
odgoju najmlađih u Osnovnoj školi u Brođancima.
U Olimpijadi je od njenih početaka 1972. godine,
kao njezin tajnik, pa predsjednik Olimpijskog
odbora i organizator aktivnosti informiranja i
promidžbe. Svoj osobit doprinos promicanju i

podizanju ugleda Olimpijade, Marin
Janković daje organiziranjem uključivanja
mladih i škola te natjecatelja i gostiju iz
zemlje i inozemstva, ali i bogatom
izdavačkom djelatnošću. Autor je petnaest
Revija, Biltena i drugih publikacija o
Olimpijadi. Svoju publicističku djelatnost
okrunio je 2007. godine monografijom
"Olimpijada u Hrvata". Monografija

svjedoči o proteklih 35 godina Olimpijade, ali i
poučava o športskim tradicijama i pojedinim
športovima koji čine tu tradiciju živom. U tom
smislu ovo djelo postaje nezaobilazna
dokumentacijska građa ne samo za ovu
jedinstvenu športsku manifestaciju već i za
povijest starih pučkih športova u cjelini.

Cijeneći njegov doprinos ustanovljenju, razvoju
i afirmaciji ove jedinstvene športske i kulturne
manifestacije usmjerene njegovanju kulturne i
tradicijske baštine kao dijela kulturnog identiteta
Slavonije i Baranje i Hrvatske u cjelini, Osječko-
baranjska županija dodjeljuje Marinu Jankoviću
svoju Nagradu za istaknute rezultate u
organiziranju i afirmiranju aktivnosti očuvanja i
njegovanja izvornih i tradicijskih športova u
okviru Olimpijade starih športova u Brođancima.
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DOMAGOJ KUSALIĆ

Ljudska civilizacija u ovom tehnološkom dobu
svoj napredak temelji na snažnom povećanju
količine raspoloživih znanja i razvoju mudrosti u
njihovom korištenju. Informacijsko doba te
civilizacije ne ovisi samo o zadivljujućem razvoju
tehničkih poluga, već prije svega na znanju onih
koji te poluge stvaraju i njima se koriste.
Informatičko doba društva znanja i znanstvene
izvrsnosti počiva na naraštajima koji pristižu i
kojima je sofisticirano korištenje suvremenim
informatičkim i komunikacijskim sredstvima dio
obične svakodnevnice.

Domagoj Kusalić, danas student elektrotehnike
i računalstva, nesporno pripada tom naraštaju.
Godinama najbolji informatičar iz školskih kluba,
izrasta u međunarodno potvrđivanog vrsnog
informatičara. Još kao bizovački osmoškolac
najbolji je informatičar svoga uzrasta u Županiji.
Taj status zadržava i u srednjoškolskom uzrastu
kao učenik osječke III. gimnazije i polaznik Centra
tehničke kulture u Osijeku. No, tome pridodaje i
uspjehe na državnim natjecanjima koji ga
svrstavaju među najbolje informatičare Hrvatske i
kandidiraju za državnu reprezentaciju.

S II. ekipom reprezentacije Hrvatske 2006. godine
osvaja brončanu medalju na 13. srednjeeuropskoj
informatičkoj olimpijadi u Vrsaru. Te iste godine,
natječući se u Cincinnatiju, započinje put do
prvaka svoje kategorije u natjecanju ACSL
(American Computer Science League) u Houstonu
2007. godine. Te, 2007. godine, treći je na
državnom natjecanju, ali i na Hrvatskoj
informatičkoj olimpijadi. Postignute rezultate iste
je godine okrunio zastupajući boje hrvatske
reprezentacije brončanom medaljom izborenoj
među 297 natjecatelja iz 79 zemalja na 19.
međunarodnoj informatičkoj olimpijadi održanoj
u Zagrebu pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Domagoj Kusalić, godinama najbolji mladi
informatičar Županije, svjedoči istinu da
budućnost ljudske civilizacije pripada znanju i
umješnosti njegovog korištenja koje u sebi od
malih nogu nose i razvijaju naraštaji koji pristižu.
On je to već potvrdio i na globalnoj razini. Ovoj
potvrdi pridružuje se i Nagrada Osječko-baranjske
županije kao priznanje za iznimna postignuća na
domaćim i međunarodnim natjecanjima u području
informatike. 

NOVA UPRAVNA TIJELA 

Više od polovine dnevnog reda zauzeli su financijski dokumenti u funkciji Godišnjeg obračuna i
rebalansa Županijskog proračuna, Upravni odjel za društvene djelatnosti podijeljen je na dva nova
upravna tijela - za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu te zdravstvo i socijalnu skrb, no, najviše
pozornosti i rasprave vijećnika privukla su pitanja sigurnosti u prometu i poljoprivredne proizvodnje.
Nakon rasprave o podnesenom Izvješću HNK u Osijeku, ono nije prihvaćeno. Ovo je rezultat  21.
sjednice Županijske skupštine 10. lipnja koja je razmotrila obiman dnevni red koji je obuhvatio točke:
1. Izvješće Mandatne komisije
2. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na

području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
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5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2007. godini na području Osječko-baranjske županije
6. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
7. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
8. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
9. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2007.

godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije

za 2007. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području

Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije

za 2007. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za

2007. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske

županije za 2007. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za

2007.godinu
10. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2007. godini
12. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u 2007. godini
13.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u

Osijeku u 2007. godini
b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku

za 2008. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za

Osječko-baranjsku županiju tijekom 2007. godine
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
16. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za

2008. godinu
b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području

Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za

2008. godinu
d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za

2008. godinu
17. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
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a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2008. godinu
18. Prijedlog Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima

za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
19. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim

ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja

domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i

financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini

22. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini

23.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini

b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske
županije u 2008. godini

24.a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini

b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2008. godini

25.a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

Osječko-baranjske županije
26.a) Prijedlog Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
b) Prijedlog za imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
27. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Našicama
29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač

Osječko-baranjska županija
a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu

rehabilitaciju Osijek
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b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u
Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije

30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šećerana,

Šećerana
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača

Osijek, Osijek

Daria Selak - nova
županijska vijećnica

Budući da je Damir Rešetar podnio ostavku na
dužnost vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske
županije, Hrvatska stranka prava kao predlagatelj
kandidacijske liste odredila je zamjenika članu
kojemu je mandat prestao, tako da je dužnost

vijećnika preuzela Daria Selak. Svoju dužnost
vijećnica Selak preuzela je davanjem svečane
prisege pred predsjednikom Skupštine.

Osnovati županijski savjet
za sigurnost u prometu

Povodom rasprave o Informaciji o općem
stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u
prometu i javnom redu i miru za 2007. godinu,
koju je podnijela Policijska uprava osječko-
baranjska, vijećnik Stjepan Fekete iznio je
problem nedostatka parkirališnih mjesta za
invalide i ujedno apelirao na lokalne vlasti da

iznađu adekvatna rješenja. 

Vijećnik Zvonko Ibriks ukazao je na problem
nedovoljne sigurnosti u cestovnom prometu i, u
cilju prevencije nezgoda u prometu, predložio
osnivanje posebnog tijela koje bi se na razini
Županije bavilo poboljšanjem sigurnosti. S time se
složio župan Krešimir Bubalo i pri tome ukazao
na nedovoljnu upotrebu kaciga u prometu
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biciklima i motorima te nužnost postavljanja
videonadzora na obnovljenim fasadama. On je
također iznio problem naplate sredstava koju
obavljaju stanice za tehnički pregled. 

Vijećnik Daniel Srb, a u daljnjoj raspravi i
predsjednik Skupštine Ivica Završki, osvrnuli su
se na vandalizam u Gradu Osijeku, posebice na
ispisane i uništene fasade te problem kažnjavanja
počinitelja. Također je ukazano na prometnu
preopterećenost Ružine ulice u Osijeku. 

Vijećnica Ivanka Majbaum iznijela je
problem "curenja" informacija iz Policijske
uprave. Vijećnik Vlado Jung istaknuo je problem
pješačkog prijelaza kod osnovne škole u Belišću i
predložio postavljanje semafora na tom mjestu, na
što je župan Bubalo rekao da je potrebno provjeriti
da li je riječ o županijskoj ili državnoj cesti i
poduzeti sve da se semafor postavi. 

U obraćanju vijećnicima, načelnik Policijske
uprave osječko-baranjske Darinko Mikulić
ocijenio je stanje sigurnosti zadovoljavajućim te
napomenuo da je vrlo mali broj odbačenih
kaznenih prijava koje podnosi Policijska uprava.
Složio se s prijedlogom za osnivanje tijela koje bi
se bavilo poboljšanjem sigurnosti u prometu, a
glede vandalizma i narušavanja izgleda fasada,
rekao je da bi trebalo postaviti videonadzor, za što
je neophodna suradnja s jedinicama lokalne
samouprave. Policija često identificira počinitelje,
no daljnji postupak podnošenja tužbe obično
izostane jer se građani rijetko odlučuju na privatne
tužbe. U svezi s naplatom prihoda u stanicama za
tehnički pregled, načelnik Mikulić je rekao da je

taj predmet u postupku. Vijećnicu Majbaum, u
svezi s "curenjem" informacija uputio je na
podnošenje prijave Odjelu za zakonitost. Za
Ružinu ulicu, o kojoj je pitao presjednik Skupštine
Ivica Završki, načelnik Mikulić je rekao da bi na
križanjima, u suranji s Gradom, trebalo angažirati
prometu mladež.

Još uvijek zanatan udio žena i starijih
osoba u strukturi nezaposlenih

Vijećnik Zvonko Erak, komentirajući
Izvješće, rekao je da je nedopustivo što raste udio
pojedinih kategorija nezaposlenih, navodeći pri
tome posebno udio žena i starijih osoba koje su
ostale bez posla u stečajnom postupku i na slične
načine. 

Vijećnik Daniel Srb osvrnuo se na smanjenje

broja nezaposlenih osoba (za oko 2000 svake
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godine u odnosu na prethodnu) te predložio da
Županija i jedinice lokalne samouprave ulože
dodatne napore i uvedu nove mjere za poticanje
zapošljavanja koje bi prvenstveno bile usmjerene
gospodarskoj strukturi koja bi omogućila razvoj
Županije. 

Zamjenik župana Dinko Burić istaknuo je da
Županija već provodi određene mjere usmjerene
ciljanim skupinama o kojima je govorio vijećnik
Erak i naveo da se putem niza projekata
realiziranih u okviru Agencije za razvoj stalno
potiče zapošljavanje, no ne može se do kraja
iskazati zadovoljstvo porastom određenih brojki.
Zamjenik župana je ujedno pozvao vijećnike da
predlože mjere za poticanje zapošljavanja.

Razmotrena problematika
biljne proizvodnje

Ističući da je Republika Hrvatska 1992. godine
imala pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilancu kada
je riječ o hrani, a danas je uvozi, vijećnik Zvonko

Erak rekao je da se mora postaviti pitanje što je
postignuto povećanjem uvoza. U četiri slavonske
županije BDP je ispod prosjeka, rekao je vijećnik
te predložio da se traže konkretna rješenja od
nadležnih ministarstava, jedinica lokalne
samouprave i svih razina, posebno vodeći računa
o resursima (zemlja, šume i vode) koje
predstavljaju bogatstvo ovih prostora. 

Vijećnik Mihalj Gerštmajer ocijenio je
Informaciju vrlo kvalitetnom te rekao da 2007.

godina nije bila najpovoljnija jer je bilo vrlo malo
oborina i prinosi su podbacili. No, vijećnik je
pohvalio niz projekata koje provodi Županija i
rekao da sredstva utrošena u poljoprivrednu
proizvodnju pokazuju da je ona u našoj Županiji
prioritet. U svezi programa podizanja novih nasada
do ulaska u Europsku uniju, vijećnik je rekao da
program nije realan te da bi više sredstava trebalo
ulagati u edukaciju proizvođača i marketing.
Prema mišljenju vijećnika na potezu je
prvenstveno Ministarstvo poljoprivrede. 

Zamjenik župana Pavo Šarčević također je
rekao da je za 2007. godinu karakteristična
elementarna nepogoda - suša, koja ima negativne
posljedice ne samo na biljnu proizvodnju, nego i

na agrarnu i stočarsku proizvodnju. Samo na
pšenici  štete iznose 95 milijuna kuna, rekao je
zamjenik župana. U vezi s projektima koje provodi
Županija i on je naglasio velika izdvajanja za
poljoprivredu, posebice sufinanciranje osiguranja
usjeva. Naveo je da su površine zasijane uljanom
repicom četiri puta povećane, a trajne nasade su od
2004.-2008. godine povećane s 250 ha na 530 ha,
a u 2008. godini proizvođači će dobivati sredstva
u vrijednosti pola svoje investicije za kapitalna
ulaganja u poljoprivredu. Zamjenik župana je
također govorio o "potresima" na tržištu hrane i
energije te rekao da hrana sve više dobiva realnu
cijenu, a Vlada Republike Hrvatske se pozitivno
određuje i priprema na ozbiljnije promjene u
odnosu na poljoprivredu.

Prihvaćena izvješća o izvršenju
programa javnih potreba

Potpredsjednik Skupštine Zdravko Vukić
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komentirao je povećanje sredstava namijenjenih
športu Grada Našica navodeći da su dodijeljena
sredstva razmjerna uspjesima klubova. Vijećnik
Daniel Srb izrazio je nezadovoljstvo činjenicom
da niti jedan športaš iz Osječko-baranjske županije
neće sudjelovati na predstojećim Olimpijskim
igrama. Također je rekao da bi trebalo iznaći
kvalitetan model financiranja vrhunskih športaša
suradnjom športskih institucija na županijskoj
razini s gradskim i općinskim razinama.

Skupština traži reviziju
poslovanja HNK

Podržavajući ideju o reviziji poslovanja,
vijećnik dr.sc. Ramir Ristić rekao je da će se, s
obzirom na odlazak nekoliko starijih glumaca i
planirano primanje pripravnika u HNK, javiti i
problem angažiranja vanjskih suradnika što će biti
neophodno za održavanje umjetničke razine

odnosno kvalitete predstava.

Vijećnik Zvonko Erak složio se s potrebom
obavljanja revizije poslovanja Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, kako je to predloženo
Zaključkom Poglavarstva, te postavio pitanje zašto
osnivači i Kazališno vijeće nisu pravovremeno
reagirali na gubitke. Osim toga, vijećnik je
primijetio podatak, iskazan u Izvješću, da za
komercijalna događanja i skupove stranaka ne
postoji jedinstven cjenik za naplatu korištenja
prostora HNK. 

Promijenjeno ustrojstvo
upravnih tijela

Vijećnik Ramir Ristić rekao je da podržava
ponovno razdvajanje Upravnog odjela za
društvene djelatnosti na dva upravna odjela, no
rekao je da razlozi navedeni u obrazloženju nisu
točni te da 2004. godine nije bilo potrebno njihovo
spajanje. Na to je reagirao zamjenik župana Dinko

Burić navodeći da je Upravni odjel za društvene
djelatnosti u posljednje četiri godine sve
opterećeniji poslovima, zbog niza novih
decentraliziranih obveza, te je sada pravo vrijeme
za podjelu na dva upravna tijela. Osnovni cilj
promjene ustrojstva upravnih tijela je bolje
funkcioniranje odnosno veća učinkovitost
upravnih tijela Županije, naglasio je zamjenik
župana.

Na kraju, vijećnik Zvonko Erak napomenuo je
da je SDP 2004. godine bio protiv spajanja
upravnih tijela, ali sada podržava donošenje ove
Odluke.
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Izmijenjeni programi
javnih potreba

U svezi s Izmjenama Programa javnih potreba
u zdravstvu, vijećnica Ivanka Majbaum osvrnula
se na dobit ljekarničkih ustanova i slučaj Ljekarne
Đakovo gdje se dobit smanjivala, što je vijećnica
dovela u vezu s primanjem pripravnika u tu
ustanovu. 

Potom se za riječ javio zamjenik župana Dinko
Burić koji je istaknuo je da ljekarne pozitivno
posluju i ostvaruju dobit koja se ove godine odlu-

kom Poglavarstva usmjerava za prevenciju raka
dojke i debelog crijeva.

Raspodijeljena decentralizirana
sredstva domovima starije
i nemoćne

Vijećnica Ivanka Majbaum izrazila je
zadovoljstvo iznosom sredstava za Dom za starije
i nemoćne osobe u Đakovu i naglasila veliku
potrebu za jedinicom za pojačanu njegu u okviru
tog Doma. 

Vijećnik Zvonko Erak postavio pitanje da li je
točna informacija da u Hitnoj medicinskoj pomoći
Osječko-baranjske županije nedostaje liječničkih
timova te što se poduzima kako bi se osigurao
dovoljan broj timova za normalno funkcioniranje.
Nadalje, pitao je kojim nadležnim institucijama se
trebaju obratiti vlasnici stambenih objekata
oštećenih za vrijeme Domovinskog rata kojima još
uvijek nije isplaćena odšteta temeljem dostavljenih
rješenja o isplati.

Vijećnica Ozana Andrić postavila je pitanje
da li i na koji način Županija sudjeluje u prevenciji
zloćudnih bolesti (rak dojke i rak debelog crijeva).
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Da li je Ministarstvo doznačilo sredstva
strukovnim školama za osiguranje učenika tijekom
prakse, te ako nije, što Županija namjerava učiniti
da se ta obveza izvrši pitao je vijećnik Ramir
Ristić. Nadalje, glede donesene Odluke o
poticajima za razvoj poljoprivrede, pitao je da li je
počela s radom nadležna komisija, je li započela
dodjela poticaja, kakvi su prvi dojmovi i kako
funkcionira sustav kontrole namjenskog trošenja
sredstava za poticaje.

U svezi projekata, vijećnik Zdravko Vukić
postavio je pitanje koliko je sredstava do sada
Županija utrošila u izgradnju industrijske zone u
Našicama, te ima li  Županija informaciju kada će
konačno profunkcionirati ta zona, vijećnik Ante
Kristić postavio je pitanje u kojoj je fazi projekt

izmještanja željezničkog teretnog prometa iz grada
Osijeka te da li Županija sudjeluje u realizaciji tog
projekta, a vijećnik Antun Rimac pitao je kada će
se rekonstruirati Divaltova ulica u gradu Osijeku.

Podsjetivši na već raspravljani problem
isušenih ribnjaka u Kopačkom ritu, vijećnik Ivica
Bogadi upozorio na negativan utjecaj na
mikroklimu ukoliko se ribnjaci ponovo ne napune
vodom. Nastavno predložio je uključivanje
Županije u rješavanje sudbine projekta "električni
pastir" u Kopačkom ritu koji je, po njegovoj
ocjeni, protivan propisima. Vijećnik je napomenuo
da projekt navodno financira nizozemska Vlada.

Vijećnik Stjepan Krznarić postavio je pitanje
što Županija čini glede izgradnje nove zgrade
"Golubinjak" u Belišću budući da je 15 obitelji
ostalo bez svojih stanova u požaru 21. veljače.  

Koliko je izvornih sredstava Proračuna
Osječko-baranjska županija u 2008. godini uložila
u investicijske projekte na području Grada Našica
zanimalo je vijećnika Ivicu Čemea.

U okviru ove točke vijećnici su iznijeli i
prijedloge - vijećnik Siniša Maurus predložio je
da se Skupština upozna s nalazom Državnog ureda
za reviziju o nedavno obavljenoj kontroli
poslovanja Osječko-baranjske županije, vijećnik
Daniel Srb da se ubuduće podrže svi kvalitetni
projekti koji donose razvoj, izgradnju i radna
mjesta, bez obzira koja politička opcija ih predloži.

Vijećnik Stjepan Fekete predložio je da
Županijsko poglavarstvo pomogne da se Domu za
starije i nemoćne osobe u Đakovu kupi TV
prijemnik. Osim toga, vijećnik je zamolio da mu
se, kao novom vijećniku, dostavi popis
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investicijskih projekata za područje Grada Đakova,
s naznakom tko će ih financirati odnosno s koliko
sredstava Županija sudjeluje u njihovom
financiranju.

Odgovarajući na pitanja župan Krešimir
Bubalo, u svezi nedovoljnog broja liječničkih
timova u Hitnoj medicinskoj pomoći, odgovorio je
vijećniku Eraku da je ministru zdravstva više puta
raznim dopisima ukazano na problem
specijalizacije odnosno nedostatka kadrova i
sredstava kao "kronični" problem zdravstva u
Republici Hrvatskoj. Hitna pomoć je u datim
okolnostima u našoj Županiji maksimalno
mobilizirana i organizirana, a njezin ravnatelj
dobro radi svoj posao unatoč nizu problema,
naglasio je župan. Za drugo pitanje vijećnika
Eraka župan je uputio na nadležnost državne
uprave.

Na pitanje vijećnice Ozane Andrić, župan je
odgovorio da je za programe prevencije zloćudnih
bolesti predviđeno 500.000,00 kuna (po
250.000,00 kuna za prevenciju raka debelog
crijeva i raka dojki) i to iz sredstava dobiti ljekarni.

 U svezi sa zonom i projektima u Našicama, o
čemu su pitali vijećnici Zdravko Vukić i Ivica
Čeme, župan Krešimir Bubalo rekao da je za
našičku gospodarsku zonu u ovoj godini izdvojeno
400.000,00 kuna. U tijeku je izrada Kataloga zona
koji bi trebao biti gotov u rujnu, a nakon toga će
članovi Poglavarstva ponovno obići sve zone na
području Županije. Inače, bilo da je riječ o
našičkoj bolnici (u koju je uloženo 20 milijuna
kuna), bilo da se radi o vodoopskrbi, igralištima,
sakralnim objektima, društvenim domovima -
Poglavarstvo Županije nastoji omogućiti potrebnu
infrastrukturu u svim dijelovima Županije.

Vijećniku Ristiću župan je odgovorio da računi
škola nisu blokirani jer im Županija omogućava
redovite uplate sredstva koja Ministarstvo
doznačava sa zakašnjenjem. Na drugo pitanje
vijećnika, župan je pojasnio da je na Internetu
objavljen natječaj, a sve daljnje informacije i
potrebna dokumentacija mogu se dobiti u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i gospodarstvo.
Prošle godine je bilo sedam tisuća korisnika
poticaja, a ove godine će ih biti desetak tisuća,
rekao je župan.

Za premještanje teretnog prometa, o čemu je

pitao vijećnik Kristić, župan je izvijestio o
održanom sastanku s Hrvatskim željeznicama i
napomenuo da će Skupština do kraja godine
Prostornim planom definirati izmještanje Koridora
V/c, posebice teretnog prometa iz Osijeka, jer
predviđena brzina će biti prevelika za grad. Osim
toga, inzistira se na denivelaciji nekoliko prijelaza
jer putnički promet bi ostao na postojećim
koridorima, rekao je župan.

Prijedlog vijećnika Feketea da Županijsko
poglavarstvo pomogne da se Domu za starije i
nemoćne osobe u Đakovu kupi TV prijemnik
župan je prihvatio, a na pitanje o investicijama
odnosno projektima na području Đakova u kojima
sudjeluje Županija odgovorio je da je zbrajajući
sredstva uložena u školstvo, zdravstvo, ceste, zone,
mrtvačnice, udruge, šport i slično došao do brojke
od 60 milijuna kuna.

U rekonstrukciji Divaltove ulice u Osijeku
Županija će do kraja ove godine sudjelovati s 4
milijuna kuna, a o tome je u pripremi Sporazum s
Gradom Osijekom. Na nedavno održanom
sastanku s predstavnicima Grada bilo je riječi o
pedesetak zajedničkih projekata važnih za razvoj
Osijeka.

U svezi problema koji je iznio vijećnik Ivica
Bogadi, župan je napomenuo da bi više volio da
nizozemska Vlada financira razminiranje koje je
puno veći problem na ovom području. Inače,
studije su pokazale da investiranje u ribnjake nije
isplativo, a Hrvatske vode su odgovorne za pumpe
i prebacivanje vode i morat će pomoći da se dio
Kopačkog rita lijevo od ulaza puni vodom, rekao
je župan i dodao da je Županija financirala ceste
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na tom području, most kod objekta "Bijele rode" te
je u posljednjih nekoliko godina za razne namjene
u Kopački rit uloženo gotovo milijun eura.

Rebalansom Proračuna Županije za 2008.
godinu osigurano je 150.000, 00 kuna za
petnaestak obitelji iz zgrade "Golubinjak" u
Belišću, a financijska pomoć očekuje se i od
Ministarstva, Grada Belišća i Croatia osiguranja,
odgovorio je župan na pitanje vijećnika Krznarića.

Državna revizija nije imala niti jednu
primjedbu   na  financijsko  poslovanje  Osječko-

baranjske županije, izvijestio je župan u svezi s
pitanjem vijećnika Maurusa.

Na kraju, župan Bubalo se složio s prijedlogom
vijećnika Srba da se ubuduće podrže svi kvalitetni
projekti koji donose razvoj, izgradnju i radna
mjesta, bez obzira koja politička opcija ih predloži
i napomenuo da je ovo Županija s najviše
gospodarskih zona i najjačom Zonom u republici
Hrvatskoj, gdje se maksimalno pomaže
poduzetnicima i obrtnicima nizom mjera koje se
realiziraju posebice putem Agencije za razvoj i
Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo.

FISKALNOM DECENTRALIZACIJOM
PRATITI FUNKCIONALNU 

Procesom decentralizacije jača se sustav teritorijalne samouprave. No, nedovoljna sredstva priječe
ostvarenje punih efekata ovog procesa. Stoga prijenos funkcija na jedinice lokalne i područne samouprave
mora pratiti fiskalna decentralizacija, istaknuto je u raspravi o Informaciji o financijskom poslovanju
jedinica lokalne samouprave na 90. sjednici Županijskog poglavarstva 23. travnja. Uz ovu točku, najveću
pozornost je privukla i Informacija o proljetnoj sjetvi uz niz projekata u području poljoprivrede
predloženih u okviru dnevnog reda koji je obuhvatio:
1. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske

županije u 2007. godini
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2. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
3. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
4. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izrade detaljnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25)

za područje Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog financiranja pilot projekta "Praćenje proizvodnosti krava na obiteljskim poljoprivrednim

gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije"
7. Prijedlog financiranja projekta "Unaprjeđenje ekonomske učinkovitosti u proizvodnji mlijeka na

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije"
8. Prijedlog financiranja Projekta "Zbrinjavanje animalnog otpada na poljoprivrednim gospodarstvima

na dijelu područja Osječko-baranjske županije u 2008. godini"
9. Prijedlog financiranja Projekta obrane od tuče avionskim generatorima na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini
10. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Udruzi vinogradara, voćara i podrumara "Trojnaš" Draž
11. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

tvrtki Agrarno savjetovanje d.o.o. Zagreb
12. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Obiteljskom seljačkom gospodarstvu "Kuna" Valpovo
13. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske potpore Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i

Baranje d.o.o. Osijek za međunarodnu i regionalnu suradnju za potrebe realizacije projekata
regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina
luka od gospodarskog značaja za Osječko-baranjsku županiju za 2008. godinu Lučke uprave
Vukovar

15. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva

16. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Čepin za izgradnju vodoopskrbne mreže

17.a) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Punitovci za adaptaciju ulaza vatrogasnog doma

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Punitovci za sufinanciranje kupovine vatrogasnog vozila

18.a) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Breznica Našička"

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Beljevina"
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19. Prijedlog Zaključka o opremanju dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije
20. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije

za 2007. godinu
21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za

2007. godinu
22. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske

županije za 2007. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za

2007. godinu
24. Nacrt Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
25. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području

Osječko-baranjske županije u 2007. godini
26. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

u 2007. godini
27. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Hrvatskim laboratorijima CROLAB iz Zagreba
28. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Društvu održavatelja Osijek
29. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti stolnih računala
30. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti usluga popravaka i održavanja

automobila
31. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave motornog benzina i dizelskog goriva
32. Prijedlog Ugovora o privremenom korištenju prostorija u zgradi u vlasništvu Osječko-baranjske

županije u Osijeku, Europske avenije 10/II
33. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod

za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za razvoj ljudskih resursa
35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na

području Osječko-baranjske županije
36. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika u Turističkom vijeću Turističke zajednice

Osječko-baranjske županije
37. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Odjelu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničke bolnice Osijek
38. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića iz Osijeka
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39. Prijedlog Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije
za 2008. godinu

40. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju iznosa regresa za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije u 2008. godini.

41. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Grgi Piršlinu iz Belišća

42. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Darda za sanaciju krovišta Doma srpske zajednice u Dardi

Detaljne topografske
karte za područje Županije

Poglavarstvo Osječko-baranjske županije je
prihvatilo sufinanciranje izrade listova
topografskih karata za područje Osječko-baranjske
županije u mjerilu 1:25 000 (TK25), a koji će
nakon njihove izrade, kao i listovi topografskih
karata koji su već izrađeni ili je njihova izrada
ugovorena temeljem drugih ugovora, biti podloga
za geoinformacijski sustav u funkciji izrade
studija, analiza, planiranja i projektiranja.
Topografske karate 1:25 000, koje su predmet
izrade, obuhvaćaju površinu 16,98 puna lista na
području Osječko-baranjske županije, odnosno
prema podjeli TK25 na listove područje obuhvaća
22 lista TK25.

Ukupna procijenjena vrijednost poslova izrade
TK25 je do 5.237.221,47 kuna u koji je uračunat
i PDV. Sredstva u iznosu od 3.142.333,20 kuna
osigurat će se putem Sporazuma o sufinanciranju
izrade detaljnih topografskih karata za područje
Osječko-baranjske županije u mjerilu 1:25 000,
kako slijedi: 2.000.000,00 kuna osigurat će 40
jedinica lokalne samouprave, 300.000,00 kuna
osigurat će tri javna trgovačka društva i
842.333,20 kuna osigurat će Osječko-baranjska
županija. Preostala potrebna financijska sredstva
do ukupno procijenjene vrijednosti osigurat će
Državna geodetska uprava. Sredstva su osigurana
u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2008.
godinu, Progam "Razvoj i unaprjeđenje
poljoprivrede", Potprogram "Geoinformatizacijski
sustav Osječko-baranjske županije", pozicija
"Intelektualne i osobne usluge", u iznosu od
3.200.000,00 kuna.

Nastavno, prihvaćen je prijedlog sporazuma o
sufinanciranju izrade detaljnih topografskih karata
u mjerilu 1:25 000 (TK25) za Osječko-baranjsku
županiju, koji će Osječko-baranjska županija
zaključiti s Upravom za ceste Osječko-baranjske

županije, Cestingom d.o.o. Osijek, Hrvatskim
autocestama d.o.o. Zagreb i jedinicama lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske
županije i prijedlog Ugovora o sufinanciranju
izrade topografskih karata u mjerilu 1:25 000
(TK25) za Osječko-baranjsku županiju, koji će
Osječko-baranjske županija zaključiti s Državnom
geodetskom upravom.

Projekt "Praćenje proizvodnosti
krava na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima"

Pilot projekt Udruge proizvođača mlijeka
Osječko-baranjske županije i Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku, "Praćenje proizvodnosti krava
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na
području Osječko-baranjske županije" prihvaćen je
zajedno s prijedlogom Sporazuma o provođenju
projekta koji će se sklopiti između Županije,
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Udruge
proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije.

Ujedno je odobrena isplata u iznosu od
80.000,00 kuna Poljoprivrednom fakultetu u
Osijeku za financiranje pilot projekta "Praćenje
proizvodnosti krava na obiteljskim poljo-
privrednim gospodarstvima na području Osječko-
baranjske županije", a u cilju implementacije
znanstvenih dostignuća u proizvodnji mlijeka na
poljoprivrednim gospodarstvima. Projekt će se
provesti na 20 poljoprivrednih gospodarstava koja
obuhvaćaju oko 600 krava, a nositelj pilot projekta
je doc.dr.sc. Marcela Šperanda, dr.vet.med.

Projekt "Unaprjeđenje ekonomske
učinkovitosti u proizvodnji mlijeka"

Poglavarstvo je prihvatilo projekt Udruge
proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije i
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,
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"Unaprjeđenje ekonomske učinkovitosti u
proizvodnji mlijeka na obiteljskim poljopriv-
rednim gospodarstvima na području Osječko-
baranjske županije" i prijedlog Sporazuma o
provođenju toga projekta, između Osječko-
baranjske županije, Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku i Udruge proizvođača mlijeka.

Odobrena je isplata u iznosu od 25.000,00
kuna Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku za
financiranje projekta. Nositelj projekta je dr.sc.
Snježana Tolić, a projekt će se provesti na cijelom
području Županije i obuhvatit će oko 400
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Projekt "Zbrinjavanje
animalnog otpada.." 

Prihvaćen je Projekt tvrtke "BELJE
AGRO-VET d.o.o". "Zbrinjavanje animalnog
otpada na poljoprivrednim gospodarstvima na
dijelu područja Osječko-baranjske županije u
2008. godini" i prijedlog Sporazuma o provođenju
Projekta "Zbrinjavanje animalnog otpada na
poljoprivrednim gospodarstvima na dijelu
područja Osječko-baranjske županije u 2008.
godini" između Županije, "BELJA AGRO-VET-a
d.o.o." i jedinica lokalne samouprave koje su
prihvatile sudjelovanje u Projektu.

Odobrena je isplata u iznosu do 400.000,00 kn
BELJE AGRO-VET-u d.o.o. iz Meca, za
financiranje Projekta u cilju ekološkog zbrinjava-
nja animalnog otpada i stvaranja potrebnih
preduvjeta radi primjene zakonodavne reforme u
stočarstvu.

Projekt će se provoditi na dijelu područja Žpanije
koji obuhvaća gradove Beli Manastir, Belišće,
Donji Miholjac, Valpovo, Našice i Đakovo te
općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin,
Čeminac, Draž, Darda, Drenje, Donja Motičina,
Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Gorjani,
Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska
Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac,
Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Popovac, Podrav-
ska Moslavina, Satnica Đakovačka, Semeljci,
Trnava, Viškovci, Viljevo, Šodolovci i Vuka.

Posebnim Zaključkom Poglavarstvo je
podsjetilo na projekt izgradnje kafilerije koji je
pokrenut 1999. godine sukladno Zakonu o
veterinarstvu i na inicijativu Agroproteinke d.d. iz
Sesvetskog Kraljevca, temeljem koje je Skupština
Osječko-baranjske županije donijela Odluku o
povjeravanju obavljanja poslova utilizacije i
neškodljivog uklanjanja animalnog otpada na
području Osječko-baranjske župani je
Agroproteinki d.d. iz Sesvetskog Kraljevca.

Poglavarstvo je konstatiralo da je temeljem
Odluke zaključen Ugovor, ali Agroproteinka d.d.
iz Sesvetskog Kraljevca nije izvršila svoju
ugovornu obvezu.

Poglavarstvo je ukazalo da je potrebno
sagledati aspekte tada donesenih akata u svjetlu
prihvaćenog Projekta tvrtke "BELJE AGRO-VET
d.o.o." Zbrinjavanje animalnog otpada na
poljoprivrednim gospodarstvima na dijelu
područja Osječko-baranjske županije u 2008.
godini, kako ne bi štetili odnosno onemogućavali
izvršenje ovoga Projekta, te predložiti
poduzimanje eventualno potrebnih radnji.
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Projekt obrane od tuče
avionskim generatorima 

Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog Sporazuma
o provođenju Projekta obrane od tuče avionskim
generatorima na području Osječko-baranjske
županije u 2008. godini, između Županije i
Aerokluba "Osijek" i ovlastilo župana za
potpisivanje Sporazuma. Ovime je nastavljena
višegodišnja suradnja u provedbi ovog projekta
koji je već dao pozitivne rezultate.

Odobrena je isplata u iznosu od 200.000,00 kn
Aeroklubu "Osijek" za financiranje Projekta
obrana od tuče avionskim generatorima u 2008.
godini na području Osječko-baranjske županije, u
cilju zaštite usjeva od elementarne nepogode tuče
i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje.

Financijska potpora
projektima i manifestacijama

Odobrena je isplata u iznosu od 200.000,00
kuna Udruzi vinogradara, voćara i podrumara
"Trojnaš" Draž, za projekt uređenja pristupnih
cesta vinogradima i podrumima na području
Baranje, te izradu brošura i promidžbenih
materijala, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja
ruralnog i vinskog turizma na području
Osječko-baranjske županije, 10.000,00 kuna tvrtki
Agrarno savjetovanje d.o.o. iz Zagreba za
financiranje izlagača iz Osječko-baranjske
županije koji su sudjelovali na sajmu "Proizvodi
hrvatskog sela" u Zagrebu, 20.000,00 kuna
Obiteljskom seljačkom gospodarstvu "Kuna"
Valpovo u svrhu proširenja ugostiteljsko-turističke
ponude na imanju, a sve u cilju unaprjeđenja
turizma kako na području Valpovštine, tako i na
području Osječko-baranjske županije, 250.000,00
kuna Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i
Baranje d.o.o. Osijek za međunarodnu i regionalnu
suradnju, za potrebe realizacije projekata
regionalnog razvoja na području Osječko-
baranjske županije.

Nastavno, odobrena je isplata u svoti od
10.000,00 kuna Hrvatskim laboratorijima
CROLAB iz Zagreba, za organizaciju Drugog
nacionalnog savjetovanja Kompetentnost
laboratorija - 2008 te 10.000,00 kuna Društvu
održavatelja Osijek, za sufinanciranje
znanstveno-stručnog skupa u Osijeku.

Isplatu svote od 10.000,00 kuna Poglavarstvo
je odobrilo Odjelu za nuklearnu medicinu i zaštitu
od zračenja Kliničke bolnice Osijek, za
sufinanciranje sudjelovanja na Međunarodnom
kongresu u Opatiji.

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića iz
Osijeka, za sufinanciranje izložbe povodom
obilježavanja 50. obljetnice profesionalnog rada
odobreno je 10.000,00 kuna.

Financijske pomoći jedinicama
lokalne samouprave 

Iznos od 500.000,00 kuna odobren je
jedinicama lokalne samouprave za kapitalna
ulaganja u zone malog gospodarstva i to Gradu
Đakovu (Široko Polje) 200.000,00 kuna i Općini
Čepin ("Vinogradi") 300.000,00 kuna.

Općini Čepin odobrena je isplata u iznosu od
150.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbne
mreže, a Općini Punitovci 15.000,00 kuna za
adaptaciju ulaza vatrogasnog doma te 15.000,00
kuna za sufinanciranje kupovine vatrogasnog
vozila.

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od
30.000,00 kuna Općini Darda za sanaciju krovišta
Doma srpske zajednice u Dardi.

Nastavlja se opremanje
dječjih igrališta

Poglavarstvo je donesenim Zaključkom
utvrdilo da će se na području Županije izgraditi
trinaest dječjih igrališta iz financijskih sredstava
osiguranih za tu namjenu u Proračunu Županije za
2008. godinu i to na sljedećim područjima: Grad
Beli Manastir (športski park pokraj rukometnog
terena), Grad Belišće (dječji vrtić), Grad Đakovo
(Široko Polje), Grad Valpovo (naselje Slatina),
Općina Bilje (Bilje), Općina Darda (Mece),
Općina Drenje (na jezeru Borovik) i Općina
Semeljci (Mrzović).

Imenovanja

Poglavarstvo je u Upravno vijeće Javne
ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-
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baranjske županije imenovalo Marka Bagarića, za
predsjednika, Stjepana Ivanovića, Željku Jurković,
Srećka Lovrinčevića i Ranka Radunovića, za
članove.

U Savjet za razvoj ljudskih resursa imenovani
su dr.sc. Ante Lauc, za predsjednika, Dinko Burić,
Zlatko Janečić, Željko Kraljičak, Ivan Matejašić,
Tomislav Petric, Renata Vračević, Ivica Vrkić,
Zdravko Vukić, Sonja Vuković i dr.sc. Andrija
Zdravčević, za članove.

U Povjerenstvo za utvrđivanje turističko-
vinskih cesta na području Osječko-baranjske
županije imenovani su Zvjezdana Tuma-Pavlov, za
predsjednika, Darko Barjaktarević, Mihalj
Gerštmajer, Željko Kraljičak, dr.sc. Andrija
Pozderović, Antonio Sobol i Stjepan Zorić, za
članove.

Za svog predstavnika u Turističkom vijeću
Turističke zajednice Osječko-baranjske županije,
Poglavarstvo je odredilo Željka Kraljička umjesto
Damira Rešetara.

NOVI PROJEKTI RAZVOJA
OBRTNIŠTVA I STOČARSTVA 

U sklopu već ranije proklamirane orijentacije ka razvoju obrtništva, Županijsko poglavarstvo je na
91. sjednici 14. svibnja svojim Pravilnikom definiralo uvjete, postupak i način odobravanja investicijske
potpore  za kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije u
2008. godini. Investicijska potpora odobrava se za izgradnju, dogradnju i adaptaciju radionice, nabavu
strojeva, uređaja i opreme potrebne za obavljanje djelatnosti te nabavu informatičke opreme. Pored toga,
pokrenuti su i projekti razvoja genetskog potencijala matičnog stada na poljoprivrednim gospodarstvima
za unaprjeđenje govedarske i svinjogojske proizvodnje koje će provoditi Centar za unapređenje stočarstva
d.o.o Osijek te veterinarske stanice i ambulante. Ove značajne točke sastavnice su dnevnog reda ove,
točkama bogate sjednice, koji je sadržavao:
1. Usvajanje zapisnika 89. i 90. sjednice Poglavarstva Županije
2. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. za 2007. godinu
3. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
4. Prijedlog sufinanciranja kapitalnih ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini
a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području

Osječko-baranjske županije u 2008. godini
b) Prijedlog Pravilnika o investicijskoj potpori za kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na

području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka za dodjelu

investicijske potpore za kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na području
Osječko-baranjske županije u 2008. godini

5. Prijedlog financiranja Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na poljoprivrednim
gospodarstvima za unaprjeđenje govedarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
u 2008. godini"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na
poljoprivrednim gospodarstvima za unaprjeđenje govedarske proizvodnje na području
Osječko-baranjske županije u 2008. godini"

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
za financiranje Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na poljoprivrednim
gospodarstvima za unaprjeđenje govedarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
u 2008. godini"
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6. Prijedlog financiranja Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na poljoprivrednim
gospodarstvima za unaprjeđenje svinjogojske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
u 2008. godini"

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na
poljoprivrednim gospodarstvima za unaprjeđenje svinjogojske proizvodnje na području
Osječko-baranjske županije u 2008. godini"

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
za financiranje Projekta "Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na poljoprivrednim
gospodarstvima za unaprjeđenje svinjogojske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
u 2008. godini"

7. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Plodovima zemlje Matijević d.o.o. Donji Miholjac

8. Prijedlog Zaključka o primjeni Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

9. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva

10. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu jedinicama lokalne samouprave za kapitalna ulaganja u vodoopskrbu

11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Petrijevci za izgradnju odvodnog sustava

12. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Bilje za izgradnju Vatrogasnog doma u Bilju

13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije
za 2007. godinu

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa "Zdravstveno prosvjećivanje Roma na području
Osječko-baranjske županije u 2007. godini"

15. Prijedlog Zaključka o raspodjeli dobiti ljekarničkih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija iskazane završnim računom za 2007. godinu

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2007. godinu

17. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2007. godini
18. Prijedlog Rješenja o dodjeli potpora za poslijediplomski studij
19. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za

Osječko-baranjsku županiju tijekom 2007. godine
20. Prijedlog Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku

županiju u 2008. godini
21. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Udruzi za potporu roditeljstvu "Sretna obitelj" iz Osijeka
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22. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Udruzi Treća dob iz Osijeka

23. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Kulturno umjetničkom društvu "Brođanci" iz Brođanaca

24. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Studiju HS Internet d.o.o. za izradu monografije "Osječko-baranjska županija"

25. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za razdoblje od 1.
travnja do 30. travnja 2008. godine

26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Domu zdravlja Donji Miholjac
27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek na Odluku o prodaji nekretnine

u Laslovu
28. Prijedlog za očitovanje na tužbu za utvrđenje prava vlasništva na stanu u Osijeku, I. Adamovića 4
29. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti papirnatih matrica

za umnožavanje
30. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti tiskarskih usluga
31. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave male vrijednosti automobilskih guma
32. Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za pripremu modela privatizacije trgovačkog društva

Cesting d.o.o. Osijek i imenovanju njezinih članova
33. Prijedlog Zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora Zračne luke Osijek d.o.o. Osijek
34. Prijedlog Zaključka o predlaganju predstavnika Osječko-baranjske županije u stručna povjerenstva

u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš
35. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz ProračunaOsječko-baranjske županije za 2008. godinu

Moto klubu "My way" iz Osijeka

Kapitalna ulaganja
u projekte razvoja obrtništva

Poglavarstvo je prihvatilo sufinanciranje
kapitalnih ulaganja u projekte razvoja obrtništva
na području Osječko-baranjske županije u cilju
unaprjeđenja poduzetništva. Sredstva za dodjelu
investicijske potpore osigurana su u iznosu od
200.000,00 kuna.

Uvjeti, postupak i način odobravanja sredstava
uređeni su Pravilnikom o investicijskoj potpori za
kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na
području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini.

Imenovano je Povjerenstvo za provedbu
postupka za dodjelu investicijske potpore za
kapitalna ulaganja u projekte razvoja obrtništva na
području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini u sastavu: Silva Wendling, predsjednik,
Martin Marolin, Marko Bagarić, Marijana Eljuga
i Blaženka Bogdan, članovi.

Projekti za unaprjeđenje
govedarske i svinjogojske
proizvodnje

Poglavarstvo je donesenim Zaključkom
prihvatilo Projekt "Razvoj genetskog potencijala
matičnog stada na poljoprivrednim gospodar-
stvima za unaprjeđenje govedarske proizvodnje na
području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini" i prijedlog Sporazuma o provođenju
Projekta " Razvoj genetskog potencijala matičnog
stada na poljoprivrednim gospodarstvima za
unaprjeđenje govedarske proizvodnje na području
Osječko-baranjske županije u 2008. godini", koji
će Županija zaključiti sa Centrom za unapređenje
stočarstva d.o.o Osijek i veterinarskim stanicama
i ambulantama koje imaju ovlaštenje za liječenje
velikih životinja.
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Odobrena je isplata u iznosu do 675.000,00 kn
Centru za unapređenje stočarstvo d.o.o. Osijek, za
financiranje Projekta, a u cilju poticanja govedar-
ske proizvodnje na poljoprivrednim gospodar-
stvima. Provodit će se na području Osječko-
baranjske županije, a sudjelovat će veterinarske
stanice Beli Manastir d.d., Vetam d.o.o., Mihael
d.o.o., Đakovo d.d., Našice d.d., Osijek d.d. i
Valpovo d.d. te veterinarske ambulante Martes
d.o.o., Roman d.o.o., Landia d.o.o., Altamira
d.o.o., Privatus d.o.o. i Unterajner d.o.o..

Projekt će se provesti na 12.500 plotkinja, a
rasplodni genetski materijal (12.500 doza)
potreban za njegovo provođenje osigurat će Centar
za unapređenje stočarstva d.o.o. Osijek.

Drugi Projekt "Razvoj genetskog potencijala
matičnog stada na poljoprivrednim gospodar-
stvima za unaprjeđenje svinjogojske proizvodnje
na području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini" također je prihvaćen od strane
Poglavarstva Županije, zajedno s prijedlogom
Sporazuma o provođenju Projekta, koji će
Osječko-baranjska županija zaključiti sa Centrom
za unapređenje stočarstva d.o.o. Osijek.

Ujedno je odobrena isplata u iznosu do
225.000,00 kn Centru za unapređenje stočarstva
d.o.o. Osijek, za financiranje Projekta u cilju
poticanja svinjogojske proizvodnje i stvaranja
potrebnih preduvjeta za provedbu Operativnog
programa razvoja svinjogojske proizvodnje u
Republici Hrvatskoj.

Projekt će se provesti na 8.000 plotkinja.
Rasplodni genetski materijal potreban za
provođenje Projekta (9.000 doza) osigurat će
Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. Osijek, a u
sklopu provedbe Projekta vrijednost jedne doze
rasplodnog genetskog materijala u svinjogojstvu
iznosi 35,00 kuna. Poljoprivredna gospodarstva
koja sudjeluju u Projektu osigurat će 10,00 kuna za
jednu dozu rasplodnog genetskog materijala u
svinjogojstvu.

Provedba Programa "Zdravstveno
prosvjećivanje Roma"

Poglavarstvo je izrazilo zadovoljstvo zbog
iskazanog interesa Roma za provedbu Programa
"Zdravstveno prosvjećivanje Roma na području

Osječko-baranjske županije u 2007. godini", a
posebno zbog interesa žena Romkinja na području
naselja Darda za obavljanjem ginekološkog
pregleda.

Poglavarstvo smatra da je ovim pregledom
potrebno obuhvatiti sve zainteresirane žene, kako
s područja naselja Darda, tako i u naselju Bistrinci
- područjima na kojima se provodi Program, te je
stoga potrebno povećati planirani broj žena koje će
biti obuhvaćene pregledom s 80 na 130.

S obzirom da nisu osigurana dostatna sredstva
za navedeni broj pregleda, te da nisu osigurana
sredstva za putne troškove članova povremenih
radnih skupina koje sudjeluju u realizaciji samog
Programa, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
dostavit će se Izmjene i dopune Programa i
zatražiti dodatna sredstva za njegovu provedbu.

Poglavarstvo je zaključilo da će se Izmijenjeni
i dopunjeni Program provoditi nakon što se za to
osiguraju sredstva, odnosno nakon potpisivanja
aneksa Ugovoru o provedbi Programa s
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.

Dobit ljekarničkih ustanova - 
za rano otkrivanje raka 

Poglavarstvo je konstatiralo da su ljekarničke
ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija iskazale dobit u sljedećim iznosima:
Ljekarna Osijek 444.889,89 kuna, Ljekarna
Đakovo 80.826,34 kune i Ljekarna Beli Manastir
205.567,32 kune.

Ljekarničke ustanove dužne su dio iskazane
dobiti uplatiti na žiro-račun Županije - Ljekarna
Osijek 400.000,00 kuna, Ljekarna Đakovo
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50.000,00 kuna i Ljekarna Beli Manastir
50.000,00 kuna. Preostali dio dobiti uplatit će se
po potrebi u Proračun Županije temeljem
posebnog akta Poglavarstva. Nakon uplate
sredstava ljekarničkih ustanova u Proračun
Županije, Zavodu za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije, uplatit će se iznos od
250.000,00 kuna za sufinanciranje troškova
Programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva i
250.000,00 kuna za sufinanciranje troškova
Programa ranog otkrivanja raka dojke -
mamografski probir.

Razmatrajući problematiku financiranja
značajnih preventivnih programa, kao što su
Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i
Program ranog otkrivanja raka dojke, čiji je
nositelj Zavod za javno zdravstvo, a za koje je
Osječko-baranjska županija odobrila sredstva u
iznosu od 500.000,00 kuna, Poglavarstvo je
ukazalo na činjenicu da zavodi za javno zdravstvo,
ispunjavajući obvezu uplate poreza na dodanu
vrijednost, ostaju bez dijela sredstava doznačenih
za provedbu programa.

Kako bi se ubuduće sva raspoloživa sredstva
iskoristila za pružanje zdravstvene zaštite,
Poglavarstvo cijeni potrebnim izuzeti zavode za
javno zdravstvo iz sustava PDV.

Slijedom navedenoga, Poglavarstvo je zadužilo
Upravni odjel za društvene djelatnosti Osječko-
baranjske županije za pripremu inicijative za

izmjenu propisa koja će se uputiti Ministarstvu
zdravstva i socijalne skrbi i Vladi Republike
Hrvatske.

Dodijeljene potpore za
poslijediplomski studij

Temeljem Izvješća Povjerenstva za
dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij o
provedenom Natječaju za dodjelu potpora za
poslijediplomski studij, objavljenom u "Glasu
Slavonije", na web stranicama Županije i na web
stranicama Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
3. ožujka 2008. godine, Poglavarstvo je dodijelilo
potpore za poslijediplomski studij za 55 kandidata,
a prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Donesen Program financiranja
programskih aktivnosti udruga

Sredstvima Proračuna Županije za 2008.
godinu financirat će se programske aktivnosti
udruga koje djeluju na području Županije, a
ostvaruju humanitarne programe od interesa za
Županiju, odnosno druge programe kojima se
značajno pridonosi njenom razvitku i općem
napretku te promicanju njezinog položaja i ugleda.

U Proračunu su za financiranje programa
udruga osigurana sredstva za programe iz područja
zdravlja 200.000,00 kuna, za programe iz područja
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socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih
aktivnosti 200.000,00 kuna, za programe iz
područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i
sloboda, strukovnih udruga, udruga s programima
za djecu i mlade te programe zaštite okoliša i
hobistike 470.000,00 kuna.

Odobrene financijske potpore

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od
50.000,00 kuna Plodovima zemlje Matijević d.o.o.
Donji Miholjac za provedbu projekta proširenja i
unaprjeđenja baze proizvođača svježeg voća i
povrća.

Jedinicama lokalne samouprave za kapitalna
ulaganja u zone malog gospodarstva odobreno je
1.030.000,00 kuna: Općini Bizovac ("Sajmište")
380.000,00 kuna, Općini Erdut (Bijelo Brdo)
250.000,00 kuna i Općini Petrijevci (Gospodarska
zona) 400.000,00 kuna. Za kapitalna ulaganja u
vodoopskrbu odobrena je isplata u iznosu od
300.000,00 kuna i to Općini Erdut 100.000,00
kuna te Općini Bizovac 200.000,00 kuna. Za
izgradnju odvodnog sustava Općini Petrijevci
odobrena je isplata u iznosu od 100.000,00 kuna,
a Općini Bilje, za izgradnju Vatrogasnog doma u
Bilju, odobren je iznos od 100.000,00 kuna. 

Nastavno, Poglavarstvo je odobrilo iznos od
15.000,00 kuna Udruzi za potporu roditeljstvu
"Sretna obitelj"  iz   Osijeka,   za   sufinanciranje

troškova tiskanja anketa, letaka, brošura i izradu
panoa za Projekt poboljšanja informiranosti o
postojanju grupa za potporu dojenju, 10.000,00
kuna Udruzi Treća dob iz Osijeka, za projekt
"Zajedno za bolje"- za troškove financiranja plaće
gerontodomaćice, 15.000,00 kuna Kulturno
umjetničkom društvu "Brođanci" iz Brođanaca, za
sufinanciranje kupovine izvornih ženskih
brođanačkih narodnih nošnji, 30.000,00 kuna
Studiju HS Internet d.o.o. za elektronski design,
grafičke i informatičke usluge, za izradu
monografije "Osječko-baranjska županija" kojom
će se ovjekovječiti sve ljepote Osječko-baranjske
županije koje se dotiču različitosti prirodnih
osobitosti ozemlja i bogate povijesne baštine, te
prikazati vinske ceste s ucrtanim lokacijama
velikih proizvođača vina.

Odobrena je i isplata u svoti od 20.000,00 kuna
Moto klubu "May way" iz Osijeka, za sufinanci-
ranje organiziranja 3. Osijek biker festa.

Osnovana Komisija za
pripremu modela
privatizacije Cestinga

U Komisiju za pripremu modela privatizacije
trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
imenovani su Dinko Burić, za predsjednika, mr.sc.
Davor Brunčić, Snježana Vidranski-Škorić,
Kornelija Vlahović i predstavnik sindikata u
Cestingu d.o.o. Osijek, za članove.

U PRIPREMI
SJEDNICE SKUPŠTINE

Donošenje odgovarajućih odluka Vlade Republike Hrvatske omogućilo je izradu te predlaganje
izmjena odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava ustanova u društvenim
djelatnostima koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna za decentralizirane funkcije. Izvršenje
ovih odluka zahtijeva i izmjenu Županijskog proračuna, tako da je Županijsko poglavarstvo na svojoj 92.
sjednici 26. svibnja predložilo rebalans Proračuna. Njega prate i odgovarajuće izmjene programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima. Ove točke bile su najbrojniji dio dnevnog reda koji je sadržavao
točke:
1. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
2. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2007. godini
3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
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4. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2007. godini

5. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2008. godinu

6. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za
2008. godinu

7. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008.
godinu

8. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008.
godinu

9. Nacrt Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

10. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini

11. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini

12. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini

13. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini

14.a) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini

b) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini

15.a) Nacrt Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini

b) Nacrt Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2008. godini

16. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
a) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
b) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

za 2008. godinu
17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjene Prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
18.a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
     b) Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske

županije
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19. Nacrt Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
20. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu Općini Trnava za izgradnju vodovodne mreže Gašinci - Kondrić
21.a) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu Općini Šodolovci za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne
mreže u naseljima Općine Šodolovci

b) Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2008. godinu Općini Šodolovci za izgradnju Društvenog doma

22. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
za sakralne objekte

23. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Muzeju Slavonije Osijek

24. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

25. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe za opremanje
dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije

26. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave velike vrijednosti za radove na izgradnji
športskih objekata i terena (rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije

27. Prijedlog Rješenja o početku postupka javne nabave autobusa OŠ "S.S. Kranjčević" Levanjska
Varoš

28. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti fotokopirnog papira
29. Prijedlog Rješenja o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti kazeta s tonerom
30. Prijedlog rješenja o odobrenju uporabe znamenja Osječko-baranjske županije
a) Prijedlog Rješenja o odobrenju uporabe grba Osječko-baranjske županije IBIX Int. d.o.o. Osijek
b) Prijedlog Rješenja o odobrenju uporabe zastave Osječko-baranjske županije Ivanu Blažanoviću iz

Tenje
c) Prijedlog Rješenja o odobrenju uporabe grba Osječko-baranjske županije Košarkaškom klubu

"Vrijednosnice OS Darda" iz Darde
31. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu jedinicama lokalne samouprave za izgradnju društvenih domova
32. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije za

2008. godinu Općini Semeljci za izgradnju poduzetničke zone
33. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu

Hrvatskom kulturnom društvu "Izvor" iz Donje Motičine

Nakon opsežnog dijela dnevnog reda u kojem je Skupštini podnijelo prijedloge akata te predložilo
razmatranje pripremljenih informacija i izvješća, Poglavarstvo je u okviru svoje nadležnosti odlučivalo
o brojnim zahtjevima za financijskom potporom.

Financijske potpore
jedinicama lokalne samouprave

S ciljem omogućavanja provedbe lokalnih
projekata čiji su nositelji jedinice lokalne
samouprave Poglavarstvo je prihvatilo zahtjeve te
odobrilo financijske potpore općinama.

Tako je odobrilo isplatu iznosa od 100.000,00
kuna Općini Trnava za izgradnju vodovodne
mreže Gašinci - Kondrić, 200.000,00 kuna Općini
Šodolovci za izradu projektne dokumentacije za

izgradnju vodoopskrbne mreže u naseljima Općine
Šodolovci i 200.000,00 za izgradnju Društvenog
doma.

Isplata u iznosu od 40.000,00 kuna odobrena je
jedinicama lokalne samouprave za izgradnju
društvenih domova i to Gradu Belišću (Kitišanci)
20.000,00 kuna i Općini Levanjska Varoš (Ratkov
Dol i Milinac) 20.000,00 kuna.

Poglavarstvo je odobrilo isplatu iznosa od
300.000,00 kuna Općini Semeljci za izgradnju
poduzetničke zone.
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Odobrena sredstva
za sakralne objekte

Poglavarstvo je odobrilo isplatu svote od
30.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Roka
iz Veliškovaca, za sufinanciranje obnove crkve u
Tiborjancima, 20.000,00 kuna Rimokatoličkoj
župi Sv. Petra i Pavla iz Marijanaca, za
sufinanciranje obnove župnog stana, 15.000,00
kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Antuna
Padovanskog iz Levanjske Varoši, za
sufinanciranje obnove crkve, 20.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Svetog Antuna Padovanskog
iz Našica, za sufinanciranje obnove crkve,
20.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi Snježne
Gospe iz Selaca Đakovačkih, za sufinanciranje
izgradnje pastoralnog centra, 20.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Dobrog Pastira iz Đakova, za
sufinanciranje vanjskog i unutrašnjeg uređenja
crkve, 40.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi Sv.
Mateja iz Bizovca, za sufinanciranje obnove oltara
crkve Sv. Mateja u Bizovcu i proširenja filijalne
crkve u Cretu, 10.000,00 kuna Rimokatoličkoj
župi Svete Ane iz Brođanaca, za sufinanciranje
obnove župne kuće, 20.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Bezgrešnog začeća Balažene
Djevice Marije iz Valpova, za sufinanciranje
obnove pročelja crkve, 30.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Svetog Mihaela Arkanđela iz
Drenja, za sufinanciranje obnove filijalnih crkvi u
Mandićevcu, Potnjanima i Bračevcima, 40.000,00
kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Mihaela iz
Osijeka, za sufinanciranje ishođenja projektne
dokumentacije za uređenje unutrašnjosti crkve,
15.000,00 kuna za sufinanciranje obnove crkve
Svetog Izidora u Širokom Polju, 20.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Uzvišenja Svetog Križa iz
Ladimirevaca, za sufinanciranje ishođenja

projektne dokumentacije za izgradnju crkve na
mjesnom groblju, 10.000,00 kuna Srpskoj
pravoslavnoj crkvenoj općini Kneževi Vinogradi
iz Kneževih Vinograda, za posvećenje crkvenog
zvonika u Kneževim Vinogradima, 20.000,00 kuna
Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Silaš iz
Silaša, za izgradnju crkve u Silašu, 25.000,00 kuna
Rimokatoličkoj župi Snježne Gospe iz
Harkanovaca, za sufinanciranje opremanja filijalne
crkve u Zelčinu, 10.000,00 kuna Rimokatoličkoj
župi Svetog Mateja, apostola i evanđeliste iz
Viškovaca, za sufinanciranje obnove crkve,
10.000,00 kuna Islamskoj zajednici u Hrvatskoj,
Medžlisi Islamske zajednice iz Osijeka, za
sufinanciranje uređenja prostora Zajednice,
20.000,00 kuna Rimokatoličkoj župi Svetog Josipa
Radnika iz Belišća, za sufinanciranje obnove
krovišta filijalne crkve u Kitišancima  30.000,00
kuna Rimokatoličkoj župi Preobraženja
Gospodnjega iz Piškorevaca, za sufinanciranje
obnove crkve u Novim Perkovcima i 20.000,00
kuna Karmelu Svetog Josipa iz Breznice
Đakovačke, za sufinanciranje unutrašnjeg uređenja
novosagrađenog samostana.

Financijske pomoći

Zaključujući seriju odobrenja financijskih
potpora, Poglavarstvo je odobrilo i 15.000,00 kuna
Muzeju Slavonije Osijek, za sufinanciranje
istraživanja kasnoantičkog lokaliteta Zmajevac,
20.000,00 kuna Studentskom zboru Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za
sufinanciranje manifestacije "Osječko ljeto
mladih" i 15.000,00 kuna Hrvatskom kulturnom
društvu "Izvor" iz Donje Motičine, za
sufinanciranje izgradnje ljetne pozornice.
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REVIDIRATI
STRATEGIJU RAZVOJA ŽUPANIJE

U Erdutu, u Erdutskoj vinariji dana 27. svibnja
2008. godine održana je 1. sjednica Savjeta za
razvoj l judskih resursa Poglavarstva
Osječko-baranjske županije. Sjednicu je otvorio
dr. sc. Ante Lauc, predsjednik Savjeta. Nakon
konstituiranja Savjeta te izbora zamjenika i
tajnika, sukladno usvojenom dnevnom redu
uslijedila je rasprava o provođenju Strategije
razvoja Osječko-baranjske županije i problemima
u razvoju ljudskih resursa, osvrt na dosadašnja
iskustva u radu Savjeta, te prijedlozi za budući rad.

Savjet smatra nužnim revidirati Strategiju
razvoja Osječko-baranjske županije i izdvojene
preporuke, uključiti Sveučilište J. J. Strossmayera

u stvaranje i provođenje projekata regionalnog
razvoja, te na taj način povećati utjecaj Sveučilišta
na razvoj regije, te pomoći u razvijanju mreže
razvojnih timova osnivanjem edukacijskih centara.
Također, iskazana je potreba za stvaranjem okvira
za provođenje aktivnosti razvoja ljudskih resursa,
kojim bi se točnije definirao cilj i svrha Savjeta
kao i podjela zadataka unutar članova, te prema
potrebi, stvaranje unutar Savjeta manjih radnih
grupa koje bi bile zadužene za određeno područje
djelovanja. Kako bi članovi Savjeta što aktivnije
sudjelovali u radu na planiranim projektima, u
okviru portala Ekonomskog fakulteta otvoren je
forum "Savjet za razvoj ljudskih resursa".

IZGRADITI PRIMJERENU
METODOLOGIJU RADA

U prostorijama Osječko-baranjske županije 3.
je lipnja održana 1. sjednica novoosnovanog
Županijskog savjeta mladih. Ovaj savjet broji 13
članova koje čine mladi između 15 i 29 godina s
područja Osječko-baranjske županije, od kojih su
neki učenici srednjih škola, neki su zaposleni, dok
dio njih studira na različitim fakultetima osječkog
Sveučilišta. Zakon o osnivanju savjeta mladih
nalaže osnivanje savjeta na razini županija, ali i
gradova i općina čime se nastoji poboljšati
suradnja mladih s lokalnom zajednicom, kao i
osigurati veći utjecaj mladih na kreiranje boljih
uvjeta življenja za sebe i svoje vršnjake. 

Na svojoj konstituirajućoj sjednici članovi su
Županijskog savjeta za svoga predsjednika izabrali
Borka Barabana, dok je za njegovu zamjenicu
izabrana Jelena Grubeša. Članovi su Savjeta, koje

je izabrala Županijska skupština još i Tomislav
Farkaš, Danijel Fosić, Tvrtko Galić, Martina Kralj,
Marin Mandarić, Mario Marolin, Katarina Omazić,
Robert Paulić, Karlo Šatvar, Ana Štefelić i Mia
Vukadin. 

Svoju prvu sjednicu, članovi su Savjeta
posvetili razmatranju načina svoga budućeg
djelovanja. Budući da je riječ o novom tijelu
potrebno je izgraditi odgovarajuću metodologiju
rada koja će omogućiti uspješno ostvarivanje
njegovih funkcija, zaključili su članovi Savjeta, i
u tom smislu predočili svoja razmišljanja o
budućim usmjerenjima. Prva sjednica bila je
prigoda i za prvo "hvatanje u koštac" s
materijalima pripremljenim za sjednicu Županijske
skupštine koji su od interesa za mlade.
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ZAŠTITA ZDRAVLJA
I SIGURNOSTI NA RADU

Gospodarsko-socijalno vijeće u Osječko-
baranjskoj županiji održalo je 28. travnja 2008.
godine, 24. sjednicu koju je vodio Krešimir
Bubalo, župan Osječko-baranjske županije u
funkciji predsjednika Vijeća. Sjednici je uz
potpredsjednika Vijeća, Dubravka Trušćeka i
ostale članove Vijeća, bio nazočan i Dalibor
Žnidaršić, predstavnik Državnog inspektorata.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Osječko-
baranjskoj županiji obilježilo je 28. travanj, Dan
zaštite na radu, kroz tematsku raspravu o značaju
zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U raspravi je
istaknuto kako podatak da se 4% bruto proizvoda
gubi zbog bolovanja, ozljeda i profesionalnih
bolesti, ukazuje na značaj zaštite na radu i potrebu
veće brige za ljudski kapital bez kojeg nema
razvoja i napretka. Vijeće smatra da je previše
prostora otvoreno privatnom interesu koji je
potisnuo interes radnika i radništva. Poremećene
vrijednosti u sustavu plaća, stres i zapošljavanje
radnika na određeno vrijeme, odnosno 3 godine,
veliki su problemi ne samo u trgovačkim
društvima već i institucijama iz kojih razloga bi
trebalo riješiti pitanje minimalnih plaća i vrijeme
trajanja rada na određeno vrijeme smanjiti na
godinu dana uz mogućnost produženja za
maksimalno još jednu godinu. Kroz raspravu je

ukazano i na problem nedovoljnog broja
inspektora zaštite na radu koji su za ovaj zahtjevan
posao slabo plaćeni i nisu u mogućnosti kroz
permanentnu edukaciju poslodavaca podići nivo
zaštite na radu kako bi se smanjile brojke smrtno
stradalih osoba na radu. Nadalje, Vijeće smatra da
je područje zaštite na radu regulirano velikim
brojem zakonskih propisa i podzakonskih akata
koji do detalja reguliraju zaštitu na radu, međutim
oko 95% pravnih osoba su male i srednje tvrtke
koje nemaju organizirane pravne službe koje bi im
pružale pravnu pomoć u provođenju propisanih
mjera zaštite na radu. Stoga, Vijeće smatra da
briga za interese radnika i radništva te utjecaj na
zakonsku regulativu putem sindikata i drugih
institucija treba biti značajnija i veća.

Vijeće je razmatralo i problematiku minimalnih
plaća u Republici Hrvatskoj te zaključilo da je
sadašnja minimalna plaća nedopustivo mala iz
kojih razloga treba smanjiti davanja (poreze i
doprinose) i minimalnu plaću odrediti u visini 50%
od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, što još
uvijek nije dovoljno ni za osnovne životne
potrebe.

Na istoj sjednici je Mirko Falamić, predstavnik
Hrvatske udruge poslodavaca iz Osijeka imenovan
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za predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Osječko-baranjskoj županiji, dok su Krešimir
Bubalo, predstavnik Poglavarstva Osječko-
baranjske županije i Ante Krajina, predstavnik
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske iz Osijeka
imenovani za potpredsjednike Gospodarsko-
socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji. 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika imenovani
će obavljati za razdoblje od jedne godine.

Nadalje, na sjednici su članovi Vijeća upoznati
da dužnost člana Gospodarsko-socijalnog vijeća,
kao predstavnik Poglavarstva Osječko-baranjske
županije, umjesto Josipa Papića, počinje obavljati
Andrija Dubravac.

Općina Čepin
16. travnja 2008.

Izgradnja komunalne
infrastrukture

Župan Krešimir Bubalo sa suradnicima
posjetio je 16. travnja 2008. Općinu Čepin, gdje su
predstavnici Županije i čelnici Općine razgovarali
o planovima gradnje komunalne infrastrukture,
poljoprivrednim i gospodarskim projektima i
drugim značajnim pitanjima razvoja ove Općine.

Prigodom posjeta Čepinu župan je posjetio i
čepinsku Osnovnu školu Vladimira Nazora, gdje
je pustio u rad dizalo za osobe s invaliditetom. Ova
školska zgrada sagrađena je 1984. godine i dizalo
je od tada stajalo neiskorišteno, no kako se javila
potreba za funkcionalnim dizalom, Županija je
financirala remont i prilagodbu sadašnjim
tehničkim propisima. U sklopu politike da se u sve
škole i zdravstvene ustanove, gdje za to postoji
potreba, ugrade dizala i prilazne rampe, Županija
je do sada u te projekte uložila desetak milijuna
kuna .

Općina Erdut
29. travnja 2008.

Razvojna usmjerenja Općine Erdut

Zamjenici župana Dinko Burić i Mile Horvat
sa suradnicima susreli su se 29. travnja sa
čelnicima Općine Erdut. Tijekom razgovora o

funkcioniranju i razvojnim usmjerenjima Općine,
osobito o projektima i problematici plinoopskrbe
na području Općine, predstavnici erdutske Općine
su iskazali zadovoljstvo suradnjom sa županijskim
tijelima u projekti-ma unaprjeđenja poljoprivredne
proizvodnje, posebice u sadnji dugotrajnih nasada
voćnjaka i vinograda, uređenju kanalske mreže i
drugim projektima. 
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Nakon toga predstavnici Županije posjetili
daljsku župu Sv. Josipa gdje su obišli radove na
obnovi župne crkve, u čiju obnovu je, u sklopu
politike obnove sakralnih objekata Županija i sama
uložila određena sredstva. Gosti su se mogli
uvjeriti da se obnova odvija na zadovoljavajući
način, iako je za potpuni završetak potrebno uložiti
još približno 800 tisuća kuna. Zamjenik župana
Dinko Burić obećao je do kraja godine osiguranje
dopunskih sredstava kako bi se omogućio
završetak radova.

 Nakon crkve u Dalju predstavnici Županije
obišli su farmu Lipovača vlasnika Mladena
Alpeze, čija je farma ispražnjena nakon svinjske
kuge 2006. godine. Uslijedila je kompletna
sanacija u koju je utrošeno 40 milijuna kuna. Riječ
je ovdje o jednoj od najmodernijih farmi u
Hrvatskoj koja može uzgajati prvoklasne svinje,
no potrebno je naći još ulagača, jer treba uložiti još
oko 10 milijuna kuna da se farma vrati u prvobitno
stanje.

Općina Bizovac
Općina Petrijevci
30. travnja 2008.

Ulaganja Županije u lokalne projekte

Župan Krešimir Bubalo sa suradnicima
održao je radne sastanke s čelnicima dvaju
susjednih općina Petrijevci i Bizovac 30. travnja
2008. 

S načelnikom Općine Petrijevci Ivom Zelićem
te članovima petrijevačkog Poglavarstva
raspravljalo se gospodarskim projektima, sufinan-

ciranju tradicionalno folklorne i kulturne
manifestacije  "Petrijevačke žetvene svečanosti"
nadalje razgovaralo se o ulaganjima u obrazovne
institucije na području Općine posebice izgradnje
nove nastavno-športske dvorane koju je župan
Bubalo nakon sastanka i obišao. 

Radnom sastanku u Općini Bizovac uz
načelnika Općine, Mirka Sudara nazočili su uz
članove Poglavarstva i nekoliko članova
Općinskog vijeća. Tijekom sastanka naglasak je
stavljen na poljoprivredne i gospodarske projekte
te na komunalnu problematiku. Izraženo je
zadovoljstvo suradnjom sa Županijom posebice u



42 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. lipnja 2008.

pogledu zajedničkih projekta u koje je Općina
Bizovac uključena. Župan Bubalo interesirao se o
stanju  turizma  na  području  Općine  i  stanju  u

Bizovačkim toplicama, te je zaključeno da je
termalno-zdravstveni turizam ključna razvojna
šansa za Bizovac i okolicu.

Općina Šodolovci
20. svibnja 2008.

Osnutak poslovne zone?

U radnome posjetu Općini Šodolovci bili su
župan Krešimir Bubalo i njegovi suradnici gdje
su se sastali s čelnicima ove male Općine.
Razgovarali su o najvažnijim problemima koji su
se uglavnom odnosili na uređenje kanalske mreže,

obnavljanje i opremanje dječjih igrališta, uređenje
cesta, obnovu škole, a razgovaralo se i o mogućem
osnutku poslovne ili poljoprivredne zone kako bi
se mještanima Općine Šodolovci omogućio
ostanak na području ove Općine.

Predstavnici Općinskoga vijeća su bili iznimno
zadovoljni održanim sastankom, budući da im je
Županija ponudila pomoć na više područja nego
što su oni sami tražili.

Grad Osijek
23. svibnja 2008.

Zajedničkim snagama
u zajedničke projekte

U prostorijama Grada Osijeka u osječkoj Tvrđi
23. svibnja je održan sastanak predstavnika

Osječko-baranjske županije i predstavnika Grada
Osijeka. Županijsko je izaslanstvo, koje su činili
pročelnici županijskih tijela i direktori poduzeća,
predvodio župan Krešimir Bubalo.

Na ovome se sastanku govorilo o nizu od 37
tema: o tome kako unaprijediti suradnju između
Grada i Županije, a na korist svih građana Osijeka,
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kao i stanovnika cijele Osječko-baranjske
županije. Između ostalog, govorilo se o rješavanju
imovinsko-pravnih odnosa nad nekim objektima
na području grada Osijeka, uređenju donjogradske
šetnice kao i dovršenju radova na trgu u Donjem
Gradu, rekonstrukciji brojnih prometnica,
izmještanju željezničkog koridora Vc iz grada,
financiranju Regionalne razvojne agencije,
Zimskoj luci Osijek, Zračnoj luci Osijek, uređenju
dječjih igrališta na području grada, HNK-u, obnovi
krovišta Galerije likovnih umjetnosti, suradnji
Zavoda za informatiku i korištenju njegovih
usluga, o Burzi roba d.o.o Osijek, biciklističkim
stazama, brendiranju Osijeka i o mnogim drugim
temama. Dogovorene su konkretne aktivnosti
kojima se oživotvoruju ovi projekti od zajedničkog
interesa zajedničkim snagama.

"Koordinacija" gradonačelnika
i općinskih načelnika

Načelnici općina i gradonačelnici Osječko-
baranjske županije sastali su se 19. svibnja s
osječko-baranjskim županom Krešimirom
Bubalom i čelnicima upravnih tijela Županije.
Uvodno, župan je istakao kako je čest slučaj da
pojedine općine ili gradovi u našoj Županiji imaju
mali fiskalni kapacitet, manji od 1.000 kuna po
stanovniku, pa je potrebno udruživanje radi
ostvarenja zajedničkih ciljeva. "Zbog toga svakih
nekoliko mjeseci održavamo koordinacije i
pokušavamo ubrzati procese rješavanja problema
koji su pred nama. Od važnijih, ističemo
neočišćenu kanalsku mrežu, potom suzbijanje

komaraca koje je započelo, a u koje bi se trebala
uključiti i Vlada, ubrzavanje procesa geodetsko-
katastarske izmjere, različita mikrokreditiranja i
slično. Naravno, na ovaj način želimo potencirati
na zajedničkom nastupu prema središnjoj vlasti, ali
i Bruxellessu, te poticati projekte putem
Regionalne razvojne agencije kojima se mogu
povući sredstva iz pretpristupnih fondova EU-a.
Čišćenje kanalske mreže jedan je od većih
problema poljoprivrednika u Slavoniji i Baranji.
Hrvatske vode uložit će ove godine 45 milijuna
kuna u čišćenje kanalske mreže, a zajedno s
Osječko-baranjskom županijom razina ulaganja u
tu namjenu premašit će 50 milijuna kuna, što će
biti dovoljno za još 1000 kilometara čiste kanalske
mreže".

Nastavno, razmotrena su pitanja vezana uz
projekte zajedničke suradnje u unaprjeđenju
poljoprivrede (kanalska mreža, kontrola plodnosti
tla, obrana od tuče, topografske karte i dr.),
projekte razvoja poljoprivrede koje sufinancira
Županija s uputama na objavljene javne pozive,
projekt vinskih cesta, provedbu interventnog
otkupa svinja i raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem, geodetsko-katastarsku izmjeru
zemljišta, suzbijanje komaraca, provedbu plana
navodnjavanja, projekte poduzetničkih zona,
izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja, zaštitu okoliša,
upravni postupak u jedinicama lokalne
samouprave, suradnju s Regionalnom razvojnom
agencijom te problematiku funkcioniranja malih
općina i njihovu međusobnu suradnju u svijetlu
novih propisa.
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Ministar Pankretić posjetio
Osječko-baranjsku županiju

U sklopu svog posjeta Osječko-baranjskoj
županiji 21. svibnja, a posebno tijekom razgovora
sa županom Krešimirom Bubalom i
suradnicima, ministar poljoprivrede Božidar
Pankretić najavio je niz novina koje za cilj imaju
što bolji i brži razvoj poljoprivrede uoči
skorašnjeg ulaska Hrvatske u Europsku uniju. U
Županijskoj komori Osijek ministar se susreo sa
Zoranom Kovačevićem, predsjednikom
Županijske komore Osijek, a bio je nazočan i
sastanku s predstavnicima poljoprivrednih
poduzeća, obiteljskih gospodarstava i mlinsko-
pekarske industrije. 

Ovogodišnji proračun za poljoprivredu za
trećinu je veći od lanjskog, što otvara niz
mogućnosti za unaprjeđivanje i povećanje
poljoprivredne proizvodnje jer poljoprivreda je
danas posve nešto drugo u odnosu na prijašnja
razdoblja. Naime, proizvodnja hrane, koja je
danas tema gotovo svakog većeg skupa u svijetu,
dobiva sve veću važnost jer na globalnom tržištu
nedostaje hrane, a poljoprivreda je sve više i u
službi proizvodnje energenata. "Smatram da nam
upravo te činjenice otvaraju određene šanse, a
predstavljaju za nas i nove izazove, te sam u tom
pogledu vrlo optimističan jer će napokon

poljoprivredni proizvođači početi živjeti od
prodaje svojih proizvoda, a ne od državnih
potpora. Stoga smo, između ostalog, za sve one
koji žele investirati u poljoprivredu, odnosno nove
objekte, farme ili neke druge, osigurali novi
model kapitalnih ulaganja prema kojem je za veće
investicije moguće dobiti čak 50 posto
nepovratnih sredstava od ukupne vrijednosti
investicije, a koja će ujedno biti i jamstvo povrata
kredita čiji će rok otplate biti na 15 godina, a ne,

kao do sada, na deset godina", rekao je Pankretić,
te najavio i intenzivniji ruralni razvoj, za što je u
proračunu predviđeno 500 milijuna kuna, a jedan
od osnovnih ciljeva je zaustaviti proces
napuštanja sela.
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Ministar Pankretić osvrnuo se i na
problematiku funkcioniranja tržišta te je istaknuo
kako se ono stalno mijenja i u svjetskim
razmjerima više ne funkcionira kao nekad. Danas
se hrana sve više prodaje unaprijed, "na zeleno"
još na polju, a prodaja se temelji na ugovorima,
tako da burze više nisu ono za čime se u svijetu
teži, a i jedna od najvažnijih, Čikaška burza, je u
padu. Stoga za sada ne planiramo osnivati burzu
roba jer je Budimpeštanska burza vrlo blizu, a
prema njoj će se, uz neke korekcije od 10 do 15
posto naviše, formirati i cijena ovogodišnje
pšenice. "Smatram da se više ne bi smjelo
dogoditi da cijena poljoprivrednih proizvoda
bude niža nego je to na burzama", rekao je
Pankretić, te je također najavio donošenje dugo
najavljivanog zakona o skladišnici, već uoči žetve

ili najkasnije odmah nakon njezina završetka.
Skladišnica će tako već nakon ove žetve
omogućiti svakom poljoprivrednom proizvođaču
da sam uđe u rizik i primjerice ne proda robu
odmah, nego pričeka eventualno bolju cijenu,
istaknuo je Pankretić, te dodao kako se
procjenjuje da će Hrvatska ove godine proizvesti
dovoljne količine pšenice za vlastite potrebe te da
izvoz pšenice neće biti dopušten do kraja rujna,
dok se ne utvrde bilance i potrebe za pšenicom. 

Ministar Pankretić posjetio je i Hrvatsku
agenciju za hranu, a u Donjem Miholjcu otvorio
novoizgrađenu farmu muznih krava obitelji Čerba
te je obišao i svinjogojsku farmu osječkog Žita u
Viškovcima.

S predstavnicima HŽ o razvoju
željezničke infrastrukture

U svečanim prostorijama Poglavarstva
Županije održan je 5. lipnja 2008. godine sastanak

predstavnika Županije i Grada Osijeka s
predstavnicima Hrvatskih željeznica. Na sastanku
se raspravljalo o razvoju infrastrukture na području
Osječko-baranjske županije, a konkretne teme
sastanka bile su: izgradnja željezničkog koridora
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Vc, izgradnja željezničko-cestovnih prijelaza
(prijelaz pruge u Ulici Sv. Leopolda Bogdana
Mandića i prijelaz pruge u Vukovarskoj ulici),
izvođenje radova na novoj pruzi - industrijski
kolosijek Našice - Tvornica cementa Našaice, te
izvođenje radova na pruzi Osijek - Vinkovci. 

Na sastanku je dogovoreno izmještanje
željezničkog pravca prometnim koridorom Vc iz
Osijeka po pitanju teretnog i daljinskog putničkog
prometa. No, kroz Osijek će i dalje ići
međugradska željeznička linija koju cestovni
promet presijeca na tri mjesta (Huttlerova,
Svačićeva i Vukovarska ulica) čak 25 puta dnevno.
Najveći problem Županije je Ulica Sv. Leopolda
Bogdana Mandića, tzv. Čepinska cesta. Po pitanju
ovog problema župan Krešimir Bubalo izjavio je
da je na početku tog pravca od Osijeka prema
Čepinu, u razini Aninog groblja, predviđena
denivelacija kako više ne bi dolazilo do križanja
ceste i željezničkih tračnica. Ova investicija
procijenjena je na više od 40 milijuna kuna, te
Županija očekuje njezinu realizaciju u suradnji s
HŽ-om i Gradom Osijekom. Da će lokalna i
regionalna samouprava pronaći zajednički jezik
kada je riječ o ovom projektu potvrdili su i župan
Bubalo i gradonačelnik Matković, no kako je
nedavno ta cesta iz državne prekategorizirana u
županijsku, državne tvrtke HŽ i HC nisu u
mogućnosti sufinancirati taj projekt, pa su čelnici
lokalne i regionalne samoupravne odlučni u
nastojanju da se država uključi u rješavanje ovog
problema.

Na inicijativu župana na ovom je sastanku
dogovorena i obnova oronule zgrade Željezničkog
kolodvora u Osijeku. Kako ova zgrada na neki
način posjetiteljima predstavlja i "vrata Osijeka"
odnosno prva je slika s kojom se posjetitelji po
dolasku u Osijek susretnu dogovoreno je da se što
prije krene u realizaciju ovog projekta, a oko devet
milijuna kuna, kolika bi bila vrijednost projekta
zajednički bi osigurali Grad Osijek, Županija i HŽ.

Obilazak ceste u Grabovcu

Budući da je u tijeku rekonstrukcija županijske
ceste koja povezuje Kneževe Vinograde i Bilje,
župan Krešimir Bubalo je 11. lipnja obišao ovu
cestu koja prolazi kroz baranjsko mjesto
Grabovac, te se upoznao s dinamikom radova na

njezinoj obnovi. Ova je dionica od velike važnosti
za prometnu povezanost Baranje.

Poticaj povrtlarskoj proizvodnji
obitelji Filakov  

Župan Krešimir Bubalo sa suradnicima iz
Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo
posjetio je poljoprivredno gospodarstvo obitelji
Filakov iz Čeminca, koje se bavi plasteničkom
proizvodnjom povrtlarskih kultura. Županija koja
u velikoj mjeri potiče proizvodnju povrtlarskih
kultura od samog početka, prije nekoliko godina,
pomogla je ovoj obitelji u njihovom naumu, te su
ovom prigodom 21. travnja 2008. predstavnici
Županije obišli ovo gospodarstvo kako bi se
upoznali s dosegnutim rezultatima.  Prema ocjeni
gostiju, obitelj Filakov je djelotvorno iskoristila
sredstva te danas svoje plastenike, u kojima na
suvremen kompjuteriziran način proizvodi povrće,
planira s pola proširiti na cijeli hektar.
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Kamen temeljac pogona za
proizvodnju kulena u Jagodnjaku

Župan Krešimir Bubalo, zamjenik župana
Mile Horvat i pročelnik Upravnog odjela za
poljoprivredu i gospodarstvo Željko Kraljičak
nazočili su 5. lipnja 2008. godine 7. kulinijadi u
Jagodnjaku. Uz predstavnike Županije ova
manifestacija je okupila brojne ugledne goste
među kojima i saborske zastupnike Milorada
Pupovca i Vojislava Stanimirovića, te
pomoćnika ministra Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja Ivana Hodalića.
Kulinijadu je organizirala zadruga "Naše selo", a
uz pomoć Općine Jagodnjak, Ministarstva i udruge
"Baranjski kulin". Sudjelovao je 61 natjecatelj, a 

kvaliteta kulena ove godine bila je odlična, pa je
podijeljeno 40 medalja, a prvo mjesto  po ocjeni
Povjerenstva za ocjenjivanje pripalo Ivici Brkiću.
Ovom prigodom upriličen je i zabavni program, te
je postavljena i zanimljiva izložba starih
rukotvorina i fotografija. 

U sklopu ove manifestacije, župan Krešimir
Bubalo i pomoćnik ministra Ivan Hodalić položili
su kamen temeljac pogona za proizvodnju kulena
u Jagodnjaku.

Radionica Klastera Slavonska jabuka 

Župan Krešimir Bubalo i pročelnik Upravnog
odjela za poljoprivredu i gospodarstvo Željko
Kraljičak nazočili su 5. lipnja 2008. godine
radionici na terenu koju je organizirao Klaster
Slavonska jabuka. U sklopu radionice njezini
sudionici obišli su voćnjak, hladnjaču i sortirnicu
jabuka vlasnika Zlatka Borasa, a prigodom ovog
obilaska održano je predavanje o zaštiti jabuka.
Uslijedio je obilazak voćnjaka u vlasništvu OPG-a
Ilije Opue, koji se prostire na 38 ha, te je ovdje
održana prezentacija o koristi navodnjavanja i
međuredne obrade u nasadu jabuka. Prezentacije
su održale predstavnice Hrvatskog zavoda za
savjetodavnu službu Snježana Numanović i Ruža
Skenderović. Nakon obilaska i prezentacija
organizirano je druženje za sve okupljene na
imanju vlasnika Šarića. 
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S Mjesnim odborom i 
predstavnicima Mađara u Batini 

Na inicijativu Vijeća mjesnog odbora Batina i
Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Draž
župan Krešimir Bubalo sa suradnicima sastao se
21. travnja 2008. u Batini s predstavnicima
Mjesnog odbora Batina i predstavnicima mađarske
nacionalne manjine. Tijekom sastanka domaćini su
izrazili svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem i
istaknuli da je Batina najveće mjesto u Općini
Draž, no ujedno je i nedovoljno prepoznato od
čelništva Općine, pa je Batina i dalje zapostavljena

u odnosu na ostala mjesta u istoj Općini.

Župan je izrazio nezadovoljstvo nedostatkom
inicijative od strane čelništva ove Općine, zbog
čega je i suradnja s Županijom nedostatna. Isto
tako ovom je prigodom najavio da sljedeći tjedan
očekuje objavu u "Narodnim novinama" akta o
razvrstavanju "Tenkovske ceste" Zmajevac-Batina
u kategoriju državnih cesta za koje su nadležne
Hrvatske ceste.

Nakon sastanka u Batini predstavnici Županije
obišli su Vinariju Kronos - Kalazić, koja je jedna
od najsuvremenije opremljenih na ovom području.

U graničnom zaseoku Kenđija

Dana 6. lipnja 2008. župan Krešimir Bubalo
sa suradnicima posjetio je zaselak Kenđija, na
lijevoj obali Dunava kod mjesta Batina i prigodom
ovog sastanka stanovnici ovog zaselka upoznali su
predstavnike Županije sa svojim problemima.
Naime, kao i njihovi preci već stoljećima prije
njih, ti hrvatski državljani, redom pripadnici
mađarske nacionalne manjine, žive na zemljištu u
katastarskom vlasništvu Republike Hrvatske, a
danas od hrvatskog državljanstva imaju samo
obveze, dok su im prava uglavnom onemogućena.
Njihovi problemi najviše se odražavaju na njihovu
egzistenciju, odnosno na činjenicu da su svi redom
zemljoradnici, te obrađuju zemlju koja je
katastarski u vlasništvu Republike Hrvatske,
plaćaju hrvatske doprinose za poljoprivrednu
mirovinu, a primjerice ne mogu proizvedeno

plasirati u Hrvatskoj, jer je na putu granična
policija i carina Republike Srbije i Republike
Hrvatske, te ne mogu ostvariti poticaje za
poljoprivrednu proizvodnju u Republici Hrvatskoj.
Na ovom sastanku dogovoreno je da će Županija
sa svoje strane uputiti pismo apela državnim
institucijama da se što hitnije riješe međudržavna
pitanja s kojima se stanovnici ovog zaselka
susreću, a predstavnici Županije obećali su i što
hitnije pružiti financijsku pomoć u skladu s
poljoprivrednim programima Županije.

O problematici slijepih
i slabovidnih osoba

Zamjenik župana Dinko Burić primio je 22.
travnja 2008. predstavnike Udruge slijepih i
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slabovidnih osoba Osječko-baranjske županije.
Tijekom sastanka, koji je održan u prostorijama
Poglavarstva Županije predstavnici Udruge
slijepih predstavili su svoje probleme. Kao najveći
problem slijepih predsjednik Udruge Ivan Deže
istaknuo je nezaposlenost koju smatra neopravda-
nom jer i slijepe osobe mogu obavljati brojne
poslove za koje se i školuju, te je kao problem
naveo i gomilanje udruga koje okupljaju osobe s
istim problemima pa pri raspodjeli sredstava dolazi
do nerazmjera gleda li se broj članova i uplaćenih
sredstava.

Predstavnici Udruge slijepih zatražili su i
pomoć u realizaciji pojedinih projekata, a kako ova
Udruga 10. i 11. svibnja slavi 60 godina djelovanja
zamjenik župana Dinko Burić obećao je
financijsku pomoć Županije za obilježavanje ovog
velikog jubileja. 

U posjetu privatnom domu
za stare i nemoćne osobe
u Donjem Miholjcu
 

Župan Krešimir Bubalo je 7. svibnja 2008.
zajedno s pročelnicom Ksenijom Zbožil posjetio
privatni dom za stare i nemoćne osobe Moj Dom
Majdenić u Donjem Miholjcu. Ovaj je dom u

vlasništvu Ljubice Majdenić, a posluje iznimno
uspješno i u dobrim uvjetima. Župan je štićenike
ovoga doma razveselio poklonima i pozdravio
svakoga od njih, te ime se obratio s nekoliko riječi.
S vlasnicom se zadržao u razgovoru o uvjetima
rada, kao i problemima na koje nailazi, te obećao
pomoć Županije.

Potpisan ugovor o sufinanciranju
održavanja školsko-športske dvorane
u Belom Manastiru 

U novoj je nastavno-športskoj dvorani u Belom
Manastiru 8. svibnja 2008. potpisan ugovor u
sufinanciranju održavanja ove dvorane. Ugovor je
potpisao Krešimir Bubalo u ime Osječko-
baranjske županije, gradonačelnik Belog
Manastira Davorin Bubalović u ime Grada, te
predstavnik ravnatelja svih škola koje koriste ovu
dvoranu, ravnatelj Druge srednje škole Karlo
Franjić. Županija se obvezala sufinancirati
održavanje dvorane s 400.000 kuna godišnje, a
riječ je o decentraliziranim državnim sredstvima.

Beli Manastir je bio jedini grad u
Osječko-baranjskoj županiji bez nastavno-športske
dvorane, a dvije postojeće (srednjoškolska i
osnovnoškolska) nisu bile dovoljne za
zadovoljavanje svih potreba, pa je bilo dana kada
su ih istovremeno koristila dva ili tri razredna
odjeljenja. Župan Krešimir Bubalo je izrazio
zadovoljstvo potpisanim Ugovorom, napominjući
kako mu je želja da svi korisnici dvorane budu
zadovoljni.

Uvjete za održavanje nastave tjelesnog odgoja
i sportskih priredbi u dvorani vrhunskim je
ocijenila pročelnica  Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Osječko-baranjske županije Ksenija
Zbožil, naglasivši kako je veliki problem s
korištenjem slobodnog vremena mladih, koji sada
zadimljene kafiće mogu zamijeniti dvoranskim
parketom. Bilo je riječi i o problemima
gimnastičara, a svi nazočni izrazili su nadu da će
biti pronađen model koji će zadovoljiti
gimnastičare, ali i sve ostale korisnike dvorane.
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10 godina Isusovačke klasične
gimnazije u Osijeku 

Župan Krešimir Bubalo sa suradnicima obišao
je 18. travnja 2008. Isusovačku klasičnu
gimnaziju, a povodom desete obljetnice ove škole.
U povodu obilježavanja desete obljetnice
Isusovačka klasična gimnazija provela je i
predstavila projekt "Olimpijska Grčka". Ovaj
projekt nastao je zalaganjem učenika i profesora
Isusovačke klasične gimnazije, u suradnji s
učenicima i profesorima Škole za tekstil, dizajn i
primijenjenu umjetnost, te Ugostiteljske i
Obrtničke škole iz Osijeka. Ravnatelj Isusovačke
klasične gimnazije mr.sc. Ivan Matić izjavio je da

je iznimno ponosan na ovaj rad, jer je praktično ni
od čega stvoreno nešto kvalitetno. Tema stare
Grčke nametnula se sama po sebi, rekao je
ravnatelj, jer iako je prikazan svijet starih mitova,
ove teme su univerzalne, poput borbe dobra i zla,

 te se stoga mogu primijeniti i na današnje vrijeme.

Učenici "Gaudeamusa" iz Osijeka
o operativnoj strategiji razvoja turizma

Župan Krešimir Bubalo susreo se u
prostorijama Poglavarstva Županije 25. travnja
2008. s učenicima četvrtog razreda privatne
gimnazije Gaudeamus iz Osijeka. Prigodom ovog
sastanka učenici su predstavnicima Županije
predstavili svoj projekt operativne strategije
razvoja turizma na području Osječko-baranjske
županije istaknuvši posebno činjenicu da na
području naše županije nema seoskog
gospodarstva čiji bi smještajni kapaciteti
omogućili da se odjednom smjesti barem jedan
autobus. Kao još jedan veliki nedostatak u razvoju
turizma učenici su istaknuli i nepostojanje hostela
u Osijeku. Nevezano uz turizam, kao još jednu
potrebu ovog kraja, u skladu s njihovim viđenjem,
naveli su izradu projekta navodnjavanja. 

Svrha je ovog posjeta učenika Županiji, kako
je istaknuo dr.sc. Ante Lauc, koji ovim učenicima
predaje filozofiju, naglašavanje važnosti ljudskog
kapitala i činjenice da nema uspješnih programa i
novih ideja bez mladih ljudi. Sastanak su
uspješnim ocijenili svi sudionici, a zajednički je
zaključak da ukoliko se želi podići kvaliteta života
uopće potrebna je sinergija politike, školstva,
institucija, privatnog kapitala, odnosno svih
subjekata našeg društva. 
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Maturalni prosvjed
protiv državne mature

Tisuće srednjoškolaca diljem Hrvatske 28.
travnja 2008. izrazilo je nezadovoljstvo projektom
državne mature. U ovom prosvjedu srednjoškolaca
nisu izostali niti učenici osječkih srednjih škola.
Na Trgu Ante Starčevića okupili su se u velikom
broju srednjoškolci iz 18 osječkih srednjih škola.
Na prosvjed je učenike potaknuo loše organiziran
cjelokupni projekt, a najveće zamjerke mogle su se
čuti na račun neusklađenosti samih ispita i  načina
na koji se učenici pripremaju za  te  ispite,  te  na

račun nedovoljne informiranosti učenika o samom
projektu državne mature.

Učenike prosvjednike, okupljene na Trgu
primio je župan Krešimir Bubalo u prostorijama
Poglavarstva Županije. Župan se sastao s
učenicima kako bi čuo razloge koji su doveli do
ovog masovnog prosvjeda, te je izrazio
zadovoljstvo što se ovom sastanku pridružio i
državni tajnik Želimir Janjić, koji je prisustvujući
ovom sastanku mogao čuti razmišljanja učenika
koji će polagati državnu maturu.

Župan s ravnateljima i učenicima
belomanastirskih škola

Povodom priprema za izvedbu Quadrille svih
maturanata s područja naše Županije, župan
Krešimir Bubalo posjetio je 5. svibnja 2008. Beli
Manastir, te obišao tamošnje škole i održao
neformalni sastanak s ravnateljima s kojima je
popričao o problemima koji se odnose na uvjete
rada s učenicima ovih škola. Župan je predložio

da svaka škola istakne probleme koji su najvažniji
i da se za pomoć obrati Županiji pisanim putem,
te obećao pomoć Županije. 

Nakon toga je posjetio središte grada u kojem
se održala generalna proba spomenutog plesa, te
se kratko obratio okupljenim maturantima
izrazivši zadovoljstvo velikim brojem plesača.
Župan je rekao kako Županija posebnu pažnju
posvećuje mladima, te ih uputio da upisuju
fakultete koji će ih osposobiti za deficitarna
zanimanja kako bi im se na taj način osiguralo
buduće radno mjesto, pa tako i svijetla
budućnost.

Župan u Srednjoškolskom
centru Valpovo

U svoje je obilaske gradova i škola čiji učenici
planiraju plesati Quadrillu, župan Krešimir
Bubalo 6. svibnja 2008. uvrstio i Grad Valpovo.
Tom je prigodom posjetio i Srednjoškolski centar
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Valpovo, te se u razgovoru s ravnateljem Ivanom
Tonkovićem, s ostalim zaposlenicima kao i
učenicima, informirao o stanju i o uvjetima rada
u ovome centru. Posjetio je i radionice u kojima

svoj zanat izučavaju učenici obrtničkih škola te
pohvalio učenike koji su se odlučili na zanimanja
koja su na području Osječko-baranjske županije
sve traženija, a nakon toga je nazočio generalnoj
probi plesanja plesa Quadrilla na valpovačkom
trgu.

Župan Bubalo u Đakovu
i Širokom Polju

U Đakovu je 9. svibnja 2008. također održana
generalna proba plesa Quadrilla kojoj je nazočio
župan Krešimir Bubalo  zajedno s
gradonačelnikom Grada Đakova Zoranom
Vinkovićem. Nakon obraćanja maturantima,
župan se kratko družio s plesačima. 

Nakon Đakova, župan je zajedno s
pročelnicom Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Ksenijom Zbožil i pročelnikom

Agencije za razvoj Martinom Marolinom
posjetio Široko Polje gdje je Županija, na
prijedlog županijske vijećnice Ivanke Majbaum,
donirala knjige školskoj knjižnici u vrijednosti od

9.000 kuna. Nakon knjižnice, obišli su i tamošnju
crkvu kojoj je donirano 30.000 kuna za obnovu
koja je u tijeku, kao i zemljište na kojemu će se
graditi buduće rukometno igralište.

U Osijeku - generalna proba Quadrille

Posljednja u nizu generalnih probi Quadrille je
bila ona u Gradu Osijeku 14. svibnja 2008., a
održala se u Županijskoj ulici gdje će se i plesati
finalni ples, istovremeno s plesom u još pet
osječko-baranjskih gradova. Župan Krešimir
Bubalo i pročelnica Ksenija Zbožil odgledali su
i ovu probu zadovoljni disciplinom kao i brojem
maturanata koji su se priključili ovome projektu.

Nakon same probe, u foajeu Hrvatskog
narodnog kazališta održana je i konferencija za
tisak na kojoj je istaknuto: "Od 2041 učenika koji
završavaju srednju školu za ples se prijavilo 1649
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učenika iz 18 srednjih škola u Osijeku i SŠ Dalj.
Plesanje Quadrille francuskog dvorskog plesa,
projekt je u koji se  maturanti Osječko-baranjske
županije uključuju već četvrtu godinu, a koji je
ujedno i zadnji dan nastave po posebnom
odobrenju koje smo dobili od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa. Pretpostavljamo
da će ove godine plesati preko 3000 maturanata.
Svakako da je to potvrda ta smo vam ponudili
dobar projekt i da su 250.000,00 kuna koje smo
osigurali za provođenje ovog projekta  zaista
dobro uložena sredstva (100.000,00 Županija,
150.000,00 Euroherc za majice i kišobrane). Kao
što je poznato cilj projekta je obuhvatiti sve
zemlje Europe da u isti dan, u isto vrijeme, mladi
različitih kultura i narodnosti diljem Europe plešu
isti ples i svake godine sa sve većim brojem ulaze
u Guinnessovu knjigu rekorda. U 2007. preko
Maribora plesalo se u 47 gradova i 7 država. Za
2008. su se priključile Slovačka i Češka pa je
sada preko Maribora uključeno 9 država s oko 50
gradova. Vjerujemo da će doći do udruživanja s
gradovima koji idu preko Udruge "Urška" u
Sloveniji te da će biti oboren rekord". 

U obilasku radova
na školi u Ivanovcima

S obzirom da su radovi na budućoj školi u
valpovačkom naselju Ivanovci u punom jeku,
župan Krešimir Bubalo je zajedno s pročelnicom
Ksenijom Zbožil, a u pratnji valpovačkog
gradonačelnika Leona Žulja i biskupa Marina
Srakića, 7. svibnja 2008. posjetio Ivanovce i
obišao radove na ovoj školi u koju je Županija
uložila financijska sredstva, nastavljajući tako
ulaganja u školstvo, gradeći škole i
nastavno-športske dvorane diljem Županije.

Posjet školi Jagode
Truhelke u Osijeku

Osječka je Osnovna škola Jagode Truhelke
škola koja je među prvima u našoj Županiji uvela
u svoj program cjelodnevni boravak za djecu koja
pohađaju tu školu. Župan Krešimir Bubalo je 11.
lipnja 2008. posjetio školu te je u ime
Osječko-baranjske županije poklonio televizor
koji će najviše biti od koristi upravo djeci koja će
koristiti usluge cjelodnevnog boravka. Župan je
obišao školu, a u razgovoru s ravnateljicom je

doznao i za neriješen problem ove škole koji se
odnosi na blizinu bivše tvornice kože koja
predstavlja opasnost za djecu, te je obećao da će
učiniti sve da se ovaj problem adekvatno riješi, a
opasnost od ozljeda u potpunosti ukloni.

Maturanti u šest gradova
Županije otplesali Quadrillu

Maturanti iz osam europskih zemalja -
Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine,
Makedonije, Mađarske, Slovačke i Češke - 16. su
svibnja 2008. u podne zaplesali Straussovu
"Quadrillu", kako bi po broju sudionika u
sinkroniziranom plesu ušli u Guinnessovu knjigu
rekorda. Župan Krešimir Bubalo sa  suradnicima
s balkona županijske palače pratio je ovaj
veličanstveni događaj čiji je glavni organizator
Osječko-baranjska županija. Plesalo je ukupno
čak 26.528 učenika, od kojih je 6.632 plesalo tzv.
četvorke. Osječko-baranjska županija je prva
hrvatska županija koja se priključila ovome
projektu i to plesanjem u čak šest gradova s
područja naše županije. Ples je izravno prenošen
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preko satelita. U Hrvatskoj se plesalo u Osijeku, Belom Manastiru, Našicama, Valpovu, Donjem
Miholjcu, Đakovu i Varaždinu.

Glas Slavonije proglasio
"Najmaturanta" za 2008. godinu

Ovogodišnja je akcija Glasa Slavonije
"Najmaturant" za 2008. godinu završila 28. svibnja
svečanom podjelom nagrada u Hotelu Osijek.
Župan Krešimir Bubalo je čestitao svim
dobitnicima, poželio im uspješno daljnje
školovanje, te im uručio zaslužene nagrade.

Sara Muhvić na Međunarodnoj
matematičkoj olimpijadi

Sara Muhvić tek je druga Osječanka koja u
posljednjih 30 godina nastupa na Međunarodnoj
matematičkoj olimpijadi, a koja se ove godine
održava u Madridu. Ova učenica 4. razreda
Prirodoslovno-matematičke gimnazije vrsna je i
plivačica, a najveći uspjeh postigla  je prije dvije
godine osvojivši zlato na juniorskom državnom
prvenstvu u disciplini 50 metara prsno i 3. mjesto
u istoj disciplini u kategoriji seniora, a  kao izvrsna
učenica Sara Muhvić korisnik je i stipendije koju
dodjeljuje Županija. S ciljem omogućavanja
njenog sudjelovanja na Olimpijadi, župan
Krešimir Bubalo uručio joj je 21. travnja 2008. u
prostorijama Županije donaciju od 4.000,00 kn za
put u Madrid.

Ovom posjetu nazočili su i Ilija Ilišević,
profesor matematike i Sarin mentor te ravnateljica
III. gimnazije Snježana Barabaš-Seršić, koja je
istaknula činjenicu da je izuzetno velika stvar,
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kada je riječ o ovoj Olimpijadi, da tim jedne
zemlje uopće uđe u timove koji izrađuju zadatke,
a Hrvatska je eto u tome uspjela, a Osijek ima i
svoju natjecateljicu. Ravnateljica je također
istaknula da je potrebno raditi na poboljšanju veza

između Sveučilišta i škola u Osijeku, jer za razliku
od Zagreba, gdje sveučilišni profesori kao mentori
rade na pripremama nadarenih učenika za
sudjelovanje na ovakvim natjecanjima, u Osijeku
to još uvijek nije slučaj.

Polaznicima poslijediplomskih
studija uručene županijske potpore

Za polaznike poslijediplomskih studija s
područja Osječko-baranjske županije koji su

dobitnici županijskih potpora za poslijediplomski
studij 27. svibnja 2008. je upriličen prijam kod
župana Osječko-baranjske županije Krešimira
Bubala. Župan je poslijediplomcima, nakon
druženja i razgovora,  uručio ugovore o
sufinanciranju njihovog školovanja.

Športašima školskog uzrasta podijeljena priznanja i lopte

Župan Krešimir Bubalo je
11. lipnja 2008. organizirao
prijem za učenike športaše
osnovnih i srednjih škola koji
su na državnim natjecanjima
ostvarili najbolje rezultate
koji su na susret sa županom
došli u pratnji svojih trenera i
ravnatelja škola. Župan je
pozdravio sve uspješne
športaše, te im čestitao na
postignutim rezultatima,
nakon čega im je uručio
priznanja Osječko-baranjske
županije i lopte koje će im u
školama koje pohađaju
koristiti za održavanje
nastave tjelesne i zdravstvene
kulture što je ove mlade
športaše posebno obradovalo.
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Analiza tla kao temelj gnojidbe
i povećanja poljoprivredne proizvodnje

Dana 18. travnja 2008. u prostorijama
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku potpisan je
Sporazum o provođenju Projekta "Analiza tla kao
temelj gnojidbe i povećanja poljoprivredne
proizvodnje kod podizanja višegodišnjih nasada na
području Osječko-baranjske županije". Sporazum
je potpisan između Županije i Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku, Županije i Zavoda za tlo.
Županiju je zastupao župan Krešimir Bubalo, a
Poljoprivredni fakultet dekan fakulteta dr.sc Vlado
Guberac, dok je Zavod za tlo zastupao ravnatelj
Zdenko Grahovac.

Na temelju Rješenja Poglavarstva Županije za
ovu namjenu u 2008. godini osigurano je
300.000,00 kuna. Uslugu analize tla u cijelosti
financira Županija do iskorištenja sredstava

osiguranih za ovu namjenu, a uslugu analize tla
obavlja Zavod za tlo Osijek i Poljoprivredni
fakultet u Osijeku - Zavod za agroekologiju, koji
planira analizu tla provesti na 250 uzoraka što
obuhvaća oko 300 ha, a analize tla koje će provesti
Zavod za tlo obuhvaćaju 300 uzoraka kojima će se
analizirati oko 400 ha.

Izrada digitalnih
topografskih karata

Župan Krešimir Bubalo potpisao je 28. travnja
2008. u ime Županije Sporazum o sufinanciranju
izrade topografskih karata u omjeru 1:25.000 s
načelnicima i gradonačelnicima 40 jedinica
lokalne samouprave i predstavnicima Državne
geodetske izmjere. Potpisivanje ovog Sporazuma,
koje je održano u prostorijama Poglavarstva
Županije, omogućit će da se napokon naprave
digitalne karte za Županiju. 

Manji dio zemljišta već je premjeren, a ostatak
će sredstva velikim dijelom osigurati Županija, te
jednim dijelom Hrvatske autoceste, Županijska
uprava za ceste, Cesting te Hrvatska
elektroprivreda. Završetak mjerenja i digitalizira-
nje karata, Županija je ocijenila prioritetnim
zadatkom, jer su ove karte važne kod raspolaganja
zemljištem, a trebale bi se objediniti s
dosadašn jom bazom poda taka  k roz
geoinformatički sustav i time olakšati rad katastra.
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Obrana od tuče avionskim generatorima 

U prostorijama Aerokluba Osijek upriličeno je 28. travnja 2008. svečano potpisivanje Sporazuma o
provođenju Projekta obrane od tuče avionskim generatorima na području Osječko-baranjske županije u
2008. godine između Županije i Aerokluba Osijek, te potpisivanje Sporazuma o provođenju projekta
obrane od tuče avionskim generatorima na području gradova/općina između gradova/općina i Aerokluba
Osijek, te potpisivanje Sporazuma o provođenju Projekta obrane od tuče avionskim generatorima na
području Osječko- baranjske županije u 2008. godini između osiguravajućih društava koji sudjeluju u
Projektu i Aerokluba Osijek. 

U skladu s potpisanim Sporazumom dva zrakoplova tipa Cessna osječkog Aerokluba s ugrađenim
generatorima za tretiranje tučonosnih oblaka, od 1. će svibnja do 1. listopada u svakom trenutku biti
spremna uzletjeti prema nadolazećoj fronti, kako bi spriječili ili barem smanjili štete od ledotuče na
poljoprivrednim kulturama. Ovakav sustav obrane od tuče prvi puta je primijenjen prije tri godine, a
rezultati njegove primjene su izuzetni, jer su se štete u poljoprivredi na području Županije uzrokovane
ledom i tučom smanjene na otprilike trećinu. 

Zbrinjavanje animalnog otpada

U Belju je 2. svibnja 2008. potpisan ugovor
između Osječko-baranjske županije i Belje
Agro-veta  o zbrinjavanju animalnog otpada na
području cjelokupne Županije. Belje Agro-vet
d.o.o. je tvrtka čije su osnovne djelatnosti vezane
za stočarsku proizvodnju, a jedna od djelatnosti je
sakupljanje i zbrinjavanje nusproizvoda
životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.
Ugovor su potpisali župan Osječko-baranjske
županije Krešimir Bubalo i Krunoslav Kovačić,
direktor Belje Agro-veta d.o.o. 

Iskustvo oko organizacije sakupljanja
animalnog otpada unutar Belja d.d. ogledni je
model rješavanja tog problema na cijelom

području Županije. Jedan od prioritetnih problema
u stočarstvu je način zbrinjavanja animalnog
otpada, koji je nužno što prije uskladiti s EU
regulativom. Upravo iz tih razloga, tvrtka Belje
Agro-vet d.o.o. registrirala je 2007. godine prvo
sabiralište animalnog otpada u Slavoniji i Baranji
i kao takva  ispunjava uvjete iz Pravilnika o načinu
postupanja s nusproizvodima životinjskog
podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Sabiralište je
smješteno u Dardi i izgrađeno je tako da
zadovoljava sve zahtjeve poštujući pri tome
zoohigijenske i ekološke normative. 

Potpisivanje ovog ugovora, nastavak je
uspješno završenog pilot projekta Baranja u koji je
bilo uključeno 9 jedinica lokalne samouprave na
prostoru Baranje i to Grad Beli Manastir, te općine
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Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac. S obzirom da su
rezultati i suradnja sa svim relevantnim čimbenicima (županijskim veterinarskim  inspektorima,
ovlaštenim veterinarskim stanicama i udrugama stočara) u projektu Baranja ocijenjeni kao iznimno
uspješni, Belje Agro-Vet će u 2008. godini provoditi zbrinjavanje animalnog otpada u svim jedinicama
lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji. 

Unaprjeđenje ekonomske
učinkovitosti u proizvodnji mlijeka

U Marjančacima je 19. svibnja 2008. na farmi
poljoprivrednog gospodarstva na farmi krava u
vlasništvu Branka Kokića održano potpisivanje
dvaju ugovora između Osječko-baranjske
županije, Udruge proizvođača mlijeka
Osječko-baranjske županije i Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku o provođenju pilot projekta.
Ugovor su potpisali župan Krešimir Bubalo,
Ivica Miketek, predsjednik Udruge proizvođača
mlijeka Osječko-baranjske županije i dekan
Poljoprivrednog fakulteta, prof.dr.sc. Vlado
Guberac. Riječ je o Sporazumu o provedbi
projekta "Unaprjeđenje ekonomske učinkovitosti
u proizvodnji mlijeka na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima na području

Osječko-baranjske županije i Sporazumu o
provođenju pilot projekta "Praćenje proizvodnosti
krava na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Osječko-baranjske
županije"

Razvoj genetskog potencijala
u govedarskoj i svinjogojskoj
proizvodnji 

U Veterinarskoj su stanici Našice 3. lipnja
2008. župan Krešimir Bubalo, predstavnici
Centra za unapređenje stočarstva i direktori
veterinarskih stanica s područja naše Županije
potpisali sporazume o provođenju projekta
"Razvoj genetskog potencijala matičnog stada na
poljoprivrednim gospodarstvima za unapređenje
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govedarske, te svinjogojske proizvodnje na
području Osječko-baranjske županije u 2008.
godini". Župan  je ovim povodom istaknuo kako
Osječko-baranjska županija najviše izdvaja za
poljoprivredu. Izdvojeno je čak 64 milijuna kuna
kroz 70 projekata, među kojima su i danas
potpisani sporazumi. Vrijednost sporazuma koji se
odnosi na govedarsku proizvodnju je 675.000,00
kuna, a subvencionirat će 12.500 doza. Sporazum
koji obuhvaća svinjogojsku proizvodnju vrijedan
je 225.000,00 kuna, a njime je obuhvaćeno 9000
doza rasplodnog genetskog materijala. 

Diplome za male
voćare i vinogradare

Županija aktivno potiče program podizanja
novih nasada voćnjaka i vinograda, a da bi se ovaj
vid djelatnosti unaprijedio Osječko-baranjska
županija zaključila je s Pučkim otvorenim
učilištem Osijek Ugovor o međusobnoj suradnji na
provođenju Programa osposobljavanja za poslove
u voćarstvu i vinogradarstvu. Tako je Pučko otvo-

reno učilište početkom godine započelo s održa-
vanjem verificiranog programa osposobljavanja
"voćar-vinogradar", s ciljem  osposobljavanja
djelatnika koji će planirati i obavljati nužne
poslove u uzgoju i ubiranju plodova s voćaka i
vinove loze. Skupina od 20 polaznika, koja je u
ožujku krenula s programom je uspješno završila
ovaj program osposobljavanja, te im je 25. travnja
2008. župan Krešimir Bubalo u prostorijama
Pučkog otvorenog učilišta uručio diplome. 

Otpravnik poslova Veleposlanstva
Republike Njemačke posjetio Županiju

Zamjenik župana Pavo Šarčević sa
suradnicima primio je 29. travnja 2008. u
prostorijama Poglavarstva Županije dr. Bernda
Fischera, otpravnika poslova veleposlanstva

Republike Njemačke kojemu je ovo bio prvi
nastupni posjet izvan Grada Zagreba. Osijek i našu
Županiju dr. Fischer je prvenstveno odabrao, jer je
ovdje dobro organizirana njemačka nacionalna
manjina, a da njemačka nacionalna manjina može
dobro raditi i da ima dobre uvjete mogao se
prigodom svog posjeta i sam uvjeriti. 



60 ŽUPANIJSKA KRONIKA 15. lipnja 2008.

Predstavnici Županije predstavili su socijalno,
političko i gospodarsko stanje Osječko-baranjske
županije, kao i razvojne težnje i mogućnosti, jer je
novog otpravnika poslova veleposlanstva
Republike Njemačke, između ostaloga, zanimalo
i opće stanje na području Osječko-baranjske
županije, koje bi mogla biti zanimljivo njemačkim
ulagačima koji traže  nove prilike za ulaganja. 

Finska veleposlanica
u Osijeku

Nakon posjeta Vukovaru, nova veleposlanica
Republike Finske u Hrvatskoj Nj.E. Ann Marie
Nyroos je 8. svibnja 2008. posjetila i Osijek. U

svečanim je prostorijama Osječko-baranjske
županije njezin domaćin bio župan Krešimir
Bubalo. Na ovom je sastanku finska veleposlanica
ponudila pomoć finske Vlade u prilagodbi
standardima Europske unije i borbi protiv
korupcije, posebno naglasivši kako je Finska
zemlja s najmanje korupcije u Europi.

Župan je veleposlanicu informirao o
gospodarskom napretku Osječko-baranjske
županije posljednjih nekoliko godina, spomenuvši
kako nekoliko tvrtki iz regije surađuje s ulagačima
iz Finske. Također je istaknuo kako je potencijal
naše Županije velik, ali nas znatno koči problem
miniranih površina, te zamolio za pomoć kako bi
se taj problem što prije riješio. U ovom je
razgovoru također spomenuto kako smo u
Hrvatskoj prva županija po iskorištavanju
sredstava iz EU fondova i jedina županija s
vlastitim uredom u Bruxellesu.

Mađarski veleposlanik posjetio
Osječko-baranjsku županiju

U posjetu Osječko-baranjskoj županiji 15.
svibnja 2008. bio je mađarski veleposlanik u
Republici Hrvatskoj Nj.E. Peter Gyorkos.
Veleposlanika je u svečanim prostorijama
Osječko-baranjske županije ugostio župan
Krešimir Bubalo, a razgovarali su o brojnim
temama i područjima moguće suradnje.
Razgovaralo se o potrebi za izgradnjom
Mađarskog đačkog doma uz Prosvjetno-kulturni
centar Mađara u Osijeku, a budući da
Osječko-baranjska županija već duže vrijeme
ostvaruje vrlo uspješnu suradnju sa susjednom
mađarskom pokrajinom Baranya, mađarski je
veleposlanik ponudio nastavak, ali i proširenje
suradnje između dvaju naroda, a to se odnosi na

promet, energetiku, kulturu, zaštitu okoliša te
pomoć pri iskorištavanju fondova EU. 

U Đakovu predstavljen
projekt "Digital History"

Župan Krešimir Bubalo nazočio je 29. svibnja
u Središnjoj biskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u
Đakovu predstavljanju kulturno-povijesnog
projekta "Digital history" koji je ostvaren
suradnjom Pečuške i Đakovačke i Srijemske
biskupije. Riječ je o projektu koji europskoj
javnosti želi predstaviti sakralne i profane
spomenike kulture s obje strane hrvatsko-mađarske
granice, točnije s područja Biskupije Pečuh, te
Đakovačke i Srijemske biskupije, a povodom
skore 1000. obljetnice utemeljenja Pečuške
biskupije (godine 2009.) te proglašenja Pečuha
gradom kulture (2010. godine). 
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Projekt je dio prekogranične suradnje
Slovenija-Mađarska-Hrvatska, u sklopu programa
linije "INTER-REG 3A" financiran sredstvima
Europske unije iz fonda za kulturu. Uz Đakovačku
i Srijemsku biskupiju, u ostvarenju projekta su s
hrvatske strane sudjelovale i Osječko-baranjska
županija, Državni arhiv u Osijeku, Turistička
zajednica Grada Osijeka, Muzej Slavonije iz
Osijeka, te brojne druge kulturne ustanove. Tom
prigodom predstavljena je monografija "Naša
europska baština" objavljena na hrvatskom,
mađarskom, njemačkom i engleskom jeziku u
kojoj je iz svake od ovih dviju biskupija
predstavljeno po 30 župa, predstavljajući tako
njihovu sakralnu i povijesnu baštinu stručnim
opisima i kvalitetnim foto sadržajem. U sklopu
projekta je Internet stranica www.digitalhistory.hu
na kojoj se nalazi 60 župa i objekti prikazani u oko
18. 000 slika. 

Pozdravnu riječ uputio je đakovački i srijemski
biskup, dr. Marin Srakić rekavši kako je
specifičnost ovoga projekta ta što su ga radile dvije
biskupije dviju država od kojih jedna nije u
Europskoj uniji. Projekt europskoj javnosti pred-

stavlja kulturno i vjersko zajedništvo tih krajeva i
svjedoči da državne granice ne moraju biti zapreka
suradnji na mnogim područjima. Svaka se
biskupija predstavlja kroz tridesetak objekata
crkvene i svjetovne arhitekture. Nazočnima se
obratio i pečuški biskup mons. Mihály Mayer, na
čiji je prijedlog i nastao ovaj projekt. Nakon dvaju
biskupa govorili su i Krešimir Bubalo, župan
Osječko-baranjske županije, Danijel Marušić,
župan Brodsko-posavske županije te izaslanik
Bože Galića, župana Vukovarsko-srijemske
županije, Grgo Krajina, pročelnik Ureda za
školstvo, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske
županije. 

Predstavljanju projekta su nazočili pomoćni
biskup đakovački i srijemski, dr. Đuro Hranić,
prof. dr. Pero Aračić, dekan Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u Đakovu, mr. Josip
Bernatović, rektor Bogoslovnog sjemeništa u
Đakovu, mons. Gejza Varga, kanonik i biskupski
vikar za Mađare Đakovačke i Srijemske biskupije,
mons. Stjepan Karalić, ekonom Đakovačke i
Srijemske biskupije, te predstavnici gradova  i
župa s područja cijele Slavonije i Baranje.

Konferencija "Socijalna ekonomija
i lokalni razvoj" projekta PEARL.EU

Osječko-baranjska županija i Agencija lokalne
demokracije iz Osijeka su u razdoblju od 9. - 12.
lipnja 2008. godine bili domaćini konferencije
koja je sastavni dio projekta PEARL.EU
(Platforma unaprjeđenja povezanosti jadranskih
regija u Europi), a u kojem obje institucije
sudjeluju kao projektni partneri. 

Konferencija je nosila naziv sukladan temama
o kojima je bilo riječi na istom događanju
"Socijalna ekonomija i lokalni razvoj", a radni dio
održavao se u prostorijama Hotela "Mursa" u
Osijeku. Program konferencije osmišljen je na
način da su u raspravama o zadanim temama
sudjelovali svi projektni partneri s fokusom na
lokalnu razinu Osijeka i Osječko-baranjske
županije. Sudionici konferencije uz osječke
domaćine i udruge bili su projektni partneri koji
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dolaze iz Italije (Goricije, Trsta, Ravene, Barija,
Brindise, Tavagnacca), Bosne i Hercegovine
(Mostara) te hrvatskih gradova Siska i Brtonigle.

U okviru događanja bili su uključeni obilasci
poduzetničkih zona Petrijevaca, Donjeg Miholjca
i Belog Manastira, kao primjeri dobre prakse i
najboljih praktičnih iskustava lokalnog razvoja, što
je naišlo na izvrsnu povratnu informaciju od strane
naših gostiju, odnosno projektnih partnera.
Djelatnici i suradnici Agencije lokalne
demokracije iz Osijeka i Agencije za razvoj
Osječko-baranjske županije, kao i Regionalne
razvojne agencije Slavonije i Baranje kroz svoja su
izlaganja upoznali sudionike konferencije s
područjima svojih strateških interesa i dosadašnjim
najboljim primjerima takve suradnje, a također su
naglasili  konkretna   područja   interesa   buduće

suradnje kroz zajedničke projekte. Na seminaru se
posebno govorilo o talijanskim iskustvima u
organiziranju socijalnih zadruga, koje su u toj
zemlji prilično razvijene i raširene. 

Na konferenciji za tisak upriličenoj tim
povodom u Hotelu Mursa u Osijeku 11. lipnja,
župan Krešimir Bubalo i Sandra Filipović,
pomoćnica pročelnika Agencije za razvoj
Osječko-baranjske županije, rekli su da su gostima
omogućili posjet poduzetničkim zonama u Donjem
Miholjcu, Belom Manastiru i Petrijevcima, kako bi
im približili uvjete i stanje lokalnog gospodarstva,
te naglasili kako je ovaj seminar prvi korak k
uspostavljanju daljnje institucionalne suradnje s
partnerima iz regije. Cilj je projekta, vrijednog
milijun eura, prijenos najboljih iskustava i praksi
među partnerima.

Uručene Zelena i Povelja
lokalne samouprave

U svečanim prostorijama Poglavarstva
Županije održana je 22. travnja 2008. svečanost
uručenja "Povelje lokalne samouprave"
Osječko-baranjske županije, javnog priznanja koje
je Županija ustanovila za doprinos promicanju
ideje i prakse lokalne samouprave na području
Županije, te "Zelene povelje Osječko-baranjske
županije" koja se uručuje kao javno priznanje za
doprinos očuvanja okoliša te osiguranja i
poboljšanja kakvoće življenja za dobrobit
sadašnjih i budućih naraštaja na području
Županije. 

U nazočnosti brojnih gostiju župan Krešimir
Bubalo uručio je "Povelju lokalne samouprave"
Osječko-baranjske županije dr.sc. Zvonimiru
Laucu za znanstvenu i znanstveno-istraživačku
djelatnost i publicistiku kojom se pridonosi
spoznavanju i produbljivanju spoznaja o lokalnoj
samoupravi, te iznalaženju znanstveno zasnovanih
praktičkih rješenja čime se pridonosi jačanju
teorijske osnove lokalne samouprave u Republici
Hrvatskoj, i Josipu Šimiću za osobite rezultate u
podizanju razine standarda življenja i djelovanja te
zadovoljavanju lokalnih potreba stanovnika na
području Općine Kneževi Vinogradi.

"Zelenu povelju Osječko-baranjske županije"
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župan je uručio Osnovnoj školi Ernestinovo, Osnovnoj školi Popovac i Obrtničkoj školi Antuna Horvata
Đakovo za izuzetnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i mladeži

u oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša te navika življenja u suglasju s prirodom, te
Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije za izbor i primjenu tehnoloških postupaka
najpovoljnijih za okoliš te korištenje energije na način koji mu najmanje šteti. 

Povodom Međunarodnog dana
pobjede nad fašizmom
položeni vijenci u Batini

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana
pobjede nad fašizmom, koji se slavi diljem
Hrvatske, i u našoj je Županiji 9. svibnja 2008.
obilježen ovaj dan, i to kod spomenika u Batini
podignutom vojnicima III. ukrajinskog fronta
Crvene armije poginulima u II. svjetskom ratu,
gdje su predstavnici Osječko-baranjske županije,
predvođeni županom Krešimirom Bubalom,
položili vijence i zapalili svijeće za sve žrtve koje
su svoje živote dale za borbu protiv fašizma.

Vijence su položili i predstavnici Hrvatske
vojske kao i veleposlanici Ruske Federacije i
Ukrajine te Srbije i Crne Gore, a u ime Predsjedni-
ka Republike Hrvatske žrtvama Batinske bitke
počast je odao zapovjednik 3. korpusa HKoV-a
brigadni general Zvonko Peternel.

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
obilježen rođendan dr. Franje Tuđmana

Povodom rođendana prvog hrvatskog
predsjednika dr. Franje Tuđmana, 14. svibnja
2008.  izaslanstva Županije i udruga proizašlih iz

Domovinskog rata položila su vijence i zapalila
svijeće pred bistom dr. Franje Tuđmana u dvorištu
Županijske palače.

Dan Općine Drenje

Zamjenik župana Dinko Burić nazočio je 18.
travnja 2008. svečanoj sjednici Općinskog vijeća,
nakon koje je uslijedio zabavni program, što je sve
upriličeno povodom obilježavanja Dana Općine
Drenje. U svom govoru načelnik Općine Zdravko
Bosančić osvrnuo se na stanje u ovoj Općini koja
broji 3.071 stanovnika u 12 naselja, a koja se kao
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i brojne druge općine bori sa smanjenjem
nataliteta, te brojnim drugim pitanjima vezanim uz
poljoprivredu i gospodarstvo, koji bi omogućili i
utjecali na zadržavanje mlađe populacije na
području Općine.

Zamjenik župana Burić je ovom prigodom
istaknuo da Županija čini napore da putem
sredstava koja izdvaja za dobrovoljna vatrogasna
društva, osnovno školstvo, uređenje detaljne
kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje
i brojne druge projekte osigura uvjete za
kvalitetniji život u ruralnim sredinama. Isto tako
pozvao je čelništvo Općine da putem projekata s
kompletnom dokumentacijom zatraže sredstva, te
je naglasio da je Županija oformila i posebnu
službu koja jedinicama lokalne samouprave stoji
na raspolaganju, a čiji je cilj edukacija i
koordinacija za nominaciju projekata i lobiranje
prema javnim poduzećima, državnim fondovima,
a svakako i prema otvorenim pretpristupnim
fondovima Europske unije.

Dan Grada Belišća

U povodu obilježavanja Dana Grada Belišća,
30. travnja 2008. u Domu kulture u Belišću
održana je svečana sjednica Gradskog vijeća
Grada Belišća nakon koje je uslijedio zabavni
program u središtu Grada. Svečanoj sjednici
nazočili su brojni ugledni gosti među kojima je bio
i župan Krešimir Bubalo u svojstvu izaslanika

predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića.
Ovom prigodom dodijeljena su i godišnja javna
priznanja Grada Belišća: Boži Babiću, Borisu
Karši, Branki Vidaković, Stjepanu Kišu, Mariji
Kušić i tvrtki Sirius d.o.o.

U Đakovu obilježen Dan Grada

Đakovo dana 8. svibnja slavi Dan Grada - 769
godina od prvog pisanog dokumenta u kojemu se

spominje ime tadašnjega posjeda, a današnjega
grada. Svečano obilježavanje počelo je polaganjem
vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa
na gradskom groblju. Župan Krešimir Bubalo je
nazočio središnjem dijelu proslave Dana Grada
koji predstavlja svečana akademija koja je u 19.30
održana u Hrvatskom domu. Župan je pozdravio
sve okupljene Đakovčane, čestitao im Dan Grada
u svoje i u ime Osječko-baranjske županije, te
spomenuo brojna ulaganja u Grad Đakovo i
pohvalio dobru suradnju s predstavnicima vlasti
Grada Đakova. 

Uz župana, sjednici je nazočio i Pavo
Šarčević, zamjenik župana, zatim domaćin
gradonačelnik Zoran Vinković, nadbiskup Marin
Srakić, gradonačelnici osječko-baranjskih gradova
te brojni uvaženi gosti. Na ovoj su svečanoj
akademiji uručena gradska priznanja ovogodišnjim
laureatima. Dobitnici su Adam Rajzl, Slavko
Troha, Mješoviti katedralni zbor Đakovo, dr.
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Andrija Šuljak, Valentin Markovčić, Antun Škrut,
Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo, Udruga
Hrvatski ovčar Đakovo i Đakovština d.d.

Obilježen Dan Općine Čeminac

Dan Općine Čeminac obilježen je 27. svibnja
2008. svečanom sjednicom Općinskog vijeća kojoj
je nazočio predsjednik Skupštine Osječko-
baranjske županije Ivica Završki, uz nazočnost
svih vijećnika Općinskog vijeća u posljednjih 15
godina. 1993. godine je, nakon prvih poslijeratnih
lokalnih izbora, konstituirano prvo Općinsko
vijeće Općine Čeminac, kada je za načelnicu
izabrana Anuša Rešetar. Povratak je uslijedio
1998. godine, a ubrzo vodstvo u Općini preuzima
današnji načelnik Damir Rešetar. 

Budući da je Općina Čeminac do sada svugdje
isticana kao najbolji primjer obnove nakon rata i
povratka te da je u tu Općinu u 10 godina uloženo
120 milijuna kuna, predsjednik Skupštine Ivica
Završki je čestitao vodstvu Čeminca na
kvalitetnom i vrlo uspješnom vođenju Općine, te
je posebno naglasio kako je suradnja Općine
Čeminac i Osječko-baranjske županije jako dobra
što se i vidi po brojnim zajednički ostvarenim
projektima. Načelniku Damiru Rešetaru priznanje
su odali i ministar unutarnjih poslova Berislav
Rončević i saborski zastupnik Tomislav Ivić.

40 godina djelovanja Gradske
lige protiv raka u Osijeku

U osječkom HNK-u održana je 17. travnja
2008. svečanost obilježavanja 40 godina
djelovanja Gradske lige protiv raka. Svečanost se

održala pod pokroviteljstvom predsjednika
Stjepana Mesića, a među brojnim uglednim
uzvanicima 40. rođendan je Ligi čestitao i župan
Krešimir Bubalo, koji je u svom prigodnom
govoru obećao i daljnju financijsku potporu radu
i akcijama Lige protiv raka. 

Prigodom svečanosti predstavljena je i
monografija Lige, autora Dražena Kušena i
Zdravka Eblinga, a ovom prigodom, također, je
uručeno i 30 zlatnih plaketa uvaženim pravnim i
fizičkim osobama koje su tijekom proteklih 40
godina pridonijele razvoju i radu Lige, te 230
priznanja i zahvalnica svim onima koji su na bilo
koji način poduprli rad Lige i njene akcije.

Memorijal Dragutina Nunoša Merca
i Ivana Nikolnikova Vanje u Belišću

U Belišću je 9. svibnja 2008. u 20 sati započelo
obilježavanje jubilarnog 50. memorijala Dragutina
Nunoša Merca i Ivana Nikolnikova Vanje.
Memorijal je to posvećen dvojici najistaknutijih
predvodnika kulturnog života Grada Belišća koji
su svojim dugogodišnjim predanim radom zadužili
sve građane Belišća i ostali vječna inspiracija za
sve naraštaje. 

Župan Krešimir Bubalo je u pozdravnom
govoru pohvalio entuzijazam svih aktivnih članova
Amaterskog kazališta u Belišću, bilo da se bave
glazbom ili glumom, te svečano otvorio ovaj
memorijal. Prva je večer obilježena predstavom
profesionalnog zagrebačkog kazališta pod nazivom
"Genijalci večernje škole". 

Župan otvorio međunarodni stručni
simpozij primalja u Osijeku

Međunarodni je simpozij Hrvatske udruge
primalja, 32. zaredom, 8. svibnja 2008. otvorio
župan Osječko-baranjske županije Krešimir
Bubalo, ujedno i pokrovitelj skupa koji je okupio
oko 150 primalja iz Hrvatske, Slovenije, BiH,
Makedonije i drugih zemalja s dugom tradicijom,
ali i vrlo razvijenim primaljstvom. Ovogodišnji je
simpozij posvećen osnaživanju primaljstva. 

Prema riječima v.m.s. Barbara Finderle,
primalje i predsjednice Hrvatske udruge primalja,
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koja je s osječkom podružnicom organizator
simpozija, primaljstvo u našoj zemlji nije na razini
onoga u zemljama EU-a i ostalim
visokorazvijenim zemljama, ali svakoga se dana
čine mali koraci prema boljem i kvalitetnijem
prakticiranju  struke. Simpozij je posvećen jačanju,

obrazovanju, napretku i pozitivnim promjenama,
a dobra je vijest što je konačno otvoren
dodiplomski stručni Studij primaljstva na
Medicinskom fakultetu u Rijeci. Svečani početak
značajnog skupa uveličali su  zbor Osnovne škole
Svete Ane iz Osijeka i Folklorna skupina iz Bilja.

Župan Bubalo otvorio 
znanstveno-stručni skup
održavatelja

U Osijeku je 9. svibnja Društvo održavatelja
Osijek održalo znanstveno-stručni skup pod
nazivom "Organizacija i tehnologija održavanja"
kojim su okupljeni sudionici iz pet slavonskih
županija. Iako industrijska postrojenja,
poljoprivrednici i obrtnici na području slavonskih
županija u proizvodnji sve više koriste složenu
sofisticiranu, odnosno skupu opremu, ne može se

zanemariti činjenica da je još uvijek uvelike
potrebna i ona starija i istrošenija oprema.

Održavanje te "vremešne" opreme, smanjenje
udjela troškova održavanja u ukupnim troškovima
proizvodnje stoga postaje sve važnija djelatnost.
Upravo na osnovi te ideje vodilje, značenje ovog
stručnog skupa jest u tome što, unatoč sve većoj
dominaciji informatičke tehnologije, ovdje na
jednom mjestu okupljeni sudionici imaju prigodu
podići razinu svoga teorijskog i praktičnog znanja.

Društvo osnovano 1983. godine, član je
Europske asocijacije održavatelja, a na otvorenju
ovog, 16. po redu skupa u njihovoj organizaciji,
govorio je i župan Krešimir Bubalo koji je
podsjetio je na aktivnu ulogu Osječko-baranjske
županije u realiziranju gospodarskih projekata, te
je naglasio kako će Županija biti partner onim
projektima  za koje se pokaže da ne zaslužuju
ostati "zarobljeni" u ladici. Pozvao je  stoga i
sudionike ovog skupa ako imaju projekte koji
nadilaze financijske mogućnosti njihovih tvrtki, da
se obrate Osječko-baranjskoj županiji.

U Osijeku održano
savjetovanje farmaceuta

Od 15. do 17. svibnja 2008. u Osijeku je
održano 16. savjetovanje farmaceuta u organizaciji
Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje
Hrvatskog farmaceutskog društva. Župan
Krešimir Bubalo je nakon obraćanja okupljenim
stručnjacima svečano otvorio ovaj skup.

Tema je savjetovanja bila doprinos ljekarništva
boljoj zdravstvenoj skrbi. Na ovom je stručnom
skupu  nazočilo preko 400 sudionika. Aktualnost
teme, zanimljivi predavači, prezentacije
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predstavnika farmaceutske industrije, kao i
izuzetno dobra organizacija, doprinijeli su tome da
je savjetovanje bilo izuzetno uspješno.

Župan Krešimir Bubalo
podijelio 100 sadnica hrasta

Župan Krešimir Bubalo podijelio je 9. svibnja
2008. stotinu sadnica za stotinu osnovnih i
srednjih škola na području Osječko-baranjske
županije, a sadnice su preuzeli ravnatelji tih
obrazovnih ustanova u dvorištu Županijske palače.

Župan je istaknuo kako je hrast simbol onoga
što se događalo i što se događa u Slavoniji, a
sadnice su dar prigodom Dana Europe, te je
naglasio kako je hrast u dvorištu Županijske palače
posadio prvi župan Osječko-baranjske županije
Branimir Glavaš kada se ustrojavala
Osječko-baranjska županija i odlično se razvija
kao i naša Županija u kojoj su sve bolji pokazatelji
gospodarstva. "Glavašev hrast bio je u početku
mali, kao i ovi koje darujemo, ali svakim danom je
sve veći i napreduje kao i naša Županija. Kada
gledamo bilo koji makroekonomski pokazatelj, od
rasta društvenog bruto proizvoda, pa sve do
manjeg broja ljudi koji čekaju posao na Zavodu za
zapošljavanje, razvidno je da smo perspektivni.
Među županijama bili smo na začelju kolone, sada
smo u sredini. Ne krijemo ambicije da želimo biti
među prve dvije-tri županije jer smo drugi prema
broju stanovnika i imamo mnogo projekata",
istakao je župan.     

Dan Europe je prilika ukazati na podatak da
smo iz Europske unije privukli najviše sredstava -
gotovo 23 milijuna eura za projekte za koje smo
pokazali da ih možemo provesti, rekao je župan i

dodao kako svakodnevno svjedočimo sječi
drvoreda i šuma, a darovane mladice hrasta izraz
su nastojanja Županije da se počne saditi kako bi
okoliš sutra izgledao bar malo bolje nego onda
kada smo ga naslijedili. "Mnogi ovih dana sijeku
i vade korijenje, a mi u Županiji želimo da se sadi
i to preporučujemo svim jedinicama lokalne
samouprave i svim školama. Hrast koji je opjevan
u slavonskim pjesmama ukazuje na bogatstvo
tradicije Slavonije, ali i na snagu koja će se u
idućim godinama i te kako osjetiti, osobito u
gospodarstvu". Župan je svima preporučio da
počnu saditi, te čestitao Dan Europe, zahvalio
samozatajnim sponzorima sadnica, te zamolio
ravnatelje da pošalju fotografiju kako bi se znalo
gdje je hrast posađen i kako napreduje.

Županija školama podijelila
boje za obilježavanje školskih
igrališta

Budući da osnovne i srednje škole po lijepom
vremenu održavaju nastavu tjelesno-zdravstvene
kulture na vanjskim terenima, Županija je odlučila
donirati boje za obilježavanje vanjskih igrališta
svim osnovnim i srednjim školama kojima je
osnivač Županija, ali i Grad Osijek. 

Putem Cestinga d.o.o. Osijek osigurano je
1.258 kg bijele, žute, plave i crvene boje, a prema
zahtjevima 56 škola. Vrijednost donacije iznosi
36.000,00 kuna. Župan Krešimir Bubalo
podijelio je 27. svibnja 2008. ove boje
predstavnicima škola u dvorištu Cestinga d.o.o
Osijek. Ova je donacija samo jedna u nizu potpora
Županije kojoj je interes napredak na svim
područjima društvenog života i rada.

Sajam poslova
Osječko-baranjske županije

Župan Krešimir Bubalo nazočio je 24. travnja
2008. otvorenju prvog Sajma poslova
Osječko-baranjske županije, koji se održavao u
prostoru sportske dvorane Elektrotehničke i
prometne škole u Osijeku. Župan se ovom
prigodom osvrnuo na visoku nezaposlenost u
Slavoniji i Baranji istaknuvši kako se
Osječko-baranjska županija ipak donekle izdigla iz
tog problema. Brojnim potporama Županija nastoji
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doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti, tako da
Županija sufinancira programe kojima se potiče
školovanje za deficitarna zanimanja, a treba
djelovati i tako da se pomogne najugroženijim
skupinama na tržištu rada, a to su osobe starije od
55 godina, žene te branitelji istaknuo je župan. 

Na ovom prvom Sajmu poslova Osječko-
baranjske županije  sedamdesetak tvrtki ponudilo
je 1.200 slobodnih radnih mjesta, a predstavilo se
i dvadeset institucija i udruga vezanih za
zapošljavanje ili obrazovanje. Pročelnik osječkog
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Anto
Barukčić istaknuo je da se nada da će ovaj osječki
Sajam slijediti onaj u Križevcima nakon kojega se
zaposlilo 35 posto posjetitelja.

Oldtimeri u humanitarnoj misiji

Četiri Citroenova oldtimera, dvije Dyane i dva
Spačeka, zajedno stara više od 100 godina,  jučer

su krenuli na putovanje Hrvatskom tijekom kojega
će za devet dana obići 38 gradova i prevaliti više
od 2.100 kilometara, a sve u humanitarne svrhe.
Naime, sredstva prikupljena u devetodnevnoj
akciji namijenjena su osječkoj Udruzi za
promicanje inkluzije.

Kako objašnjava predsjednik Citroen kluba
Osijek Krešimir Mazur, cilj je akcije prikupljanje
sredstava, ali i privlačenje pozornosti javnosti na
probleme Udruge koja u devet stanova skrbi o 36
štićenika. "Može se reći da ćemo obići cijelu
Hrvatsku, od Dubrovnika na jugu pa sve do
Varaždina na sjeveru" rekao je Mazur. 

Akciji se priključio i župan Krešimir Bubalo,
koji se starim Citroenom 23. svibnja povezao iz
Tvrđe do zgrade Županije na Trgu Ante
Starčevića. Županija je i partner akcije, sredstva
prikupljena akcijom biti će predana Udruzi.

Župan uručio stolnoteniske
stolove i opremu

U Osijeku je 28. svibnja 2008. u dvorani
stolnoteniskog kluba Vodovod Osijek župan
Krešimir Bubalo podijelio pet stolnoteniskih
stolova u vrijednosti od 15.000,00 kuna koje je, uz
financijsku pomoć Osječko-baranjske županije,
kupio Stolnoteniski savez Osječko-baranjske
županije. Stolovi su podijeljeni sljedećim
klubovima: STK-u Đakovo, STK-u Dvorac,
Valpovo, STK-u Konzum, Beli Manastir, STK-u
Darda i STK-u Brođanci.
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U povodu Dana planeta Zemlje Odbor za priznanja dodijelio

ZELENU POVELJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

"Zelena povelja Osječko-baranjske županije" javno je priznanje koje je
Županija Osječko-Baranjska ustanovila za doprinos očuvanju okoliša te
osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih
naraštaja na području Županije. Zelena povelja dodjeljuje se svake godine u

povodu Dana planeta Zemlje 22. travnja. Dobitnici Povelje ove godine su:

OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO

Današnja djeca budućnost su čovječanstva.
Već sutra donosit će odgovorne odluke ne samo za
svoju lokalnu zajednicu, već i odluke o kojima
ovisi razvoj širih zajednica i u konačnici ljudske
civilizacije u cjelini, odluke o kojima ovisi održivi
razvoj te civilizacije i opstanak ljudske vrste na
planetu kojeg je čovjek nazvao Zemljom. I upravo
stoga, svaka institucija od značaja za razvoj djeteta
u odgovornog čovjeka, a osobito škola stvorena s
tim ciljem, mora biti duboko svjesna ozbiljnosti
zahtjeva poglavice Seatlea: vi morate učiti vašu
djecu da su rijeke naša braća, morate naučiti svoju
djecu da je tlo pod njihovim stopama pepeo
njihovih djedova, recite djeci da je zemlja s nama
u srodstvu, učite vašu djecu da je zemlja naša
majka. Što god snađe zemlju, snaći će i sinove
zemlje. Tom poslanju Osnovna škola iz
Ernestinova odgovara obučavanjem djece
primjenjivim znanjima i praktičnim aktivnostima
kojima razvija njihovu osjetljivost i odgovornost
prema okolini u kojoj žive. Vrijednosti ljudskog
okruženja su nedjeljive, pa očuvanju ekološkog
sklada ova škola pridružuje obnavljanje i očuvanje
kulturnih i estetskih vrijednosti zajednice u kojoj
djeluje.

Projektom plastenik, razvijanom od 2006.
godine u suradnji s nizozemskim gradom
Wageningenom, kroz plasteničku proizvodnju, kao
ekonomski isplativu poljoprivrednu aktivnost,
škola obučava djecu, mladež i odrasle u lokalnoj

zajednici biološkim i ekološkim metodama uzgoja
povrća bez primjene kemijskih sredstava. Za ovu
sredinu otpad nije smeće. Biootpad se prerađuje
najprirodnijim i najstarijim načinom -
kompostiranjem. Biootpad, poput hrane ponovo se
vraća prirodi, hrani je i pospješuje novi život.
Ostali, kućni otpad se razvrstava i vraća u novi
ciklus recikliranja. Škola prednjači i u prikupljanju
starog papira kao sekundarne sirovine.

Koliko tehnološka civilizacija svojim
zagađenjima svake vrste ugrožava naše prirodno
stanište govore i upozorenja stručnjaka kako je u
posljednjih desetak godina uočen nedostatak
oprašivača što ugrožava egzistenciju 70% biljnog
svijeta na ovom planetu. Uz to, dolazi i do
poremećaja u hranidbenom lancu kao uvjeta
opstanka svih živih vrsta koje nam daruje priroda.
U tom svjetlu mala pčela ima iznimni značaj u
održanju agro-eko sustava. Pčelarstvo, stoga,
pored svog gospodarskog značenja, element je ne
samo zdrave prehrane čovjeka već značajan
čimbenik održanja prirodne ravnoteže. Toj lekciji
poučeni su mladi pčelari ove škole u okviru svoje
sekcije.

"Za prirodu nema sreće ako svuda bude smeće"
i "prirodne ljepote Slavonije nestat će bez
ekologije" moto je koji krasi eko-kodeks
ernestinovačke škole koja od 2005. godine nosi
međunarodni status Eko-škole, a od 2006. godine
dio je mreže eko-škola Europe. Ovoj školi, stoga,
Osječko-baranjska županija dodjeljuje "Zelenu
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povelju" za izuzetnu djelatnost u stručnom i
pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i
mladeži u oblikovanju i razvijanju svijesti o
potrebi zaštite okoliša te navika življenja u
suglasju s prirodom.

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC

Kako ponovo uspostaviti normalan život
narušen ratnim nasiljem koji progoni i čovjeka i
pticu, a miris rascvjetale voćke zamjenjuje
smradom eksploziva? Kako ponovo uspostaviti
život u prostoru koji svojom prirodnom ljepotom
predstavlja prirodno stanište i čovjeku i ptici?
Popovačka škola se vratila svom domu tek nakon
završene reintegracije 1998. godine. Dočekalo ju
je zapušteno školsko dvorište i smetlište na
svakom koraku. Zdravo živjeti je moguće samo u
zdravoj prirodnoj sredini. Ugodno živjeti je
moguće samo u uređenom okolišu. I učitelji i djeca
prionuli su poslu: uredili dvorište, zasadili park i
krenuli dalje. Nikao je eko-voćnjak u područnoj
školi u Kneževu štićen prirodnim sredstvima.
Svoje cvjetne i voćne sadnice učenici prehranjuju
kompostom koji su sami stvorili. Pokrenut je
projektni dan Eko-škole s obradom tema vezanih
uz zaštitu okoliša i nizom ekoloških i kreativnih
radionica. Svi ekološki dani se posebno
obilježavaju: Dan močvara i Dan planeta Zemlje,
praznici su ove škole.  Škola je učiteljica života.
To u praksi škole u Popovcu nije tek isprazna
fraza. Ovdje djeca uče živjeti zdravo, u suglasju s
prirodom, u uređenom okolišu, bez cigarete, droge
i alkohola. I otpad, koji svojim načinom života
stvaraju ljudi nije namijenjen za nagrđivanje i
uništavanje prirode. Ovdje se prikuplja i razvrstava
prikupljeni otpad te upućivanjem u recikliranje,
vraća novoj namjeni. Ovaj naš planet jest bogat, ali
izvori tih bogatstava nisu neiscrpni. Stoga i
njegovu vodu te stvorenu energiju valja koristiti
racionalno. I tome popovačke učenike poučava
njihova škola.

Vrata škole u Popovcu otvorena su. Otvorena
su prije svega mještanima koji prihvaćaju i
podupiru napore svoje djece i njihovih učitelja.
Škola je potakla i provela akciju "Svakoj obitelji
jedno stablo", kao akciju ozelenjavanja mjesta.
Svoje poruke djeca izražavaju na oku ugodan, čak
i zabavan način. U karnevalsko vrijeme potiču
mještane na uređenje dvorišta i okućnica, a
ekološkom optužnicom terete princa karnevala u

postupku suđenja. Odjeća i maske u karnevalskoj
povorci od otpadnog su materijala prilagođenog
ovoj namjeni, čak i modna revija ove škole
predstavlja modne kreacije od papira i plastike.
Odgovarajući svome poslanju škola je postala
učiteljica života, ali ne samo za svoje učenike.

Upornost Osnovne škole Popovac, koja se u
Program eko-škola uključila odmah po svom
povratku kući 1998. godine, priznata je dodjelom
statusa međunarodne eko škole koji je ona prvi
puta stekla 2002. godine i već ga treći puta
obnavlja. Za dosljednost u ostvarivanju ovog
usmjerenja Osječko-baranjska županija joj
dodjeljuje "Zelenu povelju" za izuzetnu djelatnost
u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i
obrazovanju djece i mladeži u oblikovanju i
razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša te
navika življenja u suglasju s prirodom.

OBRTNIČKA ŠKOLA A. HORVATA ÐAKOVO

"Čvrsto se drži vlastita načela da nakon tvog
odlaska sa zemlje u prirodi ne smije ostati
nikakvih štetnih tragova tvoga posjeta jer samo
tako možemo sačuvati zrak, prirodu, šume i naš
planet Zemlju" - Prva je eko-zapovijed koju slijede
učenici Obrtničke škole Antuna Horvata iz
Đakova. Iz ovog postulata izrasta eko-kodeks ove
škole predvođen motom "Budućnost našeg planeta
u našim je rukama". Ovi izričaji s eko-logom škole
rezultat su promišljanja njenih učenika
pribavljenih natječajem. I zaista, ova škola ne uči
samo kako živjeti u suglasju s prirodom, ona taj
život zaista i živi. Možda tome pogoduje i
činjenica da u svom sklopu učenike usmjerava u
različita zanimanja koji svojim različitim
interesima i znanjima nadopunjuju koncept
zajedničkog djelovanja, ali je nesporno da se
đakovačka obrtnička škola izdvaja dubinom svoga
prodiranja u suštinu značenja suživota, svojom
organiziranošću u programiranju i ostvarivanju
svojih programa, pa tako i rezultatima koje u tom
polučuje.

Ona nadrasta svoju edukativnu funkciju i
svjedoči o mladim ljudima koji su spremni i
sposobni preuzeti odgovornost za održivi razvoj ne
dopuštajući starijima da otimaju Zemlju od svoje
djece. Pod vodstvom nastavnika analiziraju
kakvoću vode u jezerima Đakovštine, mjere
potrošnju vode i električne energije u školi i
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izrađuju projekt štednje, proizvode zdravu hranu,
organiziraju i izvode ekološku proizvodnju
poljoprivrednih proizvoda, promišljaju reciklažu
elektronskog, auto i drugih oblika otpada... Svoja
praktična znanja ugrađuju u školsko gospodarstvo
Ivandvor kao poljoprivredni praktikum škole gdje
sade 3 ha voćnjaka s protugradnom mrežom i
sustavom za navodnjavanje i podižu eko-učionicu
i sustav za kompostiranje, održavaju školski park
i igralište... Eko-misao nije privilegija ili obveza
samo učenika poljoprivrednog usmjerenja. Eko
radionice su organizirane u cvjećarstvu, vrtlarstvu
i voćarstvu, ali i u tekstilu, građevinskoj, drvnoj,
prehrambenoj i strojarskoj struci.

Đakovačka škola nije zatvorena u sebe. Ona
zrači prema svom okruženju i poučava kako doseći
proklamirane eko ciljeve. I u tome je ambiciozna.
Radovi i nastupi učenika na sajamskim
manifestacijama zasjenjuju starije. Dani jabuka i
jabučnih proizvoda u Đakovu, Dani kruha, vinska
manifestacija Bonavita, pa čak i Eko-etno sajam u
Zagrebu ne mogu se više zamisliti bez nastupa ove
đakovačke mladosti. A u tom svom poslanju
uspostavljaju i održavaju širok krug suradnika
kako među stručnim organizacijama, tako i s
lokalnom samoupravom, pa čak i središtima
duhovnog djelovanja. Mladi ove škole postupno
preuzimaju svoj dio odgovornosti za svoj planet,
ali su prije svega odgovorni prema sebi.
Eko-patrolama, vrednovanjima rezultata vlastitog
djelovanja izgrađuju kritičan odnos prema sebi i
svom okruženju. Pa stoga, nije li logično
međunarodni status eko-škole stečen 2004. godine
nadograditi "Zelenom poveljom" Osječko-
baranjske županije kao priznanjem za izuzetnu
djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na
odgoju i obrazovanju djece i mladeži u
oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite
okoliša te navika življenja u suglasju s prirodom.

HITNA MEDICINSKA POMOĆ
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Neslućeni razvoj tehnike i tehnologije dao je
ljudskoj civilizaciji na ovom planetu epitet
tehnološke. Stvorena da čovjeku poboljša život, uz
njegovo nesavjesno i neodgovorno korištenje,
suprotstavila se svojoj namjeni. Ljudskim umom
osmišljena i ljudskom rukom izvedena, tehnologija
se razvila do razine koja, doduše jača tehničke

poluge njegova razvoja, ali i ugrožava njegov
opstanak na tlu koje ga je porodilo. Globalnu
zabrinutost za klimatske promjene uvjetovane
upravo takvim razvojem, zgranutost nad
svjedočenjima umiranja pojedinih dijelova
prirodnog okruženja koje daje život, najčešće ne
slijedi promjena ljudskog ponašanja koja to
uzrokuje ili barem tome pogoduje. Nemoguće je
ne sjetiti se upozoravajućih poruka indijanskog
čovjeka bijelom poglavici izrečenih prije 150
godina da čovjek ne izgleda kao da opaža zrak koji
diše. Poput čovjeka koji umire mnogo dana on je
otupio na smrad.  Upravo stoga, Osječko-baranjska
županija svojom Poveljom ističe one koji svojim
ponašanjem, svjesni dugoročnih opasnosti bahatog
ljudskog djelovanja prema prirodnom okruženju,
nastoje smanjiti negativne efekte tehnološkog
razvoja. 

Hitna medicinska pomoć organizirana je radi
smanjivanja ugroženosti ljudskog zdravlja i
ljudskog života. Tu funkciju ova javna služba
izvršava hitnim prijevozom, najčešće cestovnim
vozilima koja i sama ispušnim plinovima kao
rezultata pogonskog goriva koje koriste, zagađuju
zrak koji čovjek udiše i truju tlo koje ga hrani.
Svjesna tehnološke uvjetovanosti vlastite
djelatnosti, ali i svoje humane misije, Hitna
medicinska pomoć Osječko-baranjske županije
2005. godine je, kao prva ustanova ove djelatnosti
u Republici Hrvatskoj, pokrenula i od tada provodi
projekt zamjene pogonskog goriva u vozilima koje
koristi auto-plinom. Ne zanemarujući ekonomske
prednosti nad benzinskim i dizel gorivima, plinsko
gorivo kao čist energent smanjuje mogućnost
nastajanja prizemnog ozona za više od 50%,
emisije dušičnih oksida i ugljičnog monoksida za
80%, dok su emisije sumpornih spojeva, benzola,
aldehida i krutih čestica čađi gotovo zanemarive.
Od 62 sanitetska vozila do sada je plinificirano 29
s orijentacijom da se u roku od godine dana
plinificira još 11. Što to znači za vozila koja
godišnje prelaze oko 2,5 milijuna kilometara, nije
potrebno posebno isticati. Sve ove brojke
olakšavaju račun koji priroda podnosi čovjeku za
vlastito ugrožavanje.

Predočeni podaci temeljno su uporište u odluci
da se Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-
baranjske županije dodijeli "Zelena povelja" za
izbor i primjenu tehnoloških postupaka
najpovoljnijih za okoliš te korištenje energije na
način koji mu najmanje šteti. 




