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USUSRET 46. KIPARSKOJ KOLONIJI 
Ernestinovo - koljevka naivnog kiparstva

Po 46. put zaredom okupljamo se na Kipar-
skoj koloniji Ernestinovo upravo zahvaljujući 
našim kiparima naivcima.

Likovna udruga “Petar Smajić” ove godi-
ne organizira 46. Kiparsku koloniju naivaca 
Hrvatske, na koju planira pozvati dvadeset 
umjetnika (deset kipara i deset slikara), koji 
će svoja djela stvarati u parku mjesta Erne-
stinova. Kipari će skulpture izrađivati od sla-
vonske hrastovine na temu biblijskih motiva 
koji će poslužiti za izradu ograde na koru u 
crkvi Presvetog trojstva i na temu interak-
tivnih skulptura koje će biti postavljene oko 
novouređenog trga u Parku skulptura. Slikari 
će također cjelodnevno slikati ispred Galerije 
“Petar Smajić”, u sjeni hlada, a djeca umjetni-
ci praviti svoje male korake u veliki umjetnič-
ki svijet. U Galeriji „Petar Smajić“ postavljene 
su skulpture i slike nastale na ranijim kolo-
nijama, a za vrijeme trajanja kolonije biti će 
otvorena za sve posjetitelje.

Suorganizator ove Ko-
lonije je Općina Er-
nestinovo koja nam 
pruža financijsku pot-
poru i organizira kul-
turno-umjetnički pro-
gram koji se održava 
svaki dan u večernjim 
satima na pozornici u 
parku. Ovu Kiparski 
koloniju financijski su 
pomogli Ministarstvo 
kulture RH, Osječ-
ko-baranjska županija, 
Općina Ernestinovo a 
i mnogi drugi donatori 
iz mjesta i šire okolice.

Nadamo se da će i ova 46. Kiparska kolonija 
naivaca Hrvatske uspješno završiti sa radom 
na zadovoljstvo svih mještana i njihovih go-
stiju, kao i ostalih posjetitelja ove manifesta-
cije. 

Pozivamo Vas ljubitelje kulturnog stvaralaš-
tva, ali i dobre zabava da nam se pridruže u 
ernestinovačkom parku tokom 46. Kiparske 
kolonije Ernestinovo. Od ponedjeljka do 
subote (05.08.-10.08.2019.) tokom dana 
posjetite Park skulptura i pogledajte kako na-
staju predivna umjetnička djela naših kipara 
naivaca u starom slavonskom hrastu. 

Sigurni smo da će se u bogatom i raznovr-
snom kulturno-zabavnom programu ovogo-
dišnje Kolonije naći za svakog po nešto!
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RIJEČ NAČELNICE

Poštovani mještani Laslova, Divoša i  
Ernestinova, 

gledajući unatrag, koristim ovu prigodu da se 
ukratko osvrnem na planirane i do sada reali-
zirane projekte i iznesem planove za naredno 
razdoblje.

Općini Ernestinovo u protekle 2. godine na-
šeg rada, odobreno je 29. projekata ukupne 
vrijednost 23,5 mil kuna. Pri tome moramo 
istaknuti da je naš godišnji izvorni proračun 
skromnih 3,5 mil kn. Do sada smo uspješno 
završili 17 projekata (besplatni priključci na 
kanalizaciju, završetak izgradnje mrtvačni-
ce u Laslovu, modernizacija javne rasvjete u 
Divošu i Ernestinovu, izgradnja dječjeg igra-
lišta u Laslovu, izgradnja otresnica, dovršetak 
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima 
i civilima u Parku skulptura u Ernestinovu, 
rekonstrukcija ceste u Vinogradskoj ulici, re-
konstrukcija ceste između Ul. pobjede i ul. 
V.Nazora, krajobrazno uređenje parka u La-
slovu, turistička signalizacija, sanacija pješač-
kih staza u centru Ernestinova, itd.), većina 
projekata je u fazi realizacije, dok za ostale 
pripremamo postupke nabave, nakon kojih 
će uslijediti radovi. Također, tokom kolovoza 
ove godine očekujemo potpis ugovora za još 
dva projekta ukupne vrijednosti gotovo 8 mi-
lijuna kn (izgradnja biciklističko-pješače staze 
i izrada projektne dokumentacije za Galeriju 
P.Smajić).

Svi projekti koje realiziramo provedeni su uz 
financijski doprinos Europske unije, Osječ-
ko-baranjske županije, resornih ministarsta-
va, nadležnih institucija i naravno, naše opći-
ne. Njihovoj prijavi na natječaje prethodila je 
izrada opsežne projektne dokumentacije, rje-
šavanje imovinsko-pravnih odnosa i pomno 
planiranje potreba naše zajednice koje smo 
ugradili u svaki projekt. 

Kroz naredno razdoblje planiramo i dalje ra-
diti na rješavanju infrastrukturnih problema 
i podizanju kvalitete života u našoj zajednici, 
vodeći pri tome strogo računa o prioritetima i 
stvarnim potrebama svih naših naselja i žitelja 
koji u njima žive. 

Intenzivno surađujemo s Vodovodom Osijek 
i Hrvatskim vodama na osiguranju sredsta-
va za izradu projekta i sredstava za izgradnju 
kanalizacijske mreže za sporedne ulice u sva 
tri naselja i za izgradnju vodovodne mreže u 
Ernestinovu. Plan nam je nastaviti s nužnom 
rekonstrukcijom naše infrastrukture, izgra-
diti nogostup do groblja u Laslovu, nastaviti 
rekonstrukciju nogostupa u Ernestinovu, iz-
graditi cestu uz željezničku stanicu u Laslovu, 
zaštititi našu nematerijalnu kulturnu baštinu 
- umijeće stvaranja naivne skulpture, te nakon 
izrade projektne dokumentacije i ishođenja 
građevinske dozvole prijaviti projekt obnove 
Galerije Petar Smajić na natječaj. Slijedeće 
godine Hrvatske ceste imaju u planu rekon-
struirati državnu cestu D518, pri čemu će se 
u naselju Ernestinovo zacijeviti svi kanali, na-
praviti zatvoreni sustav odvodnje i na ulazi i 
izlazu iz sela napraviti poluotoci s kojima će 
se utjecati na smanjenje brzine vozila, a sve s 
ciljem podizanja razine sigurnosti sudionika 
u prometu. Ovaj projekt rezultat je traženja 
Općine Ernestinovo i sluha Hrvatskih cesta 
koje su prepoznale potencijalnu opasnost od 
ugroze sudionika u prometu i odlučile podu-
zeti preventivne mjere kako bi izbjegli poten-
cijalne nesreće. Projekti koji su odobreni i čije 
će realizacija započeti uskoro su rekonstruk-
cija cesta, izgradnja nogostupa i odvodnje u 
Ulici pobjede, rekonstrukcija ceste u Radiće-
voj ulici u Ernestinovu, rekonstrukcija nogo-
stupa u Ernestinovu, izgradnja vrtića u Erne-
stinovu, modernizacija javne rasvjete-II.faza, 
WIFI besplatni Internet, izgradnja kolodvora 
s kolosijekom u Laslovu, novi pješački prijela-
zi u Ernestinovu, biciklističko-pješačke staze 
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od Ivanovac-Divoš-Ernestinovo-Laslovo, iz-
gradnja biciklističko-pješačkog mosta preko 
Bobotskog kanala kojim će se omogućiti si-
guran pristup mještanima Divoša, 

 Na samom kraju, želim se zahvaliti svom za-
mjeniku Željku Katiću, vijećnicima Općin-
skog vijeća i djelatnicima Općine Ernestinovo 
na iznimno dobroj suradnji, Osječko-baranj-
skoj županiji, državnim tajnicima resornih 
ministarstava, Policijskoj upravi Osječko-ba-
ranjskoj, predstavnicima Hrvatskih voda, 
Hrvatskih cesta, Hrvatskih željeznica na neiz-
mjernoj potpori i podršci potrebnoj za reali-

zaciju naših ideja, i svima Vama, mještanima 
koji nas svakodnevno hrabrite i podupirete u 
našem radu. 

Naša naselja pretvaramo u mjesta ugodnog 
življenja, što je i cilj koji smo stavili pred sebe. 
Puno truda, rad i neprospavanih noći je iza 
nas, puno izazova koje smo uspješno prebro-
dili. No još je mnoštvo izazova i ispred nas, 
tako da istim tempom i puni optimizma na-
stavljamo i dalje.

    OPĆINSKA NAČELNICA 
      Marijana Junušić

KANALIZACIJSKI SUSTAV 
OPĆINE ERNESTINOVO 
PUŠTEN U RAD

U Općini Ernestinovo 2018.g. u rad je pu-
šten kanalizacijski sustav. Nakon što su izve-
deni besplatni priključci za sva kućanstva u I. 
fazi kanalizacije, stekli su se uvjeti za pušta-
nje sustava u rad. Otpadne vode prikupljene 
u sustav kanalizacije se pročiste kroz uređaj 
za pročišćavanje, nakon čega se čista i bistra 
voda ispušta u rijeku Vuku. Pročišćavanjem 
otpadnih voda doprinosimo poboljšanju kva-
litete života u našoj zajednici i ne ugrožavamo 
čovjekovu životnu sredinu štiteći okoliš koji 
nas okružuje. 

U prvoj fazi izgrađeni su priključci za ukupno 
512 kućanstva. Podsjetimo, Općina Ernesti-
novo osigurala je svojim mještanima bespla-
tan priključak na kanalizaciju (trebao je biti 
između 3.000,00-4.000,00 kn), kroz projekt 
koji smo u suradnji s Vodovodom Osijek no-
minirali na natječaj Hrvatskih voda, i dobili 
punu podršku i odobrenje. Ukupna vrijed-
nost projekta je 3.748.767,40 kn, Hrvatske 
vode sufinancirale su 80% vrijednosti projek-
ta, a ostataka od 20% odnosno 750.000,00 
kn sufinancirala je Općina Ernestinovo iz vla-
stitog proračuna.

Našim mještanima ovim projektom osigurali 
smo kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu od-
vodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja 
okoliša i zdravlja korisnika. Također, ulaže-

mo puno truda kako bi se u što kraćem roku 
izradila dokumentacija i ishodila građevinska 
dozvola i za sve sporedne ulice naša tri naselja 
gdje nije prošla kanalizacija. Dokumentacija 
će se raditi zajedno za 6 općina s našeg pod-
ručja (Čepin, Vuka, Vladislavci, Ernestinovo, 
Šodolovci i Erdut) kako bi Vodovod Osijek 
projekt mogao prijaviti na natječaj EU fon-
dova. Naime, Eu zahtjeva da se ulaganjem u 
projekte dokaže opravdanost ulaganja. Kada 
bi svaka općina išla samostalno na natječaj ne 
bi udovoljila uvjetima i projekt bi bio odba-
čen. Stoga zajedno s još 5 općina činiti ćemo 
aglomeraciju kako bismo imali veliki sustav 
koji može udovoljiti uvjetima natječaja.
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RADOVI NA 
REKONSTRUKCIJI CESTE 
U ZADRUŽNOJ ULICI U 
LASLOVU PRI SAMOM KRAJU

Postojeća cesta u Zadružnoj ulici 20. godina 
vapila je za obnovom, njeno stanje je bilo jako 
loše, te smo upravo stoga i krenuli u njenu 
rekonstrukciju. Ugovor s izvođačem radova 
potpisan je 2018.g., a ugovorena vrijednost 
radova je 1,8 mil kuna. 

Budući da je vrijednost radova velika i pre-
mašuje naše proračunske mogućnosti, za ovaj 
projekt tražili smo i dobili potporu i Mini-
starstva i županije.

Projekt se proveo uz financijski doprinos Mi-
nistarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
i Osječko-baranjske županije. Ministarstvo 
i županija su nam odobrili potporu u izno-
su od 600.000,00 kn. Općina Ernestinovo 
također je izdvojila 600.000,00 kn vlastitih 
sredstava kako bi cestu u potpunosti završili. 
Stanovnici Laslova, a osobito stanovnici Za-
družne ulice, konačno su dobili cestu kakvu 
zaslužuju. U cijeloj ulici napravljen je i sustav 
odvodnje, prokopan je kanal i postavljane su 
kanalice, uređeni su kolni prilazi i otresnica 
na poljskom putu.

ZAVRŠENA CESTA U 
VINOGRADSKOJ ULICI U 
LASLOVU

Budući da je postojeća nerazvrstana cesta u 
Vinogradskoj ulici u Laslovu bila u izuzet-
no lošem stanju, 2018.g. općinsko vodstvo 
Općine Ernestinovo nominiralo je projekt 
„Rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Vino-
gradskoj ulici u Laslovu“ na raspisan natječaj 
Ministarstva graditeljstva. Projekt je odobren, 
a radovi na rekonstrukciji ceste započeli su u 
rujnu 2018.g.

Ukupna investicija izgradnje nove ceste izno-
sila je 510.000,00 kn. Projekt je proveden uz 
financijski doprinos Ministarstva graditeljstva 
i prostornog uređenja koje je izgradnju ceste 
sufinanciralo u iznosu od 225.000,00 kn, dok 
je Općina Ernestinovo iz vlastitih sredstava 
izdvojila 285.000,00 kn.

U studenom 2018.g. završeni su svi radovi na 
izgradnji nove ceste u Vinogradskoj ulici koja 
se nalazi u samom središtu naselja. Drago nam 
je što smo upornim i predanim radom uspjeli 
uljepšati sam centar Laslova, uz koji se nalazi 
Park hrvatskih branitelja i novouređeno dječ-
je igralište, te na taj način pridonijeti ugodni-
joj i ljepšoj svakodnevnici naših stanovnika, 
unapređenju sustava prometne infrastruktu-
re, podizanju razine sigurnosti i udobnosti u 
prometu i razine komunalnih usluga.
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DOVRŠENA I CESTA IZMEĐU 
ULICE POBJEDE I ULICE V. 
NAZORA

U svega šest mjeseci protekle godine, Općina 
Ernestinovo započela je radove na 3 nerazvr-
stane ceste, te ih uspješno završila. 

Navedena, spojna cesta između dvije županij-
ske (Ulice pobjede u Ul. V. Nazora) bila je od 
kaldrme te ju je stoga bilo nužno urediti i iz-
graditi. Radovi su u potpunosti završeni, a uz 
cestu je uređena i odvodnja oborinskih voda.

Ukupna investicija iznosila je 610.000,00 
kn. Za navedenu cestu dobili smo financijsku 
potporu u iznosu od 250.000,00 kn od Sre-
dišnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno 
zbrinjavanje dok je Općina Ernestinovo inve-
stirala iz vlastitog proračuna 360.000,00 kn.

OBNOVLJENE STAZE 
U SAMOM SREDIŠTU 
ERNESTINOVA

Početkom 2019.g. sanirane su pješačke staze 
u samom centru naselja Ernestinovo, odno-
sno u Parku skulptura. U sklopu projekta 
sanirane su pješače staze te pristupni put do 
Galerije Petar Smajić. 

Pješačke staze u samom središtu naselja Er-
nestinovo i Parku skulptura bile su u lošem 
stanju, djelomično su bile napravljene od ka-
menih kocaka, koje su upale budući da ispod 
njih nije bio napravljen tampon, te od betona 
koji je popucao i orunio se. 

Centar našeg sela, park i Galeriju Petar 
Smajić, krase predivne jedinstvene naivne 
skulpture koje plijene pozornost prolaznika 
ali i zanimanje šire javnosti. 

Kako bismo privukli turiste i pokazali im našu 
neizmjerno vrijednu kulturnu baštinu, kako 
bismo Koloniju promovirali i prezentirali nje-
no bogatstvo različitosti, središte naselja mora 
biti uređeno i reprezentativno, te omogućiti 
sigurnost žitelja i posjetitelja tijekom boravka 
i kretanja javnim površinama.
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Projekt je ukupne vrijednosti 285.000,00 
kn, a zajednički u ga sufinancirali Ministar-
stvo regionalnog razvoja i fondova EU i Op-
ćina Ernestinovo.

Sanacijom navedenih staza uljepšali smo vi-
zuru našeg parka punog predivnih skulptura 
naive. Uz sam rondel postaviti ćemo klupe i 
interaktivne skulpture, kako bismo dodatno 
obogatili postojeći sadržaj.

NOVA IGRALA NA DJEČJEM 
IGRALIŠTU U ERNESTINOVU

Općina Ernestinovo postavila je nova igrala 
na dječjem igralištu u Ernestinovu. Dječji 
smjeh i neizmjerno veselje najbolji su znak da 
smo učinili pravu stvar!!!! Ukupna vrijednost 
izvedenih radova je 40.000,00 kn, a osigurala 
ih je Općina Ernestinovo iz vlastitih sredsta-
va.

IZGRAĐENO DJEČJE 
IGRALIŠTE U LASLOVU

Godine 2017. iskazali smo potrebu za izgrad-
njom dječjeg igrališta na poziv Osječko-ba-
ranjske županije. Projekt dječjeg igrališta je 
odobren i izgrađeno je financijskim dopri-
nosom Osječko-baranjske županije. Ukupna 
vrijednost investicije je 70.000,00 kn.

Izgradnjom dječjeg igrališta podigli smo razi-
nu komunalnih usluga, pružili zadovoljavaju-
ći standard lokalnom stanovništvu, omogući-
ti djeci da se razviju, kako u intelektualnom i 
motoričkom, tako i u društvenom smislu, te 
omogućili da kvalitetnije provedu slobodno 
vrijeme na otvorenom prostoru što će svaka-
ko pridonijeti i poboljšanju kvalitete njihova 
zdravlja.

ENERGETSKI OBNOVLJENA 
ZGRADA NK “LASLOVO 91”

Na natječaj Ministarstva graditeljstva 2018.g. 
prijavili smo projekt “Energetska obnova 
zgrade NK “Laslovo 91”. Energetskom obno-
vom zgrade NK “Laslovo 91” obnovili smo 
ovojnicu zgrade na vanjskim zidovima, posta-
vili toplinsku izolaciju na strop prema tavanu, 
zamijenili smo cjelokupnu vanjsku stolariju i 
horizontalnim mjerama izgradili prilaz zgradi 
za osobe s invaliditetom i za osobe smanjene 
pokretljivosti. Ovim projektom doprinijeli 
smo razvoju promicanja energetske učinkovi-
tosti i obnovljivih izvora energije, te ostvarili 
smanjenju potrošnje energije u zgradama jav-
nog sektora. Ovom i svim inim investicijama, 
uljepšali smo naša naselja i poboljšali kvali-
tetu života naših stanovnika, a svakako pri-
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donijeli i boljim i kvalitetnijim uvjetima rada 
nogometnog kluba NK „Laslovo 91“. 

Projekt je ukupne vrijednosti 399.383,13 
kn, bespovratna sredstva EU iznose 
235.623,27 kn, a ostatak sredstava osigurava 
Općina Ernestinovo i Ministarstvo regional-
nog razvoja i fondova EU.

Projekt sufinancira Europska unija iz Eu-
ropskog fonda za regionalni razvoj, u okviru 
Operativnog programa “Konkurentnost i ko-
hezija 2014-2020.”, u sklopu poziva “Ener-
getska obnova i korištenje obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora”

KORISNICI I DJELATNICI PROJEKTA „ZAŽELI“ U OPĆINI 
ERNESTINOVO IZNIMNO ZADOVOLJNI

Projekt „Osnaživanje kroz edukaciju teško za-
pošljivih žena Općine Ernestinovo- OSNA-
ŽENE ERNESTINE“ u provedbi je od 
srpnja 2018.g. Nositelj projekta je Općina 
Ernestinovo, a partneri u projektu su Udruga 
žena „Laslovo“, Centar za socijalnu skrb Osi-
jek i Hrvatski zavod za zapošljavanje- Regio-
nalni ured Osijek.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, te je u sklopu 
projekta zaposleno 15 žena koje su završile 
edukaciju za njegovateljicu. Zaposlene žene 
23 mjeseca skrbe o 115 starijim i nemoćnim 
osoba s područja Općine Ernestinovo. Za tu 
namjenu nabavili smo i 15 bicikala kako bi-
smo im omogući lakše obavljanje svakodnev-
nog posla. Starijim osobama o kojima žene 
skrbe, onima najpotrebitijima, mjesečno do-
stavljamo paket za njegu i higijenu kućanstva 
u vrijednosti od 200,00 kn u razdoblju od 
23 mjeseca. U sklopu projekta otvorili smo 
i radno mjesto projekt managera koji vodit 
projekt idućih 30 mjeseci.

Projekt OSNAŽENE ERNESTINE za cilj 
ima doprinijeti smanjenju stope nezaposle-
nosti i doprinijeti spolnoj jednakosti kroz 
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dodatnu edukaciju za njegovateljicu iz ciljne 
skupine teško zapošljivih žena te ih zaposliti u 
trajanju od 23 mjeseca u danas sve traženijem 
sektoru njege starijih osoba, povećati njihovu 
zapošljivost i nakon projekta, smanjiti razinu 
siromaštva i pružiti im osjećaj samoostvare-
nja. 

Također, cilj projekta jest povećati i razinu 
kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te 
osoba u nepovoljnom položaju pružanjem 
svakodnevne skrbi, obavljanjem svakodnev-
nih kućanskih poslova, i ono što je najvažniji 
pružiti im osjećaj pripadanja zajednici i toplu 
riječ. Drago nam je što smo u našim ciljevima 
zajedno uspjeli.

Projekt je vrijedan 2.540.930,95 kuna, te je u 
potpunosti financiran (100%) sredstvima EU 
iz Europskog socijalnog Fonda u okviru Ope-
rativnog programa Učinkoviti ljudski poten-
cijali 2014. – 2020.

POMAŽEMO NAŠIM 
MJEŠTANIMA!

Kroz projekt „Osnažene Ernestine“ u kojem 
je zaposleno 15 žena iz naše općine brinemo 
za 115 starijih i nemoćnih osoba. Prošlo je 
već pola godine otkako žene brinu o našim 
mještanima i zaista imamo samo pozitivne 
reakcije. Razveselili smo naše starije sugrađa-
ne, pomogli u održavanju njihovih domova i 
očuvanju njihova zdravlja. Također, podijelje-
ni su i paketi higijenskih potrepština za one u 
najtežem položaju, te ćemo im nastaviti po-
magati paketima do kraja projekta. Pakete su 
primili naši najpotrebitiji mještani, nadamo 
se da im ovim barem malo pomažemo u olak-
šanju svakodnevnog funkcioniranja. 

Jako smo zadovoljni što su naše „Ernestine“ (i 
Laslovčanke) dobro prihvaćene u svim doma-
ćinstvima. Hvala vam svima!

Nastavit ćemo pomagati jedni drugima.

Paketi su podijeljeni u sklopu projekta „Osna-
žene Ernestine“ kojeg provodi Općina Er-
nestinovo, financiranog bespovratnim sred-
stvima u stopostotnom iznosu iz Europskog 
socijalnog fonda iz Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Maja Bračun,  
viši savjetnik za projekte EU
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„OSNAŽENE 
ERNESTINE“ 
PRISKOČILE U 
POMOĆ MALOM 
PRINCU

Djelatnice iz Laslova zaposlene 
u projektu „Osnažene Erne-
stine“ priskočile su u pomoć 
našim najmlađima. Kako vr-
tić Mali Princ Laslovo nema 
u svom prostoru ograđeno 
dvorište u dogovoru načelnice 
Općine Ernestinovo i Doma 
Zdravlja, vrtiću je odobreno 
korištenje prostora ograđenog 
dvorišta zgrade Doma zdrav-
lja Laslovo. Laslovačke „Ernestine“ i naša 
korisnica Eđed Etelka priskočile su u pomoć 
djelatnicima komunalnog pogona Općine 
Ernestinovo u uređenju ovog prostora kako 
bi bio što bolje pripremljen za naše najmla-
đe, ovim im se putem zahvaljujemo. Opre-
manje dvorišta je dugotrajan proces te moli-

mo i sumještane da, ukoliko imaju igračke za 
vanjski prostor koje im ne trebaju, doniraju 
za male vrtićarce. Također se zahvaljujemo i 
tvrtki EnergOs koja nam je donirala kolutove 
za vanjske stoliće za koje će teta Monika Mik-
šić sigurno pronaći odličnu namjenu!

DOVRŠENO 
UREĐENJE KUĆE 
OPROŠTAJA 
I GROBLJA U 
LASLOVU

Kuća oproštaja u Laslovu sa-
građena je po povratku iz 
progonstva 2000-2002.g. do-
brovoljnim radom i doprino-
som mještana te tvrtki koje su 
pomagale u obnovi naselja, no 
nažalost ni 15-ak godina ka-
snije nije bila dovršena. Kako 
bismo kuću oproštaja stavili 
u funkciju i stvorili uvjete za 
dostojan ispraćaj pokojnika 
bilo ju je potrebno ožbukati 
i oličiti unutrašnje prostorije, 
urediti podove, urediti fasadu, 
postaviti vanjske prozorske 
klupice, priključiti objekt na 
el. energiju, postaviti vanjska 

i unutarnja rasvjetna tijela, postaviti pločice, napraviti par-
kirališne površine te propisno ograditi groblje. Svi navedeni 
radovi su izvedeni i završeni.

Vrijednost ukupne investicije na projektu Dovršetak ure-
đenja kuće oproštaja i groblja u Laslovu je 160.000,00 kn. 
Projekt je sufinancirala Osječko-baranjska županija u iznosu 
od 100.000,00 kn, a preostala sredstva izdvojila je općina iz 
vlastitih sredstva.
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Od srca zahvaljujem na dobrovoljnom radu 
na zgradi oproštaja svim volonterima-mje-
štanima Laslova i djelatnicima komunalnog 
pogona općine.

Provođenjem navedenih aktivnosti objekt se 
u potpunosti uredio i završio, te su se stvorili 
potrebni uvjeti za dostojan ispraćaj pokojnik. 
Također, uređene su dodatne pomoćne pro-
storije koje će biti u funkciji za redovito odr-
žavanje i upravljanje grobljem.

POSTAVLJANA TURISTIČKA 
SIGNALIZACIJA

Općina Ernestinovo je u suradnji s Turistič-
kom zajednicom Osječko-baranjske županije 
na javni poziv Hrvatske turističke zajednice 
prijavila projekt “Postavljenje turističke si-
gnalizacije na području Općine Ernestinovo”. 
Projekt je ukupne vrijednosti 40.850,00 kn, 
od čega je općina izdvojila 16.000,00 kn, a 
ostatak sredstava financirale su Hrvatska turi-
stička zajednica i Turistička zajednica OBŽ-e.

Table smeđe signalizacije su postavljene na 
odgovarajuća mjesta, a njihovim postavlja-
njem ponuda turističkih usluga na području 
naše općine postati će dostupnija posjetitelji-
ma, što će unaprijediti razinu prezentacije tu-
rističkih potencijala, ali i pridonijeti očuvanju 
povijesne, kulturne i tradicijske baštine.

IZGRAĐENE OTRESNICE NA 
POLJSKIM PUTEVIMA 

Kako bismo osigurali sigurnost svih sudio-
nika u prometu i smanjili iznošenje blata na 
državnu i nerazvrstane ceste, izgrađeno je 8 
otresnica na poljskim putevima, po 3 u Erne-
stinovu i Laslovu, te 2 uz državnu cestu D518 
Osijek-Vinkovci, te pristupni putevi.

Uređenjem otresnica obuhvaćeni su poslovi 
iskopa zemlje, valjana zemljane posteljice, 
postavljanje geotekstila, nasipavanja i razasti-
ranja kamene mješavine s valjanjem u svrhu 
sprječavanja iznošenja blata poljoprivrednim 
vozilima s poljskih puteva na državnu i neraz-
vrstane ceste s asfaltnim zastorom.

Za izvedene radove građenja otresnica dobili 
smo potporu Osječko-baranjske županije u 
iznosu od110.000,00 kn, odnosno 50% vri-
jednosti investicije. Ukupna investicija izno-
sila je 230.000,00 kn. 
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SANIRANA DIVLJA 
ODLAGALIŠTA 

U proteklom razdoblju sanirali smo veći dio 
divljih odlagališta na području Općine Erne-
stinovo, za što su izdvojena značajna sredstva 
iz proračuna. Neodgovorni pojedinci, naža-
lost, nepropisno su odlagali otpad na za to 
nepredviđenim mjestima u okolišu. 

Obveza svake jedinice lokalne samouprave je 
da donese Odluku o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada 
kao i odluke o komunalnom redu. Sukladno 
tome prekršajno su prijavljeni i procesuirani 
pojedinci te im je izrečena novčana kazna. 

Odlukom su propisane maksimalne prekr-
šajne novčane kazne za obveznike uklanjanja 
nepropisno odbačenog otpada. Za pravnu 
osobu kao obveznika uklanjanja otpada to je 
novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn i za 
fizičku osobu obveznika uklanjanja otpada to 
je 2.000,00 kn.

Nadamo se da ovakvih pokušaja onečišćenja 
okoliša i ugrožavanja zdravlja naših mještana 
više neće biti, a ukoliko ih bude počinitelji će 
također biti sankcionirani. 

Cilj nam naravno nije sankcionirati niti ka-
žnjavati naše mještane i pojedince iz okolnih 
općina koji odbacuju otpad u okoliš, već po-
taknuti ih da to više ne čine kako bismo sa-

čuvali naš okoliš od onečišćenja. Upravo sto-
ga započeli smo i edukacijski proces o zaštiti 
okoliša u našim vrtićima i školama, te prove-
li akciju Zelena čistka u koju su se uključili 
mnogobrojni mještani, udruge, te djeca iz 
škole i vrtića.

Vas mještane pozivamo da se uključite u od-
govorno odvajanje otpada. Koristite svoje 
plave kante i vrećice, odlažite otpad propisno, 
jer tako čuvate okoliš i planet Zemlju za naše 
buduće generacije i za našu djecu!!!

OZELENILI 
ZELENE 
POVRŠINE

Kako bismo uljepšali naša 
naselja, ali i djeci osigurali 
prijeko potreban hlad na 
dječjim igralištima tije-
kom vrućih ljetnih dana 
posadili smo stabla i ukra-
sne grmove na sve zelene 
površine naše općine.
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OBNOVLJENE JASLICE

U suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca 
domovinskog rata Ernestinovo obnovljeno je 
krovište na jaslicama. Krov od trske se počeo 
raspadati, a letve su bile u potpunosti trule. 
Postavili smo novu letvu, krovište prekri-
li starim biber crijepom i postavili limariju. 
Djelatnice javnih radova prebojile su drvenu 
građu, ogradu i skulpture Svete obitelji.

Zahvaljujemo našim braniteljima na volonte-
rizmu i nesebičnom radu za našu zajednicu. 
Jaslice su spremne za rođenje malog Isusa!

I OVE GODINE ODRŽAN 
PROJEKT “72 SATA BEZ 
KOMPROMISA”

“72 sata bez kompromisa” međunarodni je 
volonterski projekt koji animira mlade te 
promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost 
i volonterstvo.

Tijekom projekta “72 sata bez kompromi-
sa” Ernestinovo su posjetili mladi volonteri 
prevođeni koordinatoricom Ivonom Briški, 
našom ernestinovčankom i uredili i osvježili 
svježom bojom sve dječje sprave i koševe za 
otpatke u Parku skulptura.

Svojim nesebičnim zalaganjem, voljom i že-
ljom za pružanjem pomoći mladi volonteri 
daju primjer svima nama u zajednici kako uz 
malo uloženog truda i volje možemo mnogo 
toga pozitivnog postići za svoje bližnje i za za-
jednicu u kojoj živimo.

Ema, Andreja, Franka, Lea, Šima i Ivona, 
hvala Vam što ste svojim angažmanom uljep-
šali dječji park u Ernestinovu. Čekamo Vas 
dogodine i pozivamo naše mlade iz zajednice 
da se uključe ovakvim hvale vrijednim aktiv-
nostima.



14 Vjesnik Općine Ernestinovo

ERNESTINOVO GRADI NOVI 
DJEČJI VRTIĆ - radovi u tijeku

Dana 21. prosinca 2018.g. općinska načelni-
ca Marijana Junušić potpisala je u ime Op-
ćine Ernestinovo ugovor za izgradnja novog 
dječjeg vrtića u Ernestinovu vrijednog 6,1 mil 
kuna, a intenzitet potpore je 100% odnosno 
dobiti ćemo cjelokupni iznos sredstava iz fon-
dova EU i državne riznice.

U ime naših najmlađih, roditelja i cijele za-
jednice zahvaljujem našoj Vladi, gđi Matil-
di Copic, ravnateljici Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i 
našem ministru poljoprivrede Tomislavu To-
lušić na raspisivanju natječaja i osiguranju 

sredstava za ovaj osobito važan segment ra-
zvoja naših malih ruralnih sredina.

Zahvale, također idu i Ministarstvu državne 
imovine na čelu sa ministrom Goranom Ma-
rić koji je prepoznao važnost darivanja zemlji-
šta za našu zajednicu kao i RH MUP-u čije je 
zemljište prvotno bilo.

U tijeku su radovi na izgradnji zgrade vrtića 
koja će biti izgrđena po najvišim energetskim 
standardima, a u sklopu projekta objekt će se 
opremiti s unutrašnjom opremom, a vanjski 
prostor će krasiti i novo dječje igralište koje će 
biti napravljeno za naše mališane.

Neka temelji našeg novog vrtića kojeg ćemo 
izgraditi budu čvrsto uporište za demografski 
prosperitet i napredak naše zajednice. 

ODOBRENA SREDSTVA 
ZA IZRADU PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
ZA DJEČJI VRTIĆ 
ERNESTINOVO

Općina Ernestinovo u prvoj polovini 
2018.g. izradila je projektnu doku-
mentaciju i ishodila građevinsku do-
zvolu za objekt dječjeg vrtića u Erne-
stinovu. Projektnu dokumentaciju je 
bilo potrebno izraditi kako bismo se 
mogli javiti na natječaj za izgradnju 
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dječjih vrtića koji je bio raspisan u kolovozu 
2018.g. Troškovi izrade projektne dokumen-
tacije iznosili su 83.750,00 kuna. 

Prijavili smo se na natječaj Ministarstava za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politi-
ku i dobili financijsku potporu za izradu pro-
jektne dokumentacije u iznosu od 58.625,00 
kn, dok je ostatak sredstava u iznosu od 
25.125.00 kn osigurala Općina Ernestinovo 
u vlastitom proračunu.

RADOVI NA 
REKONSTRUKCIJI CESTE U 
ULICI POBJEDE DO PRUGE U 
PUNOM INTEZITETU

U suradnji s Upravom za ceste Osječko-ba-
ranjske županije izvode se radovi na rekon-
strukciji ceste u Ulici pobjede u Laslovu do 
pruge te izgradnji nogostupa i odvodnje s de-
sne strane Ulice Pobjede.

Ukupna vrijednost projekta je cca 
3.000.000,00 mil kn. Uprava za ceste OBŽ 
osigurava financiranje radova na rekonstruk-
ciji ceste u ukupnom iznosu od 1,9 mil kn, 
a Općina Ernestinovo osigurava financiranje 
radova na izgradnji nogostupa i odvodnje u 
ukupnom iznosu od 1,05 mil kn. Za naš udio 
sufinanciranja, naravno, zatražiti ćemo pot-
poru resornih ministarstava.

Rekonstrukcija ceste i nogostupa će se izvesti 
do pruge, budući da iza pruge u Ulici pobjede 
nije napravljen kanalizacijski sustav. Nakon 
što izgradimo kanalizacijski sustav preko pru-
ge odnosno u Vendelovu, sanirati će se i cesta 
u tom djelu ulice.

Zahvaljujemo Upravi za ceste OBŽ i Osječ-
ko-baranjskoj županiji na neizmjernoj pot-
pori i financijskoj podršci pri realizaciji ovog 
iznimno važnog projekta za našu zajednicu.

U OPĆINI ĆE SE POSTAVITI 
WIFI HOT SPOTOVI ZA 
PRISTUP BESPLATNOM 
INTERNETU

Općini Ernestinovo odobren je projekt WI-
FI4EU ukupne vrijednosti 15.000,00 EUR. 
Na 10-ak javnih mjesta na kojima se okuplja-
ju građani postaviti ćemo WI-FI hot spot i 
opremu za pristup na besplatni internet.

Na području cijele Europe prijavilo se više 
od 13.000 općina i gradova, a naša općina 
je među 2.800 općina koje su dobile vaučer. 
Postavljanjem WI-FI hot spotova omogućit 
ćemo svima koji se nađu u krugu dometa 
mreže besplatno korištenje interneta.
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ODOBREN PROJEKT 
MODERNIZACIJA JAVNE 
RASVJETE- II. faza

Postojeće visokotlačne natrijeve svjetiljke teh-
nološki su zastarjele, ne zadovoljavaju kriteri-
je po pitanju svjetlosnog onečišćenja, ne daje 
odgovarajuću rasvijetljenost javnih površina 
unatoč velikoj potrošnji električne energije te 
su energetski neefikasne.

 U sklopu projekta, ugraditi će se 212 novih, 
ekološki prihvatljivih LED rasvjetnih tijela, 
kojima se zamjenjuje postojeće dotrajale i 
neekonomične žarulje javne rasvjete, a zami-
jeniti će se i noseći lukovi. Nova rasvjeta će se 
postaviti u cijelom naselju Laslovo, a i nado-
graditi će se rasvjeta u Divošu i Ernestinovu 
na mjestima na kojima nije bila dostupna.

Postavljanjem novih led žarulja završiti ćemo 
kompletnu LED rasvjetu u našoj općini, te 
tako ostvariti značajne uštede energije, sma-
njiti troškove poslovanja, troškove popravaka 
i održavanja, smanjiti svjetlosno onečišćenje i 
ostvariti minimalni gubitak lumena i svjetlo-
sti što će direktno pridonijeti očuvanju, zašti-
ti i unapređenju zaštite okoliša, unapređenju 
energetske učinkovitosti, te povećati sigurnost 
građana, a osobito pješaka i biciklista. Nakon 
završetka I. faze rasvjete naši računi za javnu 

rasvjetu smanjili su se za oko 40%. Procjenju-
je se da će uštede na utrošenu električnu ener-
giju za javnu rasvjetu nakon završetka cijelog 
projekta, odnosno II. faze biti oko 70%.

Projekt će se provesti uz financijski dopri-
nos Ministarstva regionalnog razvoja i fon-
dova Europske unije i dakako iz proračuna 
naše općine. Ukupna vrijednost projekta je 
500.000,00 kn. 

ODOBRENA 
REKONSTRUKCIJA 
CESTE U 
RADIĆEVOJ ULICI U 
ERNESTINOVU

U siječnju ove godine prijavili 
smo projekt “Rekonstrukcija 
ceste u Ulici braće Radića u 
Ernestinovu” na javni Poziv za 
prijavu projekata iz područja 
sigurnosti cestovnog prometa.

Cesta ne zadovoljava dostatnu 
razinu prometne sigurnosti i 
nalazi se uz željezničku stani-
cu. Postojeći asfaltni kolnik je 
u lošem stanju, sa izraženim 
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mrežastim pukotinama, ulegnućima i mje-
stimičnim ispadanjem asfaltnog sloja, te ju je 
stoga nužno obnoviti.

Dobili smo pozitivnu odluku o odobrenju 
našeg projekta, te maksimalnu financijsku 
podršku u iznosu od 534.111,59 kn koja će 
se osigurati iz Nacionalnog programa sigur-
nosti cestovnog prometa RH za 2019.g. Pro-
jekt je ukupne vrijednosti 763.016,56 kn, 
te će razliku od 230.000,00 kn sufinancirati 
Općina Ernestinovo. 

Javna nabava je u tijeku, po završetku postup-
ka nabave i nakon potpisa ugovora s izvođa-
čem krećemo u njenu obnovu.

KREĆE IZGRADNJA 
KOLODVORA I KOLOSIJEKA 
U LASLOVU 2019.godine

U studenom 2018. g održala sam sastanak na 
temu izgradnje kolosijeka i kolodvora u La-
slovu s ministrom prometa Olegom Butković 
i predsjednikom uprave HŽ Infrastrukture 
d.o.o. Ivanom Kršić. Na sastanku smo dogo-
vorili početak izgradnje kolodvora u 2019.g. 
ukupne vrijednosti preko 16 mil kn. 

Kada se pojavio problem ukidanja autobusnih 
linija na području naše županije predložila 
sam županu Ivanu Anušić rješenje problema 
izgradnjom kolodvora u Laslovu za koji od 
2014.g. postoji dokumentacija. Na inicijati-
vu Općine Ernestinovo i Osječko-baranjske 
županije izgradnja kolodvora Laslovo-Korođ 
uvrštena je u listu najznačajnijih projekata za 
realizaciju do 2020.godine na području Osječ-
ko-baranjske županije. Izgradnjom kolodvora 
u Laslovu omogućiti će se bolja prometna po-
vezanost sa većim središtima i mimoilaženje 
vlakova čime će se omogućiti uvođenje većeg 
broja linija za putnike. Izgradnja kolosijeka je 
rješenje ne samo za nasu općinu već za sav 
promet na relaciji Osijek- Vinkovci.

Zahvaljujem u ime svih žitelja općine mini-
stru Olegu Butković, predsjedniku uprave 
HŽ infrastrukture d.o.o. Ivanu Kršić i našem 
županu Ivanu Anušiću na potpori pri rješa-
vanju problema povezanosti ruralnih sredina 

Slavonije s većim središtima.

Na naše traženje, u plan HŽ-a za ulaganje 
na području Općine Ernestinovo uvrštena 
je i nadstrešnica na stajalištu u Ernestinovu. 
Također, u svoje planove unijeli su i rušenje 
svih dotrajalih zgrada, temelja i betona koji 
su ostali nakon rata kao i izgradnju pješačkog 
prijelaza preko željezničke pruge na cesti La-
slovo-Palača i izgradnju nogostupa uz Kolod-
vor Laslovo.

Veselimo se početku radova!!!

ODOBREN PROJEKT 
“REKONSTRUKCIJA 
PJESAČKE STAZE U 
ERNESTINOVU - I. faza”

Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure-
đenja odobrilo nam je 391.000,00 kn za 
rekonstrukciju pješačkih staza u naselju Er-
nestinovu. Svega nekoliko općina dobilo je 
maksimalnu financijsku potporu, a naša je 
medu njima. Ukupna vrijednost projekta je 
preko 1 mil kn. Općina Ernestinovo će osta-
tak sredstava osigurati iz vlastitog proračuna. 
Budući da je projekt zahtjevan u odnosu na 
naše financijske mogućnosti, podijelili smo 
ga u 2 faze. U ovoj, prvoj fazi, obnoviti ćemo 
1400 metara staza (neparni kucni brojevi, 
odnosno istočna strana od početka naselja do 
cca benzinske postaje) te tako znatno unapri-
jediti nasu komunalnu infrastrukturu koja je 
u zaista lošem stanju.

Drugu fazu planiramo nominirati slijedeće 
godine kako bismo završili pješačke staze u 
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glavnoj ulici našeg naselja. Da pojasnimo, s 
istočne strane naselja (neparni brojevi) biti će 
izgrađena pješačka staza, a sa zapadne strane 
biciklističko-pješačka staza, što su dva pot-
puno odvojena projekta nominirana na dva 
različita natječaja za financiranje.

Paralelno s izgradnjom pješačkih staza, plani-
ramo u suradnji s Hrvatskim vodama i Vodo-
vodom Osijek izmijeniti dotrajale vodovodne 
cijevi. 

Gotovo svakodnevno surađujemo s navede-
nim institucijama kako bi iznašli sredstva za 
izmjenu dotrajale vodovodne mreže kako no-
voizgrađeno stazu ne bismo morali ponovno 
rušiti, a i usklađivanjem radova na izmjeni 
dotrajalih cjevovoda pitke vode i izgradnjom 
staza ostvarile bi se značajne uštede.

Javna nabava za izgradnju navedene pješačke 
staze je u tijeku, te po okončanju postupka 
kreću radovi na izgradnji pješačke staze koje 
će biti izgrađena od asfalta uz odgovarajuće 
rubnjake. 

PRIJAVLJEN PROJEKT 
“IZMJENA CJEVOVODA 
PITKE VODE U NASELJU 
ERNESTINOVO”

Zbog dotrajalosti cijevi i velikih gubitaka vode 
na mreži, Vodovod Osijek napravio je projekt 
izmjene cjevovoda pitke vode u cijelom nase-
lju Ernestinovo. Cijevi u Divošu su u redu, a 
u Laslovu je dio cjevovoda izmijenjen u sklo-

pu projekta RVS Osijek, tako da se u ova dva 
naselja cjevovod neće mijenjati. Procijenjena 
vrijednost radova je oko 15 milijuna kn. 
Ishođena je građevinska dozvola te je projekt 
u suradnji s Općinom Ernestinovo prijavljen 
za sufinanciranje iz sredstava Hrvatskih voda. 
Projekt će se provoditi u fazama, a cilj nam je 
u prvoj fazi obuhvatiti izmjenu cijevi u ulici 
V. Nazora budući da je projekt izgradnje I. 
faze pješačkih staza odobren, a uskoro oče-
kujemo i odobrenje za projekt izgradnje bi-
ciklističko-pješačke staze koja bi se gradila sa 
zapadne strane navedene ulice. 

BICIKLISTIČKO-
PJEŠAČKA STAZA OPĆINE 
ERNESTINOVO PRIJAVLJENA 
NA NATJEČAJ

Na natječaj koji je bio objavljen u veljači ove 
godine prijavili smo projekt Izgradnje bicikli-
stičko-pješačkih staza u Općini Ernestinovo 
vrijedan 7,5 mil.

Projektom izgradnje biciklističko-pješačkih 
staza biti će obuhvaćena izgradnja biciklistič-
ke staze od Ivanovca do Ernestinova, bicikli-
stičko-pješačke staza sa zapadne strane naselja 
Ernestinovo, te biciklistička staza do naselja 
Laslovo. Projekt je prošao drugu fazu odo-
brenja, te uskoro očekujemo potpis ugovora. 
Izgradnja staza biti će financirana iz Opera-
tivnog programa Konkurentnost i kohezija 
2014.-2020. u sklopu poziva „Biciklističke 
staze urbane aglomeracije Osijek“. EU finan-
cirati će projekt u intenzitetu od 85%, preo-
stalih 15% osigurati će Općina Ernestinovo. 
Nakon odobrenja projekta slijedi provođenje 
postupka javne nabave koje iziskuje mnogo 
vremena te potpis ugovora s izvođačem.

Jednim manjim dijelom staza prolazi preko 
privatnih parcela mještana, te se ovim putem 
od svega srca zahvaljujemo svima Vama što 
ste ustupili navedeni dio zemljišta Općini Er-
nestinovo kako bismo staze mogli izgraditi. 
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USKORO NOVI PJEŠAČKI 
PRIJELAZI U ERNESTINOVU

Kroz naselje Ernestinovo prolazi državna ce-
sta D518 koja ima veliki intenzitet prometa. 
Na navedenoj cesti nalaze se četiri pješačka 
prijelaza. Pješački prijelaz u centru sela u bli-
zini škole obilježen je, te je postavljen sema-
for. Ostala tri pješačka prijelaza su obilježena 
prometnim znakom, te su nepropisno izgra-
đena. Naime, prilaz pješaka cesti je s postoje-
ćih kolnih ulaza čime se otežava preglednost 
ceste ukoliko je vozilo parkirano na kolnom 
ulazu. Cesta je otvorena i ravna, stoga su 
stvarne brzine vozača veće od izraženih ogra-
ničenja za kretanje vozila, te vozači ne poštuju 
dopuštenu ili prometnim znakom ograničenu 
brzinu kretanja vozila. Upravo iz tih razloga 
tražili smo intervenciju nadležnih službi kako 
bismo preventivno djelovali i spriječili neže-
ljene nesretne događaje.

Na inicijativu općine, u suradnji s Hrvatskim 
cestama izrađen je prometni elaborat, te su 
ishođene potrebne suglasnosti. Navedeni pje-
šački prijelazi će se izgraditi na način da će 
pješaci imati poseban pješački most za prilaz 
cesti, sa zaštitnim ogradama i LED svjetlo-
snim znakom namijenjenim za obavještava-
nje vozača na prelazak pješaka preko pješač-
kog prijelaza.

Budući da su pješaci najranjiviji sudionici u 
prometu, a osobito djeca i starije osobe, iz-
gradnjom novih pješačkih prijelaza pridoni-
jeti ćemo većoj sigurnosti pješaka, sigurnijem 
odvijanju prometa i prevenciji nastanka nesre-
ća. Radove će se izvesti do listopada 2019.g.

Nastavno na našu inicijativu, a u cilju veće 
sigurnosti, na postojeći semafor u centru na-
selje nadograditi će se pozivni semafor koji će 
paliti crveno svjetlo ukoliko vozači budu pre-
lazili dopuštenu brzinu od 50 km/h. Projekt 
će financirati Hrvatske ceste i biti će realiziran 
do kraja godine.

OPREMANJE DJEČJEG 
IGRALIŠTA ERNESTINOVO NA 
PROLJEĆE 2020.g.

Na natječaj Lokalne akcijske grupe Vuka-Du-
nav (LAG Vuka Dunav) prijavili smo projekt  
Opremanje dječjeg igrališta u Ernestinovu 
ukupne vrijednosti 120.000,00 kn. Želja na 
je bila izgraditi još jedno novo igralište u na-
selju Ernestinovo, no budući da nismo uspje-
li pronaći pogodnu lokaciju za njega, odlu-
čili smo dopuniti novim spravama postojeće 
igralište u Ernestinovu. Radove i ugradnju 
nove sprave očekujemo na proljeće 2020.g., 
po odobrenju projekta nadležnih institucija. 
Projekt će se financirati iz fondova Eu u vri-
jednosti od 112.000,00 kn, dok će preostalih 
10-ak tisuća kuna osigurati Općina Ernesti-
novo.

SUSTAV NAVODNJAVANJA 
PRIJAVLJEN NA NATJEČAJ

Osječko-baranjska županija prijavila je pro-
jekt „Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki 
vrt (78 ha), Laslovo“ na natječaj iz Progra-
ma ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 4.3.1. 
„Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog 
navodnjavanja“ u travnju 2019.g. Intenzitet 
potpore za izgradnju sustava je do 100% iz 
sredstava Europskog poljoprivrednog fonda 
za ruralni razvoj. 

Cilj Nacionalnog projekta navodnjavanje 
je da se organiziranjem navodnjavanja, te 
okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, 
izmjenom strukture poljoprivredne proizvod-
nje, uvođenjem dohodovnih kultura, osigura-
ju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u 
uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezul-
tirati boljim korištenjem prirodnim resursa za 
učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u 
konačnici voditi razvoju ruralnih prostora.

Da bismo bili prihvatljivi prijavitelji, morali 
smo imati suglasnost preko 70% vlasnika po-
ljoprivrednih površina o ulaganju i korištenju 
sustava navodnjavanja. Stoga se Općina Er-
nestinovo izrazito aktivno uključila u projekt, 
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te je uspjela prikupiti preko 70% suglasnost u 
suradnji sa vlasnicima zemljišta. Ovim putem 
zahvaljujemo se svim vlasnicima zemljišta 
na razumijevanju i strpljenju kao i djelatni-
cima općine i zamjeniku Željku Katiću što 
su ustrajno radili kako bismo imali dovoljan 
broj zainteresiranih. 

ODOBRENI JAVNI RADOVI

Prošle godine odobreni su nam Javni radovi 
za uređenje i održavanje okoliša općine za 5 
djelatnika. Program javnih radova trajao je 6 
mjeseca, te su u sklopu njega djelatnici radili 
na održavanju i uređenju okoliša naših nase-
lja. Ove godine također su nam odobreni Jav-
ni radovi, ali za 4 osobe budući su smanjene 
kvote za cijelu Hrvatsku. Program će trajati 6 
mjeseci. 

ISPLAĆENE BOŽIĆNICE 
UMIROVLJENICIMA 
S PODRUČJA OPĆINE 
ERNESTINOVO

Kako bismo našim umirovljenicima s najni-
žim primanjima uljepšali nadolazeće božićne 
blagdane, priključili smo se sve većem broju 
općina i gradova u našoj županiji i po prvi 
puta isplatili božićnice našim dragim umirov-
ljenicima. 

IZ PRORAČUNA IZDVAJAMO 

Općina Ernestinovo trudi se iz skromnog 
proračuna osigurati sredstva za prijeko po-
trebna infrastrukturna ulaganja, ali i za rad 
i funkcioniranje svih segmenata društva, pa-
žljivo vodeći računa o ravnomjernom razvoju 
i raspodjeli sredstva.

Godišnje izdvajamo:
• ZA naknade za novorođenu djecu 

80.000,00 kn
• ZA sufinanciranje rada vrtića 390.000,00 

kn
• ZA osnovne škole Ernestinovo i Laslovo 

70.000,00 kn
• ZA stipendije darovitim učenicima i stu-

dentima, prijevoz učenika i studenata, 
nabavku knjiga 240.000,00 kn

• ZA rad zdravstvene ambulante i zdrav-
stvenu zaštitu 107.000,00 kn

• ZA pomoć DVD-u Ernestinovo i Laslovo 
195.000,00 kn

• ZA socijalna davanja obiteljima i poje-
dincima 86.000,00 kn

• ZA rad udruga 235.000,00 kn

PROJEKT IN LORE PRI KRAJU

Općina Ernestinovo uz još 50-ak partnera, 
općina i gradova, sudjeluje u projektu In-lo-
re, sustavu uvođenja e Računa u poslovanje. 
Trošak uvođenja za korištenja e-računa je 
115.000,00kn za našu općinu, te će biti u 
potpunosti financiran iz sredstava EU. 

Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarsta-
va, poduzetništva i obrta, a projekt je ukupne 
vrijednosti 5,7 mil kn. Uvođenjem elektro-
ničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju 
se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju 
troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede 
te se potencijalno stvara veća dodana vrijed-
nost u poslovanju, kako u gospodarskom sek-
toru tako i u javnoj i državnoj upravi. Odo-
brenjem ovog projekta ostvarili smo još jednu 
uštedu sredstva u iznosu od 115.000,00 kn, 
jer smo navedenu uslugu platiti iz sredstva 
odobrenih iz EU.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA 
OPĆINE U IZMJENI

Općina Ernestinovo prijavila je na natječaj za 
pod mjeru 7.1. Sastavljanje i ažuriranje pla-
nova za razvoj općina i sela „Prostorni plan 
uređenja Općine Ernestinovo“. Prostorni 
plan je temeljni dokument prostornog uređe-
nja i njime se određuje racionalnije korištenje 
prostora. Budući da stari Prostorni plan ima 
odredbe koje nas ograničavaju pri daljnjem 
razvoju i infrastrukturnim ulaganjima, kre-
nuli smo u njegovu izmjenu. Općini je odo-
breno 110.000,00 kn (100% troška izrade) 
za izmjenu prostornog plana. Time smo ušte-
djeli 110.000,00 kn koliko bi općina u ko-
načnici i platila nužne izmjene plana, koje su 
u tijeku.
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ODRŽAN RADNI SASTANAK 
ŽUPANA I SURADNIKA S 
PREDSTAVNICIMA OPĆINE 
ERNESTINOVO 

Na poziv općinskog vodstva u listopadu 2018. g. po-
sjetio nas je župan Osječko-baranjski Ivan Anušić sa 
suradnicima. Tom prigodom zajedno smo obišli rado-
ve na gradilištima na području naše općine. 

„Po broju i vrijednosti projekta Općina Ernestinovo je 
izrazito aktivna. Općina Ernestinovo je primjer kako 
treba raditi lokalna samouprava. Pokreću inicijative, 
realiziraju vlastite projekte i projekte preko županije, 
ministarstava i Vlade RH, a osobito fondova Europske 
unije. I to je pravi put“ - rekao je župan Anušić prili-
kom obilaska gradilišta.

Iznimno nam je drago što je općinsko vodstvo za svoj 
rad i trud dobilo najljepše pohvale, no najbitnije je što 
tim projektima podižemo kvalitetu života u našoj sre-
dini.

POSJET GENERALNOG VIKARA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE 
NADBISKUPIJE OPĆINI ERNESTINOVO

Našu župu i našu općinu u veljači 2019.g. po-
sjetio je generalni vikar Đakovačko- osječke 
nadbiskupije i kanonik prvostolnog kaptola 
u Đakovu mons. Ivan Ćurić. U prisutnosti 
našeg velečasnoga Andrije Vrbanić, vijećnika 
Općine Ernestinovo i zamjenika načelnice 

Željko Katić s mons. Ćurić popričali smo o 
životu u našoj zajednici, o potrebama naših 
vjernika i crkve i zajednički se pomolili. Na 
kraju posjete, monsinjor Ćurić nam je pože-
lio i mnogo uspjeha u daljnjem radu.
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ODRŽAN SASTANAK S 
DRŽAVNIM TAJNIKOM ZA 
OBNOVU I STAMBENO 
ZBRINJAVANJE

Kako bismo riješili pitanja stambenog zbri-
njavanja naših mještana, održala sam sasta-
nak s državnim tajnikom Središnjeg državnog 
ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje g. 
Nikolom Mažar.

Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima 
što bržeg rješavanja stambenog zbrinjavanja 
obitelji sa područja naše općine. Drago mi 
je što je državni tajnik sa svojim suradnicima 
prepoznao potrebe naših mještana te će po-
držati i ubrzati postupke stambenog zbrinja-
vanja kroz dodjelu građevinskog materijala i 
zbrinjavanja mladih obitelji. Neke od obitelji 
s našeg područja su dobile pozitivno rješenje, 
nakon kojeg se očekuje isporuka materijala za 
gradnju.

GOSTOVANJE U DOBRO 
JUTRO HRVATSKA

Bilo nam je veliko zadovoljstvo gostovati u 
najgledanijoj emisiji Dobro jutro Hrvatska i 
predstaviti našu općinu u najboljem svijetlu, 
predstaviti kulturu, tradiciju i običaje našeg 
kraja, te projekte koji su od iznimnog značaja 
za našu zajednicu.

POSJET PRIJATELJSKOJ 
OPĆINI VIŠKOVO

U rujnu 2018.g. i travnju 2019.g posjetili 
smo našu prijateljsku općinu, Općinu Viško-
vo povodom obilježavanja svetkovine sv. Ma-
teja i Dana općine Viškovo. Naše prijateljstvo 
traje preko 20.g. i jako nam je drago što smo 
uspjeli ostvariti suradnju na području kultu-
re, kao i prenijeti i prikazati dio tradicije na-
ših zajednica jedni drugima. 
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ZBOR GRAĐANA

Na inicijativu vladajućih vijećnika u lipnju 
2019.g. održali smo zbor građana u Laslovu i 
Ernestinovu kako bismo žitelje naše zajedni-
ce upoznali s aktualnim stanjem i projektima 
u našoj općini, ali i kako bismo saslušali po-
trebe i konstruktivne prijedloge doprinesete 
naših mještana.

ŽUPANIJI ODOBREN 
PROJEKT ENERGETSKE 
OBNOVE OSNOVNE ŠKOLE 
LASLOVO

Osječko-baranjska županija prijavila je u si-
ječnju 2018.g. projekt Energetske obnove 
zgrade Oš Laslovo u suradnji sa vodstvom 
škole. Projekt je odobren te je ukupne vri-
jednosti 2,7 mil kn, od čega 1, 6 mil kn čine 
bespovratna sredstva Europskog fonda za re-
gionalni razvoj, a ostatak od 1mil kn sufinan-
cirati će Osječko-baranjska županija.

Čestitke županiji i županu Ivanu Anušiću na 
odlično odrađenom poslu, prijavi i odobrenju 
projekta. Uskoro se očekuje početak radova, 
budući da je dana 8.07.2019.g. potpisan ugo-
vor s izvođačem radova.

OSIGURAN BESPLATAN 
PRIJEVOZ ZA UČENIKE 
SREDNJIH ŠKOLA I 
SUBVENCIJA ZA STUDENTE

Suradnjom Vlade, Osječko-baranjske župani-
je i Općine Ernestinovo osiguran je besplatan 
prijevoz za učenike srednjih škola. Općina je 
potpisala i ugovor s Panturistom o subvenci-
ji mjesečnih karata za studente u iznosu od 
300,00 kn mjesečno.

Ovom poticajnom mjerom želimo pružiti 
podršku školarcima u procesu obrazovnija, a 
roditeljima smanjiti troškove školovanja. 

SREDNJOŠKOLCIMA I 
STUDENTIMA DODIJELJENE 
STIPENDIJE

U rujnu 2018.g. Općina Ernestinovo raspisa-
la je natječaj za stipendiranje izvrsnih učenika 
i studenata. Srednjoškolska stipendija iznosi 
200,00 kn mjesečno, a stipendija za studente 
400,00 kn mjesečno. 

Obitelj i mladi važan su dio naše zajednice, 
temelj za demografski oporavak i napredak. 
Stoga nam je cilj poticati darovite učenike i 
studente i pokazati im da su važan dio naše 
zajednice. 
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BESPLATNI UDŽBENICI ZA 
UČENIKE 1-4 RAZREDA 

Općina Ernestinovo osigurala je sredstva u 
proračunu općine za kupnju udžbenika za 
učenike od 1-4 razreda osnovnih škola s pod-
ručja Općine Ernestinovo.

Udžbenici su stigli i dočekali učenike prvi dan 
na školskim klupama. Udžbenici će se na kra-
ju školske godine vraćati u školu za buduće 
generacije, te nasljeđivati od starije generaci-
je. Ove godine Vlada RH osigurala je sredstva 
za kupnju udžbenika za sve osnovnoškolce, s 
tim da naše škole neće potraživati udžbenike 
od 2-4 razreda, budući da ih imamo.

OSIGURANE UNIKATNE 
BILJEŽNICE ZA UČENIKE 
VIŠIH RAZREDA

Općina Ernestinovo osigurala je sredstva za 
kupnju unikatnih bilježnica za učenike od 
5-8 razreda osnovnih škola s područja Općine 
Ernestinovo.

Bilježnice imaju originalne korice s motivima 
vezanim uz školu, ernestinovačku koloniju, 
rad Male akademije umjetnosti Ernestinovo i 
KUD-a Petefi Šandor. Želja nam je bila obra-
dovati naše školarce, ali i unikatnim poruka-
ma i slikama na bilježnicama osvijestiti ih i 
potaknuti da cijene svoje bližnje, svoju zajed-
nicu i kulturu u kojoj i s kojom žive. 

BESPLATNA ŠKOLSKA 
PREHRANA ZA SVE 
OSNOVNOŠKOLCE UZ 
POTPORU ŽUPANIJE

Od 1. siječnja 2018. godine Osječko-baranj-
ska županija svim učenicima osnovnih škola 
u županiji osigurala je besplatnu školsku pre-
hranu. Županija je za taj projekt izdvojila 10-
ak milijuna kuna.

Riječ je o izuzetno kvalitetnom projektu, pro-
jektu kojim se osigurava zdrava prehrana za 
učenike te pomaže rad domaćih OPG-ova. 
Preporuka je da se hrana nabavlja s obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava s pod-
ručja Osječko-baranjske županije kako bi na 
taj način potakli i domaću proizvodnju. Prvi 
korak je besplatna prehrana, dok je drugi osi-
gurati u svim školama uvjete za topli obrok i 
blagovaonice, kako bi im se iz naših OPG-ova 
i s naših polja dostavljalo povrće i voće, a uče-
nicima se u tim kuhinjama servirao ekološ-
ki zdrav obrok – istaknuo je HDZ-ov župan 
Ivan Anušić. 

SMOTRA UČENIČKIH 
ZADRUGA

Naša škola, Osnovna škola Ernestinovo je u 
svibnju ove godine bila domaćin 17. smotre 
učeničkih zadruga Osječko-baranjske župa-
nije. Program otvorenja priredili su učenici i 
učitelji naše škole. Pozdravne riječi uputio je 
gospodin Damir Škrlec, ravnatelj OŠ Ernesti-
novo, domaćin smotre, a smotru je službeno 
otvorila gospođa Marijana Junušić, načelnica 
Općine Ernestinovo. Na smotri se predstavilo 
27 učeničkih zadruga : 18 osnovnih škola, 8 
srednjih škola i 1 Centar za odgoj i obrazo-
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vanje. Učenici su na smotri predstavili svoje 
proizvode, ali i prikazali kako nastaju. Po-
sjetitelji su toga dana mogli vidjeti šaroliku 
lepezu proizvoda koji su nastali u brojnim 
sekcijama pojedinih učeničkih zadruga kao 
što su: voćarska, vinarska, hortikultura, flo-
rističko-aranžerska, kreativna, gastro sekcija, 
ekološka sekcija, vrijedne ruke, poljoprivred-
na djelatnost, izrada uporabnih i ukrasnih 
predmeta, etno-turistička, sekcija-vježbenič-

ka tvrtka, ručni rad, pčelarstvo, domaćinstvo, 
mali poduzetnici, likovnjaci, sekcija dizajna 
odjeće, stolarska radionica, quilling tehnika, 
origami tehnika, metalska, šumarska, mode-
lari, keramičari. Povjerenstvo je vrednovalo 
svaku učeničku zadrugu prema određenim 
elementima i kriterijima, a 4 najuspješnije su 
izabrane za 31. državnu Smotru učeničkih za-
druga koja će se održati u listopadu 2019. u 
Vinkovcima. 

NOĆ KNJIGE U OŠ 
ERNESTINOVO

U petak 03.04.2019. u našoj 
školi obilježila se Noć knjige. 
To je manifestacija koju orga-
nizira Nacionalna i sveučilišna 
knjižnica u Zagrebu s ciljem 
promoviranja kulture čitanja, 
koja je u ovo digitalno doba 
zapostavljena. Taj dan mnoge 
organizacije, institucije i in-
teresne skupine obilježavaju 
tako da organiziraju gosto-
vanja pisaca, predstavljanja 
knjiga, druženja uz knjigu i 
čitanje. Tema naše ovogodiš-
nje noći je bila „Mitologije“. 
Nakon što smo se okupili, u 
20.00h je započeo program. 
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Prvo smo pogledali motivirajući video o sla-
venskoj mitologiji, a zatim je skupina po-
vjesničara pod vodstvom učiteljice Natalije 
Bulić-Kuić prikazala igrokaz na istu temu. Po-
tom je uslijedilo čitanje ulomaka o slavenskoj 
mitologiji, zatim raznoliki rad u grupama: 
crtanje slavenskih bogova iz mašte, dramati-
ziranje priče iz grčke mitologije, usporedba 
grčkih i rimskih bogova, prikaz slavenskih 
bogova i prepričavanje nekoliko mitova i le-
gendi iz cijeloga svijeta. Nakon rada uslijedila 
je okrjepa, zatim potraga za QR kodovima, 
a večer smo završili uz film. Bilo nam je jako 
zabavno i zanimljivo.

DAN ŠKOLE I EKO ŠKOLE 
ERNESTINOVO

Ove smo godine odlučili na malo drugačiji 
način obilježiti Dan škole i eko škole Ernesti-
novo. U petak 31. svibnja proveli smo razna 
sportska natjecanja u kojima su sudjelovale 
razredna i predmetna nastava, u holu škole 
postavljena je izložba pod nazivom „Uđi u 

naš mali svijet“, a na istom mjestu održana 
je i kratka priredba. Krenimo redom. Na sa-
mom početku podigli smo zelenu zastavu, 
zbor je otpjevao nekoliko prigodnih pjesama, 
a između ostalih i novu eko himnu naše škole. 
Himna je nastala ove školske godine, riječi je 
napisala učenica naše škole, a glazbu učitelji-
ca glazbenog Marina Šestić. Najbolji učenici 
primili su knjige kao nagradu za svoje izvrsne 
uspjehe. Izložba u holu škole je prikazivala 
učeničke radove nastale kroz godinu: likovne, 
kiparske, radove iz tehničkog, sportske rezul-
tate, radove nastale na aktivnosti malih knjiž-
ničara i slično. Na igralištu škole smo ugostili 
učenike iz OŠ Mate Lovraka iz Vladislavaca 
i OŠ Antunovac. Igrala su se razna sportska 
natjecanja iz nogometa, graničara, krosa i sl. 
Pobjednici su osvojili pehare, a kao utješna 
nagrada poslužile su čokolade. Tete kuharice 
su pekle kobasice pa smo se i prikladno okri-
jepili. U Atriju škole koji smo ovom prigo-
dom otvorili nudile su se kokice s bosiljkom, 
ledeni čaj od mente te lepinja s koprom. Svo 
začinsko bilje uzgajamo u našem Atriju. Bio 
je to vrlo zanimljiv dan ispunjen dječjim smi-
jehom i dobrim raspoloženjem. 
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AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE LASLOVO

Osnovna škola Laslovo u školskoj godini 
2018./2019. naglasak je stavila na razvoj po-
duzetništva i projekata te s ponosom može-
mo reći da smo u tome bili iznimno uspješni. 
Realiziran je projekt „Festival multikultural-
nosti - razvojem interkulturnih kompetencija 
do umijeća komuniciranja” kojeg Osnovna 
škola Laslovo provodi u partnerstvu s Osnov-
nim školama Kistanje i Dežanovac, Pučkim 
otvorenim učilištem Vinkovci i Općinom 
Ernestinovo. Projekt vrijedan milijun i 495 
tisuća kuna 100% je financiran iz sredstava 
Europske unije. Ovim projektom učenici su 
proučavali kulturu, običaje i život nacional-
nih manjina i hrvatske većine te je u tu svrhu 
za učenike naše i partnerskih škola realizirana 
proljetna škola u Kistanjama („Multi – kulti 
lonac“) te ljetna škola u Tkonu („Multi – kulti 
splet“). Vrhunac projekta bila je završna sve-
čanost, tzv. Festival multikulturalnosti na ko-
joj su učenici naše i partnerskih škola pokazali 
sve što su tijekom projekta radili. Najsvečaniji 
dio festivala bio je trenutak kada su učenici iz 
sve tri škole otplesali hrvatske, slavonske, ma-
đarske, srpske i češke plesove zajedno. Ovim 
projektom Osnovna škola Laslovo dobila je 

brojne instrumente za orkestar i interaktivnu 
ploču. Osim ovoga projekta, učitelji, stručni 
suradnici i ravnateljica naše škole uključili su 
se u projekt Erasmus+ KA1 projektnim pri-
jedlogom Multikulti poduzetništvo koji će 
biti realiziran tijekom iduće školske godine. 
Učenička zadruga Laslovo ove je školske godi-
ne prvi put sudjelovala na Županijskoj smotri 
učeničkih zadruga u Osnovnoj školi Ernesti-
novo te ostvarila značajan uspjeh te bila 2. 
najuspješnija na smotri u kategoriji osnovnih 
škola. I ove školske godine nastavili smo do-
bru suradnju s jednom osječkom putničkom 
agencijom te nekoliko puta ugostili turiste 
s američkog govornog područja u školi. Za 
njih je skupina Naprednih Engleza u surad-
nji s drugim skupinama pripremila prigodan 
program. Učenici su tijekom godine sudjelo-
vali na brojnim natjecanjima, natječajima i 
smotrama, realizirali brojne razredne projekte 
sa svojim učiteljima, ugostili studente iz Ma-
đarske, išli na terensku nastavu, posjećivali 
kina, kazališta, plesali, pjevali i zabavljali se. 
Nadamo se da će nam iduća školska godina 
biti uspješna kao i protekla.
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DV „MALI PRINC“ 
ERNESTINOVO

DV „Mali princ“ u Općini Ernestinovo, u 
mjestima Laslovo i Ernestinovo, već 8 godina 
obavlja djelatnost predškolskog odgoja.

U pedagoškoj godini 2018./2019. upisali 
smo ukupno 42 djece smještenih u 2 mješo-
vite odgojne skupine o kojima skrbe 3 odgo-
jitelja i 1 domaćica.

Interese djece proširivali smo kroz različite 
teme te smo tako pokušali zadovoljiti njihove 
potrebe za spoznajom, istraživanjem i krea-
tivnošću te dječje potrebe u svim razvojnim 
područjima.

Istraživačke aktivnosti – „Kukci“ i „Igre vodom“

Likovne aktivnosti u skupinama 

U suradnji s lokalnom zajednicom, odgojite-
ljice mlađe i starije odgojne skupine nastoje 
zadovoljiti djetetove potrebe, bogatiti isku-
stvo te širiti nove spoznaje djece na zanimljiv 
i drugačiji način. Veliku podršku pružila nam 
je Općina Ernestinovo svojim pozivom na 
sudjelovanje u projektu „Otpad nije otpad 
- reciklirajmo“ u kojem su djeca aktivno su-
djelovala te spoznala pravu važnost prirode i 
njenog očuvanja. 

U suradnji s Domom zdravlja Ernestinovo 
obilježili smo Svjetski dan zdravlja posje-
tom stomatološkoj ordinaciji i liječnici opće 
prakse. Ljubazno su nas dočekali te ispričali 
edukativni sadržaj primjeren dječjoj dobi i 
upoznali nas s važnosti očuvanja zdravlja te 
radnim instrumentima kojima se koriste te 
ujedno i ublažili strah od posjeta liječniku ili 
stomatologu. 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana 
obitelji, pozvani smo na suradnju s policijom 
u TC Avenue Mall gdje smo se upoznali s 
opremom i tehničkim pomagalima za reguli-
ranje prometa te proširili spoznaju kroz razne 
edukativne videozapise i radionice koje su bile 
prilagođene uzrastu djece. Također, suradnja 

Suradnja s Općinom Ernestinovo, projekt „Ot-
pad nije otpad - reciklirajmo“
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je ostvarena i s GDCK Osijek u obliku radi-
onice gdje smo se upoznali s osnovama pru-
žanja prve pomoći i s plesim studiom „Shine“ 
koji je prilagodio svoje korake dječjoj dobi u 
kojima su djeca uživala.

Suradnja s Domom zdravlja Ernestinovo po-
vodom obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 
– posjet liječnici opće prakse i stomatološkoj or-
dinaciji

Naš odgojno obrazovni rad obogaćivali su i 
roditelji svojim aktivnim sudjelovanjem i do-
prinosom.

Povodom završetka pedagoške godine, orga-
nizirali smo druženje djece, roditelja i odgoji-

Suradnja s roditeljima – tata u skupini kao 
Djed Božićnjak

telja mlađe odgojne skupine u dvorištu našeg 
vrtića. Djeca su zajedno s roditeljima i odgo-
jiteljima sudjelovala u ponuđenim aktivnosti-
ma (igri školice, poligonu prepreka, skakanju 
u vrećama, povlačenju užeta, gađanju obruča 
loptom, tenisu s balonima, gađanju čunjeva 
po bojama, crtanju temperama na foliji...)

Djeca starije odgojne skupine imala su sveča-
nu završnu priredbu „Ispraćaj vrtićkih matu-
ranata“ u domu DVD – a Ernestinovo gdje 
smo uz prigodni program i uređenje ispratili 
naše maturante.

Završetak pedagoške godine – druženje djece, roditelja i odgojitelja mlađe odgojne skupine
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Svečana završna priredba „Ispraćaj vrtićkih maturanata“ starije odgojne skupine  
Odgojiteljice: Antonija Pejičić, Ivona Sukić i Antonija Junušić

DV „MALI PRINC“ LASLOVO

Dječji vrtić ,,Mali princ,, u Općini Ernestino-
vo, mjesto Laslovo, provodi djelatnost predš-
kolskog odgoja i obrazovanja već 9 godina. 
Ove pedagoške godine pohađalo ga je 20-ero 
djece smještene u jednu odgojno –obrazovnu 
skupinu.

Svakodnevno provodimo različite aktivnosti 
potaknute interesima djece ali i situacijskim 
poticajima. 

U suradnji s roditeljima uredili smo vrtićki 
prilaz, posadili cvijeće, oplijevili travu, grab-
ljali i prikupljali materijal za kompostiranje.

Vrtić uspješno surađuje i sa širom lokalnom 
zajednicom u kojoj djeluje. U organizaciji 
Općine Ernestinovo provedena je edukativna 
radionica o važnosti razdvajanja i pravilnog 
zbrinjavanja otpada s naglaskom na kompo-
stiranje. 

Također je Općina, povodom Uskrsa, razve-
selila djecu mađioničarskom predstavom i 
posjetom velikog Uskršnjeg zeca.
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Povodom božićnih blagdana djecu iz našeg 
vrtića, kao rezultat suradnje roditelja i Vrti-
ća, posjetio je pravi Djed božićnjak i njegovi 
pomoćnici vilenjaci te im podijelili poklone 
koje je za njih osigurao DV,,Mali princ,,.

Život i rad djece obogaćujemo organizira-
njem različitih posjeta i izleta.

Povodom Sv Florijana,dana Vatrogasaca, po-
sjetili smo DVD Laslovo gdje smo proširili 
postojeće spoznaje od zaštite od požara, vi-
djeli vatrogasna vozila, pripadajuću opremu i 
sudjelovali u vatrogasnoj vježbi.

Zajedno s DV ,,Mali 
princ,, Ernestinovo, 
pozvani smo od strane 
Policije u posjet Policij-
skom informativnom 
centru u Avenue Mallu 
gdje su nam približili 
ulogu i značaj različitih 
službi te nam pokazali 
različita područja svog 
djelovanja.

Dva puta smo posjetili Dječje kazalište B. 
Mihaljević u Osijeku i uživali u izvrsnim 
predstavama.
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Pedagošku godinu 2018./2019. Priveli smo kraju na Završnoj priredbi održanoj u Vatrogasnom 
domu, u sklopu koje smo ispratili pet predškolaca i uručili im zaslužene diplome.

Odgajateljica: Monika Miškić

AKTIVNOSTI UHDDR 
ERNESTINOVO

Uređenje parka i jaslica

Članovi ernestinovačkog ogranka UHDDR-a 
na usluzi su svojoj općini, pa su prionuli na 
posao u parku gdje su preslagali opločnike 
kako bi uljepšali izgled parka za 45. Koloniju 
kipara naivaca. Svakodnevno je bilo angaži-
rano nekoliko članova udruge, ovisno o vre-
menskim uvjetima.

Također su isti uredili krovište na jaslicama 
pored crkve gdje je stara i dotrajala trska za-
mijenjena crijepom.

Suradnja sa UHDDR Općine 
Šandrovac

Izaslanstvo Općinskog ogranka UHDDR 
Općine Ernestinovo u ožujku 2019.g. posje-
tilo je Općinu Šandrovac kod Bjelovara od-
nosno tamošnji UHDDR. Tom prigodom 
nakon održane skupštine položeno je cvijeće i 
zapaljena svijeća kod spomenploče poginulim 
braniteljima.
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Križni put

UHDDR Ernestinovo redovito sudjeluje na 
Križnom put pod nazivom „Putevima Domo-
vinskog rata“ od Laslova do Ivanovca, gdje je 
u župnoj crkvi sv. Rozalije služena misa za sve 
poginule i nestale u Domovinskom ratu koju 
je predvodio župnik, vlč. Andrija Vrbanić.

ATKIVNOSTI NK SLOGE U PROTEKLIH GODINU DANA 

NK „Sloga“ Ernestinovo organizirao je me-
morijalni turnir Borislav Gverieri u sklopu 
45. Kiparske kolonije na kojem su sudjelova-
le četiri ekipe, NK „Laslovo 91“ Laslovo, NK 
„Slavonija“ Ivanovac, NK „Zrinski“ Tordinci 
i NK „Sloga“ Ernestinovo. Nk „Sloga“ je kao 
domaćin, osvojila prvo mjesto.

Odmah po završetku turnira, okrećemo se 
zahtjevnoj sezoni natjecanja u 2. ŽNL Osi-
jek gdje uz napetu borbu završavamo sezonu 
na šestom mjesto na tablici od ukupno deset 
ekipa te samim tim si osiguravamo i daljnje 
natjecanje u ligi.

Unatoč velikim troškovima održavanja kluba, 
aktivnim radom uspijevamo uz pomoć Opći-
ne Ernestinovo i Osječko-baranjske županije, 
te iz vlastitih sredstava uvesti plinsko central-
no grijanje, kompletno uređujemo prostorije, 
kupujemo novu opremu za trening, oblačimo 
sve igrače u nove trenerke, obnavljamo staru 
traktorsku kosilicu i na poklon od općine do-
bivamo novu kosilicu.

Pred nama je memorijal Borislav Gverieri i 
nova natjecateljska sezona u kojoj se nadamo 
još boljem plasmanu i još većem broju posje-
titelja na igralištu Borislav Gverieri.
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NK „LASLOVO 91“ 
POKRENUO RAD S DJECOM

NK „Laslovo 91“ aktiviralo je mlađe uzraste 
u dobi od 8 do 12 godina. Trenutno je upisa-
no dvadeset članova i nadamo se da će se taj 
kadar i broj još više proširiti. Sve mlađe gene-
racije su dobrodošle. Kroz naredno razdoblje 
aktivno ćemo raditi na poboljšanju uvjeta 
rada za sve uzraste.

KUD PETŐFI SÁNDOR 
LASLOVO

KUD Petőfi Sándor Laslovo je u proteklom 
razdoblju aktivno radilo na realizaciji zacrta-
nih programa.

Četiri dobne skupine su imale ukupno preko 
pedeset nastupa u Hrvatskoj i inozemstvu.

Organizirali smo i više domaćih manifestaci-
ja: Multikulturni festival dječjeg folklora u li-
stopadu 2018., Božićnu priredbu, Maskenbal 
u veljači 2019., postavljanje i vađenje majpa-
na u svibnju 2019. te folklornu manifestaciju 
„ Ususret žetvi” koja je organizirana u sklo-
pu Dana sela, a na kojoj smo ugostili devet 
gostujućih folklornih skupina- ukupno 370 
gostiju- iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

Također smo zajednički s općinom i udru-
gom žena Laslovo bili domaćini izviđačkih 
susreta u prosincu 2018.

Rad KUD-a u financira se iz sredstava Savje-
ta za nacionalne Manjine RH, Demokratske 
zajednice Mađara Hrvatske, Općine Ernesti-
novo i natječaja mađarskih fondova namije-
njenih mađarskim zajednicama izvan granice 
Mađarske, na koje se javljamo.

U proteklom razdoblju su nastavljena i ula-
ganja u završetak obnove Doma kulture- za-
hvaljujući naastojanjima Roberta Jankovicsa, 
saborskog zastupnika mađarske nacionalne 
manjine,155 tisuća kuna je uloženo u ure-
đenje i opremanje prostorija na katu, te je 
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dopunjena oprema u kuhinji. Sredstvima iz 
natječaja koje provodi Ministarstvo humanih 
resursa Mađarske uspjeli smo obnoviti fond 
nošnji te nabaviti ozvučenje i mikrofone.

Posebno nas vesele novi članovi koji su nam se 
pridružili u dječjim skupinama, jer oni jamče 
opstojnost društva u godinama koje dolaze.

“MALA AKADEMIJA 
UMJETNOSTI ERNESTINOVO”

 Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture 
Mala akademija umjetnosti Ernestinovo pro-
vodi projekt „Šablone sjećanja“.

Partneri: Općina Ernestinovo, Udruga umi-
rovljenika Ernestinovo, OŠ Ernestinovo

Projekt šablone sjećanja ima za cilj kroz 
umjetnost premostiti generacijski jaz izme-
đu mladih i umirovljenika te i potaknuti na 
njihovo aktivnije uključenje u rad zajednice, 
podizanje ekološke svijesti o održivom razvo-
ju kroz obnavljanje znanja o zaboravljenim 
vještinama (molovanje) i stvoriti preduvjete 
za neformalne oblike učenja u lokalnoj zajed-
nici. Projektom oživljavamo obnovu tradicij-
skih vještina i podižemo svijest o održivom 
razvoju kroz prenošenje znanja prirodne izra-
de boja za uređenje doma na temelju iskustva 
naših predaka.

Žene treće dobi pričaju djeci svoje iskustvo o 
uređenju svojih domova iz minulih vremena. 
Naime one su domove uređivale pomoću kre-
ča koji dolazi u sirovom stanju (kamen) koji 
su gasile vodom i na taj ga način pripremale 
kao podlogu za daljnji rad. Tako proizvede-
nim krečom i također ručno proizvedenim 
četkama su krečile svoj dom unutra i izvana.

Da bi ga što ljepše uredile one su neke dije-
love ukrašavale na taj način što su pravile ša-
blone običnih biljnih motiva ili radile otiske 
pomoću raznih gumenih valjaka.

Boje za ovakav rad su proizvodile od prirod-
nih materijala. S takvim bojama su također 
određene dijelove prostora ručno oslikavale.

Kroz ova iskustva će tijekom rada pokazivati 
djeci na uzorcima papira, kartona i folijama 
izradu mustri koje se kasnije mogu prenijeti 
i na zidove.
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MAU - skoro dvije godine traje njen rad, nji-
hovo stvaranje.

Zbog svoje jedinstvenosti i duge tradicije Ko-
lonija naive predstavlja veliki potencijal za ra-
zvoj naše zajednice. Naše kulturno bogatstvo 
moramo ostaviti našoj djeci na brigu i naslje-
đe kako bi trajalo…i trajalo… i zato….djeca 
su naša budućnost….

...zato smo našu mještanku, umjetnicu veli-
kog srca, Milicu Reinhart-Tešankić podržali 
u njenom nastojanju da pokrene radionice za 
djecu

kako bismo u njima pobudili ljubav prema 
umjetnosti, ljubav prema tradiciji i našim 
običajima.

Radionice se održavaju svake subote, besplat-
ne su, za djecu uzbudljive i interesantne jer 
istražuju i otkrivaju novi svijet likovnoga jezi-
ka kroz mnoge tehnike rada.

Svrha ovog projekta je kroz kreativan rad 
okupiti djecu, potaknuti ih na stvaralaštvo, 
uzajamnost i toleranciju, zajedništvo, pobu-
diti ljubav prema umjetnosti, a sve s ciljem 
očuvanja bogatog nasljeđa koje su nam naši 
umjetnici kipari naivci ostavili u nasljeđe.

- Mali ljudi mijenjaju svijet jer vide veličinu u 
malim djelima.… učinimo to zajedno!!!

UDRUGA UMIROVLJENIKA 
ERNESTINOVO

Evo šta smo radili, gdje smo bili, čime se ba-
vimo, šta planiramo. Ne propustite pročitati, 
možda Vam se svidi pa nam se pridružite......

Nakon održane Izvještajne skupštine u 05. 
mjesecu 2018. godine Udruga je nastavila s 
aktivnostima. Sudjelovali smo u prijedlogu 
osoba kojima je potrebna pomoć u kući, a 
koji je zaživio i provodi se na području naše 
općine. Predložili smo članove za koje smo 
smatrali da je potrebna pomoć u kući.

U mjesecu rujnu od 03.-14.09.2018. smo 
organizirali odlazak naših članova u Bizo-
vačke toplice zajedno s Udrugom umirovlje-
nika Antunovac. Cijena po osobi iznosila je 
360,00 kn. Poslužilo nas je lijepo vrijeme, pa 
smo mogli koristiti i vanjske bazene, te sve 
sadržaje koji su ponuđeni. Kroz sve vrijeme 
smo se družili, zbijali šale, malo i zapjevali i 
na kraju imali zajednički ručak....

Za međunarodni Dan starijih i nemoćnih 
osoba 01.10.2018. organizirali smo odlazak 
na imanje “Fatma” u Korođu. Odlazak smo 
organizirali osobnim automobilima. Bilo nas 
je 40 članova. Uz obilazak imanja i ručak koji 
nam je pripremio domaćin gosp. Palko, uz 
glazbu našeg Mileta dobro smo se zabavili i 
družili do večernjih sati. 

Od 01.09.2018. smo nastavili s fizioterape-
utskim vježbanjem. Vježbe imamo u školskoj 
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dvorani, a vodi ih stručna osoba (fizioterape-
ut). Vježbanjem održavamo fizičku aktivnost 
i istovremeno se družimo što znatno utječe na 
psihofizičko stanje polaznika.

Svakog utorka nastavljamo s druženjem uz 
kavicu, poneku društvenu igru, ugodan raz-
govor, a ponekad i zapjevamo...

Dana 13.12. 2018. smo organizirali domje-
nak i podjelu prigodnih Božićnih paketića za 
naše članove i one slabijeg imovnog stanja. 
Na naš poziv odazvao nam se dječji Crkveni 
zbor i izveo dvije prigodne Božićne pjesme. 
Darivali smo ih simboličnim prigodnim po-
klonom i zakuskom. Imali smo i Djeda Božić-
njaka ( dopredsjednika Josipa Hržicu, zvanog 
Penda ) sa pomoćnicama M.Počuča, M.Šošić, 
Đ.Junušić i M.Matovac, koje su pomogle oko 
zakuske i podjele paketića, te se svako foto-
grafirao s njim i na taj način smo uz smjeh i 
pjesmu ispratili 2018.godinu.

Primili smo saznanje da su dvije prostorije u 
sklopu Doma zdravlja neiskorištene te smo 
podnijeli zahtjev Općini Ernestinovo za do-
djelu istih. Dana 22.01.2019. smo primili 
ključeve i krenuli sa uređenjem. Materijal za 
uređenje i raspremanje prostorija od starog 
namještaja financirala je Općina. Na tome 
smo zahvalni našoj načelnici Marijani koja 
je sve ovo podržala. Naši dečki M.Čukušić, 

J Hržica, S. Grbavac, Ž.Ozimec, M. Kelava, 
I.Gotić su okrečili, popravili struju, obojali 
vrata, popravili sanitarni čvor, a ženska ekipa, 
Mira, Nada, Đina, Regina, Đurđica, Marica, 
Ruža i Marija su sve očistile i uredile te smo 
se preselili. 

Na poziv tvrtke “24 event” s kojom imamo 
ugovor o sponzorstvu, a ista se bavi proda-
jom proizvoda za zdravi život posjetili smo Sv 
Martin na Muri, dana 05.03.2019. Bio je to 
jednodnevni izlet edukativnog karaktera. Uz 
to smo se i zabavili na Farmi jelena uz degu-
staciju suhomesnatih proizvoda i dobru glaz-
bu.

U 02.mjesecu 2019. Osječko- baranjska žu-
panija je raspisala natječaj za dodjelu sred-
stava udrugama. U sklopu istog je dana 
12.02.2019.održana radionica o načinu te 
potrebitoj dokumentaciji za prijavu na natje-
čaj. Tajnica M.Matovac prisustvovala je i tom 
prilikom dobila korisne informacije vezano za 
prijavu na natječaje. Na isti smo prijavili dva 
programa i to Posjet Vukovaru gradu heroju, 
te Prijevoz i odlazak umirovljenika u Bizovač-
ke toplice. Oba projekta su pozitivno riješena 
te nam je po svakom uplaćeno 3.800,00 kn.

Dana 24.05.2019. održali smo Izvanrednu 
godišnju skupštinu. Kako naša dosadašnja 
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predsjednica Marija Periš, zbog zdravstvenog 
stanja nije mogla obavljati funkciju, bili smo 
prisiljeni održati izvanrednu skupštinu. Na 
istoj smo izabrali slijedeće rukovodstvo. Za 
predsjednicu je izabrana Marija Matovac, za  
dopredsjednika je izabran Josip Hržica koji 
je i u ranijem mandatu obavljao tu funkciju. 
Kako je M.Matovac bila dosadašnja tajnica 
morali smo izabrati novu tajnicu. Za tajnicu 
je izabrana Nada Gotić. Kao likvidator je po-
tvrđena gđa Mira Počuća.

Na skupštini je bilo prisutno oko stotinjak što 
članova što gostiju. Od gostiju su bili prisut-
ni, naša načelnica Marijana Junušić, predsjed-
nica Matice umirovljenika grada Osijek Ma-
rija Sužnjević sa svojim suradnicima, susjedne 
udruge Antunovca i Laslova, predstavnici na-
ših udruga te mnogobrojni članovi umirovlje-
nika. Uz dobru večeru što su pripremili Crnić 
i Mario, članice su ispekle preko 20 vrsta ko-
lača, a svirali su nam Mile i Žlica..... dobro 
smo se zabavili, družili, a na kraju zapjevale i 
na mikrofonu. 

Kako nam u 2018. godini nije uspio izlet u 
Vukovar i Ilok isti smo realizirali 27.06.2019. 
Cijena po osobi iznosila je 285,00 kn. Kako 
smo od Osječko -baranjske županije dobili 
3.800,00 kn, cijena po osobi je izašla 150,00 

kn. U cijenu je uključen prijevoz, ručak struč-
ni vodič te sve ulaznice. Posjetili smo Ilok, 
srednjevjekovni gradić na istoku Lijepe naše. 
Šetnja uz zidine i posjet dvorcu Knezova Iloč-
kih obitelji Odescalchi, crkvu Sv. Ivana Kapi-
strana, Iločke podrume gdje smo degustirali 
vino uz tople langošice, te u svakoj od ovih 
posjeta imali smo stručnog vodiča. 

U Vukovaru smo posjetili Muzej ratne bol-
nice, Muzej Vučedoske golubice, Masovnu 
grobnicu Ovčara i Hangar. Završili smo izlet 
vožnjom na brodu Bajadera uz degustaciju 
vina i slastice... Sa istog smo se prisjetili uz 
projekciju filma života nekad u Vukovaru, 
pogledali u bolnici film o stradanju i razara-
nju Vukovara, a sa broda smo ponovno vidjeli 
slobodan Vukovar. Stoji grad....

Uz sve gore navedeno sudjelovali smo u radu 
udruge Mala akademija umjetnosti Ernesti-
novo, te sa našom djecom koja su redovni po-
laznici povremeno se družili i popratili njihov 
rad.

Ovim putem zahvaljujemo se svim članovima 
i osobama koje podupiru našu Udrugu i naš 
rad, druženje, vježbanje, putovanje te ostale 
aktivnosti, bilo financijski ili radom i molimo 
da se pridruže i ostaali koji to nisu, jer mi smo 
pozitivni i svatko je dobrodošao....



Srpanj 2019., br. 2 39

UDRUGA ŽENA LASLOVO

Udruga žena Laslovo je nestranačka, neprofit-
na udruga koja djeluje po Statutu. Svojim ra-
dom nastojimo pružiti zaštitu djeci, starijim 
osobama i ženama. Sudjelujemo na svim kul-
turnim događajima da obogatimo program 
svojim izložbama i drugom vrstom podrške. 
U prilogu Vam dostavljam nekoliko foto-
grafija sa Žetvenih svečanosti 2018 i 2019. 
Ugostili smo Skup izviđača Javor, priredili 
im izložbu i radionicu veza. Bili su odušev-
ljeni. Organizirali smo jednodnevni izlet po 
Slavoniji. Obišli znamenitosti Kutine, Požege 
i Đakova. Uljepšali smo školsko dvorište za 
Festival multi- kulti. Rado pomažemo gdje 
god smo potrebni i to od povratka u Laslovo 
sve do danas. Bili smo i ostajemo prva ženska 
udruga osnovana u našoj Općini.

UDRUGA UMIROVLJENIKA 
LASLOVO 

Udruga umirovljenika Laslovo je humana i 
neprofitna organizacija. Cilj nam je prikupiti 
što više članova. 

Sada već 7. godinu zaredom obilježavamo 
dan zaljubljenih. Za naše umirovljeničke čla-
nove je to obilježavanje pedeset godina braka. 
U sklopu održavanja godišnje skupštine pri-
redimo male svatove. Članovi udruge su gosti 
na toj večeri sa glazbom, a slavljenici s obite-
lji, djecom i unučadi imaju posebni stol na 
tom zajedničkom skupu. Udruga daruje svaki 
bračni par sa 200,00 kn i malo slatkiša.

Tijekom godine dva puta mjerimo tlak i šećer 
svim članovima, godišnje jedanput obilazimo 
bolesne članove sa malim poklonom, te orga-
niziramo nabavu drva u prvom dijelu godine 
na otplatu. 

Povodom Međunarodnog dana starih i ne-
moćnih osoba Udruga Umirovljenika daruje 
svoje članove sa jabukama ili mandarinama 
u 10 mjesec svake godine - udruga umirov-
ljenika jednako cijeni svakoga člana tako da 
svakome jednako. Povodom Božićnih blagda-
na isto svakom članu udruga pripremi paket. 
Imamo i kasu uzajamne pogrebne pomoći - 
za pripomoć obitelji.
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VRLO USPJEŠNA GODINA ZA DVD ERNESTINOVO

U prošloj godini trudili smo se i napravili što 
je moguće više. Početkom godine kako to već 
biva unazad 9 godina, DVD Ernestinovo or-
ganizira zabavu pod maskama za sve mještane 
i ostale goste. Postigli smo to da se traži karta 
više. Zatim je neizostavno za spomenuti da 
svake godine, pa tako i ove, sudjelujemo na 
križnom putu pod geslom Putevima domo-
vinskog rata i u Župnoj crkvi pri čuvanju Kri-
stovog groba na Veliki petak. 

Na natječaju Osječko-baranjske župani-
je za nabavu vatrogasnih vozila dobivamo 
40.000,00 kn, te je donešena odluka o ku-
povini novijeg vatrogasnog vozila. Za pomoć 
pri pronalasku vozila obratili smo se našim 
prijateljima iz DVD Cerna, koji su nam 
poklonili vatrogasni kombi. našu molbu za 
pomoć su prihvatili. Svjesni smo da imamo 
jako malo sredstava te da ne možemo kupi-
ti ništa puno bolje nego što imamo. Šaljemo 
zamolbu na Vatrogasnu zajednicu Osijek, 
gdje također dobivamo pozitivan odgovor, tj. 
25.000,00kn. Odlazimo izvjestiti načelnicu 
općine o dobivenim sredstvima te zamoliti 
za dodatna sredstva ukoliko općina Ernesti-
novo ima mogućnosti. Načelnica je našu mo-
lbu prihvatila, te odobrava dodatna sredstva 

u iznosu od 30.000,00kn. Tražili smo vozilo 
putem oglasnika, ponuda, te tajnik nakon 
intenzivnog traženja pronalazi cisternu, ali u 
Sloveniji u PGD Spuhlja. Cijena je bila pri-
hvatljiva, a vozilo ispunjava sve naše potrebe. 
Kontaktiramo predsjednika PGD Spuhlja 
te  odlazimo vidjeti cisternu, koju odmah 
kupujemo i vozimo kući. Cisterna je TAM 
130, 4500 l vode,7000 km na satu, 93. go-
dište, dvije brze navale, visokotlečna, a druga 
srednjotlačna, kamion pun opreme, sve to za 
12,000,00 eura. U kolovozu 2019. javljamo 
se na natječaj EU fondova za mjeru 7.4.1., 
prijavljujemo projekt za proširenje vatroga-
snog doma. Projekt vrijedan 5 milijuna kuna, 
nažalost nismo imali dovoljan broj bodova za 
prolaz, ali čekamo neki novi natječaj, ne odu-
stajemo od tog projekta. Za Kolonije DVD 
organizira fišijadu koja se održava u Parku 
skulptura. Sudjeluje 12 ekipa, a bilo je jako 
teško odlučiti koji fiš paprikaš ja najbolji. 

Ove godine Osječko-baranjska županija 
ponovno raspisuje natječaj za dobrovoljna 
vatrogasna društva, na koji se javljamo i to 
za nabavu vatrogasne opreme i opremanje i 
uređenje vatrogasnih domova i spremišta. Za 
vatrogasnu opremu dobivamo 4,000,00kn, a 
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za uređenje vatrogasnog doma 15,000.00 kn. 
Kroz odobrena sredstva za uređenje vatroga-
snih domova odlučili smo postaviti centralno 
grijanje u vatrogasnom domu. 

Uoči sv. Florijana, u dogovoru s našim žu-
pnikom vlč Andrijom Vrbanić, organiziramo 
blagoslov vatrogasnih vozila, zastave, vatroga-
saca, te misu za sve preminule članove DVD-a 
Ernestinovo. DVD Cerna nas je ponovno od-
lučilo darivati. Poklanjaju nam tehničko vo-
zilo opremljeno s novijom opremom za teh-
ničke intervencije. Nismo mogli dobiti lijepši 
poklon za 95. rođendan našeg društva. Stoga 
smo mi također odlučili pokloniti kombi vo-
zilo, koje nama služi kao malo tehničko vozi-
lo, isto tako kao što su ga oni darivali nama. 

Malo o operativi. U protekloj godini nismo 
nešto previše ulagali novca u nabavu opreme 
jer smo odlučili kupiti novije vozilo. Osnov-
na škola Ernestinovo organizirala je pokaznu 
vježbu gdje i mi sudjelujemo, pri kojoj je došlo 
do požara učionice kod zapaljenja projektora. 
Što se tiče školovanja u prošloj godini, ospo-
sobili smo jednog člana za zvanje vatrogasac 
- Domagoj Koren, tri člana završila su tečaj 

za strojara-Ivica Stanić, Ivica Crnić, Kruno 
Božić, te su četiri člana položila za vatrogasca 
s posebnim ovlastima-Šafran Alen, Mandić 
Ivan, Šimašek Hrvoje i Božić Kruno. Što se 
tiče intervencija imali smo 5 požarnih inter-
vencija, od toga 1 gašenje dimnjaka, 2 poža-
ra otvorenog prostora, 2 požara na objektu, 
3 tehničke intervencije, 2 pumpanja vode iz 
podruma, te 1 spašavanje putnika iz prevrnu-
tog autobusa. Sudjelovalo je 32 vatrogasaca, 
te utrošeno 68 sati rada te 35 500 litara vode. 
Ne možemo, a da ne napomenemo, na po-
žaru nusprostorija u Ernestinovu smo imali 
i 2 ozlijeđena vatrogasca, jedan s prijelomom 
noge, a drugi trovanje dimom. 

Još jednom od srca se zahvaljujem svima 
koji su na bilo koji način pomogli rad ovog 
DVD-a, kako radom, financijski i slično. 
Posebno se zahvaljujem načelnici Marijani 
Junušić koja ima sluha za rad ovog društva, 
županu Ivanu Anušić i cijeloj županiji, te Va-
trogasnoj zajednici Osijek, jer bez njih troje 
mi ne bismo kupili ovaj kamion.

Hvala od srca, uz vatrogasni pozdrav 

VATRU GASI, BRATA SPASI!
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KONJIČKI KLUB „SLAVONIJA 
I BARANJA“ ERNESTINOVO

Doček Domagoja Vide u 
Donjem Miholjcu

Članovi Konjičkog kluba “Slavonija i Bara-
nja” Ernestinovo imali su čast voziti našeg 
heroja reprezentativca Domagoja Vidu na 
dočeku u Donjem Miholjcu nakon povratka 
sa svjetskog prvenstva u Rusiji.

Smotre i pokladna jahanja

Članovi KK Slavonija i Baranja Ernestinovo 
redovno sudjeluju na Đakovačkim vezovima, 
ostalim Smotrama po pozivu kao i poklad-
nim jahanjima.

OSVRTA NA 
PROŠLOGODIŠNJU 45. 
KIPARSKU KOLONIJU

45. Kiparska kolonija Ernestinovo održana 
je u kolovozu 2018.g. uz bogat kulturno-za-
bavni program kojim smo zorno imali želju 
prikazati tradiciju kulturnog stvaralaštva- na-
ivnog kiparstava po kojem je naše malo selo 
jedinstveno i naširoko poznato diljem svijeta. 
Kipari naivci u hladu parka stvorili su jedin-
stvene skulpture tamburaša koje su postav-
ljenje na veliko postolje, a naši slikari, djeca 
kipari i slikari stvarali su svoja umjetnička 
djela također na temu tamburaša i Slavonije. 
Uz obilje raznovrsnih aktivnosti u koje su bile 
uključene gotovo sve ernestinovačke udruge 
svi posjetitelji su mogli uživati u duhu naše 
bogate kulture i aktivnog društvenog života. 
Možemo slobodno istaknuti da je ova Kolo-
nija bila najposjećenija poslijeratna Kolonija 
i da ćemo težiti iz godine u godinu učiniti je 
sve boljom i boljom.

Duh Kiparske kolonije Ernestinovo dokaz 
je da energija i htjenja jedne „male skupine 
stanovnika sela“, mogli bismo reći i seljaka, 
mogu ostaviti neizbrisiv i značajan trag u kul-
turno-povijesnoj baštini nekog kraja, dati mu 
vrijednu i jedinstvenu „oznaku“ kojom se diči 
i ističe od drugih. 

Kultura je ono što nas razlikuje od drugih, 
ono što nas povezuje kao ljude, ali i ono što 
nas trajnije veže za zajednicu, a naša naivna 
skulptura je ono što nas čini prepoznatljivim 
ne samo u Hrvatskoj već i diljem svijeta. 

Cijeneći sav trud, rad i iskrenu ljubav prema 
kiparstvu koju su naši kipari njegovali svih 
ovih 45.g., Općina Ernestinovo ove godine 
pokrenula je proces zaštite nematerijalne kul-
turne baštine kako bi umijeće izrade drvene 
naivne skulpture zaštitila i uvrstila na listu 
nematerijalne kulturne baštine Ministarstva 
kulture, na listu na kojoj zasluženo treba i 
biti. 
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9. MEMORIJAL 
„TOMISLAV BAČIĆ“

Dana 5. kolovoza 2018. OO 
UHDDR Općine Ernestino-
vo obilježio je Dan pobjede, 
Dan domovinske zahvalnosti 
i Dan hrvatskih branitelja po-
laganjem vijenaca i paljenjem 
svijeća kod spomen-obilježja 
u ernestinovačkom parku. Na-
kon toga održan je 9. Memo-
rijalni malonogometni turnir 
„Tomislav Bačić“ u spomen na 
najmlađeg poginulog hrvat-
skog branitelja iz Ernestinova. 
Prvo mjesto osvojila je domaća 
ekipa NK Sloga iz Ernestinova, 
drugo mjesto pripalo je Nogo-
metnoj školi Vitez 92 iz Antu-
novca a treće NK Slavonija iz 
Ivanovca.
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10. SMOTRA KONJIČKIH 
ZAPREGA U ERNESTINOVU

Pod pokroviteljstvom Općine Ernestinovo 
Konjički klub Slavonija i Baranja Ernesti-
novo organizirao je 10. Smotru svatovskih 
zaprega u sklopu 45. Kiparske kolonije. Na 
istoj je održana revijalna vožnja i natjecanje 
u teklićkom jahanju a najuspješnijima su do-
dijeljene nagrade i pehari. Ova po redu 10. 
Smotra svatovskih zaprega je plod rada 40-tak 
entuzijasta članova.

HUMANITARNA PRODAJA 
KOLAČA NA KOLONIJI

Na prošlogodišnjoj Koloniji u suradnji sa 
Malom akademijom umjetnosti Ernestinovo 
i našim mještankama organizirali smo hu-
manitarnu prodaju kolača i dječjih radova. 
Ovim putem zahvaljujemo Danijela Grbavac, 
Iva Stazić, Nada Gverieri, Milica Reinhart 
Tešankić Danijela Strmečki, Maja Bračun, 
Anica Lajdes, Marija Matovac, Mirjana Zov-

ko, Lidija Mastelica, Andrea Mišetić, Slavica 
Pitinac, Karmela Vukov-Colić i Ivana Tešan-
kić na predivnim domaćim kolačima i našoj 
vrijednoj školskoj djeci koju su prodavala 
kolače. Sredstva od prodaje kolača darovana 
su OŠ Ernestinovo za pomoć u radu, kako 
bismo našoj djeci omogućili kvalitetniju škol-
sku okolinu.

Veliko HVALA svim dragim ženama koje 
su ispekle kolače i pridonijele ovoj hvale vri-
jednoj akciji, gđi Karmeli Vukov Colić koja 
nam se pridružila u pečenju kolača i prodaji, 
i svima koji su ju kupnjom i svojim prilogom 
podržali.

DJECA UŽIVALA U DJEČJEM 
DANU

Zadnji dan programa, u subotu, održan je 
program za naše najmlađe. Posjetio nas je kla-
un Jozo Bozo koji je svoj djeci podijelio ba-
lone i izveo mađioničarsku predstavu. Djeca 
su se uz pomoć Moltonka pretvorila u tigriće, 
pse, mace, klaunove...Bio je to dan prepun 
igre, smijeha, zabave i veselja uz mnoštvo dje-
ce.
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U ERNESTINOVU ODRŽAN 
FIPO FESTIVAL IZVIĐAČKIH 
PJESAMA OSIJEK

Svake godine u Osijek dođu izviđači iz svih 
krajeva Lijepe naše, ali i iz susjednih zemalja 
i pjesmom promiču sve pozitivne vrijednosti 
koje izviđaštvo razvija svih 365 dana u godi-
ni. Ukupno je na FIPO fest-u nastupilo više 
od 250 sudionika. 

Za sve sudionike, organiziran je u nedjelju 
izlet u Ernestinovo i Laslovo gdje je doma-
ćin bila načelnica općine Ernestinovo Ma-
rijana Junušić, zamjenik načelnice Željko 
Katić i Kud Petefi Šandor Laslovo. Zahvalju-
jući udrugama Mala akademija umjetnosti 
Ernestinovo, Likovnoj udruzi Petar Smajić 
Ernestinovo, KUD-u Petefi Šandor Laslovo 
i Udruzi žena Laslovo izviđačima je ponu-
đen bogati program koji je sadržavao likov-
nu radionicu, radionicu veza, izložbu radova, 
posjet Galeriji Petar Smajić, prikaz povijesti 
nastanka Kiparske kolonije Ernestinovo i na-
stup KUD-a Perefi Šandor s prikazom mađar-
skih pjesma i plesova. Izviđači su posadili i 
dva stabla u dvorištu KUD-a, za uspomenu i 
dugo sjećanje na dolazak 200-tinjak izviđača 
u Ernestinovo i Laslovo.

Od srca hvala udrugama s područja naše op-
ćine na sudjelovanju na festivalu.

SPOMENDAN 20. 
STUDENOGA - ERNESTINOVO

UHDDR Ernestinovo u suradnji sa Opći-
nom Ernestinovo i Osječko-baranjskom žu-
panijom obilježava Spomendan mjesta Er-
nestinova 20. studenoga. Tužna je to i bolna 
27. obljetnica mjesta koje je pretrpjelo velike 
ljudske i materijalne žrtve na južnoj strani 
obrani grada Osijeka, s 41 poginulom oso-
bom od kojih se šest osoba još uvijek vode 
kao nestale. Udruga je posjetila svaki grob 
gdje je pokopan branitelj Ernestinova i polo-
žila cvijeće i zapalila svijeće. Središnji događaj 
je u Parku skulptura nakon kojega je služena 
sveta misa u ernestinovačkoj crkvi. 

Pognutih glava, sjetni i u molitvama prisjetili 
smo se velike žrtve koje su naši branitelji, naši 
civili, naši mještani ugradili u temelje našeg 
sela, naše domovine. Na tim temeljima izgra-
dili smo slobodnu i neovisnu državu nam Hr-
vatsku. Njihovu žrtvu, njihovu borbu i ljubav 
prema domovini, našu prošlost nikada neće-
mo zaboraviti. Neka im je vječna hvala!
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27. OBLJETNICA OKUPACIJE 
LASLOVA

U subotu, 24.11.2018. polaganjem vijenaca i 
paljenjem svijeća u Parku hrvatskih branitelja 
uz mnogobrojna izaslanstava obilježena je 27. 
godišnjica okupacije Laslova.

Sjetan studeni, pun tužnih sjećanja, sjećanja 
na branitelje i civile koji su braneći Laslovo 
podarili domovini svoje živote. Sjećamo se ih 
se s tugom ali i ponosom!

S posebnim pijetetom sjećajmo se naših po-
ginulih, no hrabrimo buduće generacije da 
krenu u budućnost s optimizmom.

PREDSTAVA I POSJET DJEDA 
BOŽIČNJAKA ZA NAŠE 
NAJMLAĐE

I ove godine nasu najslađu i najbolju dječicu 
posjetio je Djeda Božićnjak i njegova divna 
prijateljica Jelka. Djeca su pogledala veoma 
zabavnu predstavu, i naravno dobila poklon-
čiće!

POSJET MALIH MAŠKARA 
OPĆINI

Naši najmanji i najslađi članovi posjetili su 
nas u vrijeme poklada i jako razveseli svojom 
pjesmom. 
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USKRSNJA PREDSTAVA ZA 
NAJMLADE

Naše najmlađe i najslađe školarce i vrtićarce 
posjetio je Uskršnji zeko i darivao im veoma 
zabavnu mađioničarsku predstavu.

Drago nam je sto su djeca istinski uživala uz 
obilje smjeha i radosti.

16. MEĐUNARODNA 
KOLONIJA MLADIH U 
ERNESTINOVU

Tema ovogodišnje 16. po redu Međunarodne 
kolonije mladih je bila IGRA.

Na koloniji je sudjelovalo preko 150 djece iz 
svih krajeva Lijepe naše i inozemstva, u 10 
kreativnih radionica pod vodstvom stručnih 
mentora.

Čudo je sto dječja mašta i kreativnost mogu 
stvoriti, čudo je sto dječje ruke mogu obliko-
vati.

Djeca sudionici pod budnim okom mentora 
prepustila su se radosti igre i kao i svake godi-
ne stvorila prekrasna umjetnička djela. 

14. DANI SELA LASLOVA - 
USUSRET ŽETVI

Dani sela Laslova, 14. po redu, uz bogat i ra-
znovrstan program održani su u lipnju ove 
godine. Na centralnom događanju, povorci i 
nastupu kodova sudjelovalo je 10-ak KUD-
ova i pjevačkih skupina. Zaista je bilo poseb-
no vidjeti bogatstvo različitih narodnih nošnji 
i običaja na jednom mjestu i uživati u njiho-
vom prikazu tradicijskih pjesama i plesova. 
Čestitamo KUD-u Petefi Šandor na odličnoj 
organizaciji.  Tokom vikenda kroz cjelodnev-
ne aktivnosti laslovačke udruge sudjelovale su 
u danima sela i prikazale mještanima svoj rad. 
Izložba ručnih radova Udruge žena Laslovo, 
izložba slika g. Eđed, natjecanje djece u pe-
canju, bočanje, nogometne utakmice, prikaz 
vatrogasnih vježbi i ostali sadržaji upotpunili 
su program.
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ZELENA ČISTKA U 
ERNESTINOVU

U suradnji s djecom iz OŠ Ernestinovo, DV 
Mali princ, predstavnicima udruga i mje-
štanima proveli akciju čišćenja našeg naselja 
Ernestinova od odbačenog otpada u okoliš u 
travnju 2019.g.

Veliko hvala svim sudionicima, a Vas mješta-
ne pozivamo da se uključite u odgovorno od-
vajanje otpada. 

OPĆINA ERNESTINOVO 
ZAPOČELA EDUKACIJE O 
ODVAJANJU OTPADA

U skladu s obvezama iz Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom Općina Ernestinovo 
započela je s provedbom projekta Otpad nije 
otpad-reciklirajmo. Projekt općina financira 
iz vlastitih sredstava. 

Edukacijski ciklus smo započeli u školama i u 
vrtićima, a prva radionica održala se u listopa-
du 2018. s učenicima šestih i osmih razreda. 
Jako smo zadovoljni interesom učenika i na-
damo se da će svoj bio otpad od sada kom-
postirati i reciklirati te potaknuti ukućane da 
čine isto. Projekt Otpad nije otpad-recikliraj-
mo planiran je kao set edukacijskih radionica 
koje će se provoditi u ustanovama primarnog 
obrazovanja- u vrtićima Mali princ Ernestino-
vo i Laslovo te u Osnovnoj školi Ernestinovo 
i Laslovo. Radionice će se održavati jednom 
u tromjesečju, točnije jesenski set radionica, 
zimski set radionica i proljetni set radionica. 
Primijetili smo da tijekom godina korištenja 
kontejnera za glomazni otpad u Općini Erne-
stinovo u njemu završava i velik dio otpada iz 

vrtova naših mještana te nas je to potaknulo 
da krenemo u aktivnosti edukacije stanov-
ništva o kompostiranju te o jednostavnosti 
samostalne uspostave kompostišta u vlasti-
tom dvorištu. Kroz radionice kompostiranja 
planiramo prenijeti znanje o kompostiranju i 
stvoriti navike zbrinjavanja zelenog otpada na 
ovaj način. S projektnim aktivnostima kreće-
mo od naših najmlađih stanovnika, kroz edu-
kacije u vrtićima i školama. 

Ideja je da se preko mladih generacija dopre 
do ostalog stanovništvo općine te ih se po-
takne na kompostiranje i ponovnu uporabu 
predmeta koje smatramo otpadom. S obzi-
rom na to da smo općina u kojoj svako ku-
ćanstvo ima velike zelene površine u sklopu 
svojih domova ne zbrinjavanje zelenog otpa-
da na adekvatan način predstavlja veliki pro-
blem. Ukoliko se stanovništvo educira i pota-
kne na aktivnosti kompostiranja očekujemo 
smanjenje komunalnog otpada do mogućih 
40%. Radionice i edukacije će se provoditi 
redovito i kroz naredne godine.
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NABAVA SPREMNIKA ZA 
ODVOJENO PRIKUPLJANJE 
OTPADA

Na natječaj Fonda za zaštiti okoliša u  svibnju 
2018. prijavili smo projekt „Nabava spremni-
ka za odvojeno prikupljanje otpada“. Tokom 
2018. dobili smo pozitivnu odluku i potpisali 
ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o nabav-
ci spremnika. 

Općina Ernestinovo poduzima niz aktivno-
sti kako bi osigurala razvrstavanje otpada na 
mjestu nastanka i odvojeno sakupljanje ot-
pada pogodnog za obradu, a sve u cilju što 
kvalitetnijeg i učinkovitijeg gospodarenja ot-
padom, kako ne bismo dovodili u opasnost 
ljudsko zdravlje i štetno utjecali na okoliš, a 
posebice kako bi se izbjegao rizik onečišćenja 
voda, tla i zraka na području naše zajednice, 
pojave neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog 
i životinjskog svijeta.

U tu svrhu, kroz ovaj projekt nabaviti ćemo 
sljedeće spremnike za odvojeno prikupljanje 
otpada:

• zvona za eko otoke (spremnike za papir i 
karton, staklo, plastiku i za tekstil)

• velike kontejnere za gospodarske subjekte 
(za plastiku, te za papir i karton)

• velike žute kante za plastiku za svako ku-
ćanstvo (kantama ćemo zamijeniti vreće)

Dok ne nabavimo kante, vreće za plastični 
otpad možete preuzeti u Općini Ernestinovo 
svakog radnog dana

RECIKLIRAJMO OTPAD- 
ČUVAJMO OKOLIŠ

Stupanjem na snagu nove Odluke sve općine 
i gradovi do 2020.g. moraju smanjiti “proi-
zvodnju” miješanog komunalnog otpada za 
50%. Ukoliko ne smanjimo količinu miješa-
nog otpada za 50%  općine i gradovi će mo-
rati plaćati kaznene penale po svakoj prema-
šenoj toni otpada. 

Kante za papir i vreće za plastiku posjeduju 
sva kućanstva na području općine. Za sve 
ostale vrste otpada koje se mogu reciklirati 
na raspolaganju Vam je reciklažno dvorište u 
Antunovcu u koje možete besplatno odložiti 
otpad. 

Također, svaka 4 mjeseca u svakom naselju 
biti će postavljena mobilna reciklažna dvo-
rišta na par dana kako bi bila pristupačnija 
mještanima za odvajanje otpada. Glomazni 
otpad skupljati će se 3xgodinje, te se ukidaju 
kontejneri. Ukoliko djelatnici Unikoma uvi-
de da ste u kantu bacili otpad koji je moguće 
reciklirati (npr. akumulator), putem čipa će 
zabilježiti da je to Vaša kanta te Vam na slije-
dećem računu ispostaviti cijenu za zbrinjava-
nje tog akumulatora. 

Pozivamo mještane da se uključe u odgovor-
no odvajanje otpada. Koristite svoje plave 
kante i vrećice, odlažite otpad propisno, jer 
tako čuvate okoliš i planet Zemlju za naše bu-
duće generacije i za našu djecu.

BESPLATNO ODLAGANJE 
OTPADA U RECIKLAŽNOM 
DVORIŠTU U ANTUNOVCU

Obavještavamo mještane Općine Ernestino-
vo da posebne vrste otpada mogu besplatno 
odlagati u Reciklažnom dvorištu koje se nala-
zi u Gospodarskoj zoni Antunovac.
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Općina Ernestinovo koristit će reciklažno 
dvorište u vlasništvu Općine Antunovac u svr-
hu provođenja mjere odvojenog prikupljanja 
otpada, te će Općina Ernestinovo zajednički s 
Općinom Antunovac snositi sve troškove po-
trebne za funkcioniranje reciklažnog dvorišta, 
u udjelima srazmjerno broju stanovnika svake 
pojedine općine.

Reciklažno dvorište zaprima oko 35 različitih 
vrsta otpada. 

Radnom vrijeme reciklažnog dvorišta je od 
ponedjeljka do petka od 10,00 – 17,00 sati, 
te subotom od 8,00 – 13,00 sati. U zimskom 
periodu radno vrijeme biti će od 9,00 – 16,00 
sati.

-papir 
-karton 
-plastika
-metalna ambalaža
-stiropor
-stare baterije
-stakleni ambalažni 
otpad-ravno staklo
-PET - boce 
-PE - folija
-limenke 
-stari lijekovi

-otpadne gume bez 
naplatka (do 4 ko-
mada)
-metalni glomazni 
otpad 
-elektronički otpad
-glomazni otpad
-drveni otpad
-tekstil 
-odjeća
-akumulatore
-fluorescentne cijevi
-zeleni otpad 

Popis otpada koji se može odložiti u reciklaž-
na dvorišta:

USKORO UVODIMO 
KOMUNALNO REDARSTVO

Kako bi pridonijeli ljepšem izgledu naših na-
selja, uskoro planiramo uvesti komunalno 
redarstvo u našoj općini. Naime. tokom ko-
lovoza 2019. usvojiti ćemo novi Komunalni 
red Općine Ernestinovo, nakon kojeg ćemo 
angažirati komunalnog redara u suradnji s 
Općinom Čepin.

Komunalno redarstvo nadzire uređenje na-
selja, održavanje čistoće javnih površina, ko-
rištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i 
postupanje sa skupljenim komunalnim otpa-
dom, uklanjanje snijega i leda s javnih pro-
metnih površina te uklanjanje protupravno 
postavljenih predmeta.

Komunalni redar obilaziti će naša naselja i 
ponajprije upozoriti mještane o kršenju ko-
munalnog reda, potom ih zamoliti da uklo-
ne nedostatak ( npr. pokose javnu površinu 
ispred kuće, očiste snijeg, uklone ambroziju, 
drva itd.) i dati im rok za uklanjanje. Ukoli-
ko ne uklone nedostatak, u propisanom roku, 
komunalni redar može izreći novčanu kaznu.

Uvođenjem komunalnog redarstva riješit će 
se komunalni problemi s kojima se svakod-
nevno susrećemo a svakako i smanjiti ugroza 
za ljude i okoliš. 

ZBRINJAVANJE PASA 
LUTALICA I LEŠINA 
ŽIVOTINJA

Općina Ernestinovo potpisala je ugovor za 
zbrinjavanje pasa lutalica i odvoz lešina pasa 
i mačaka. 

Veterinarskoj stanici Beli Manastir građani 
Divoša, Ernestinova i Laslova se mogu obra-
titi kako bi prijavili napuštenog psa i kako 
bi dojavili lokacije na kojima se nalaze lešine 
pasa i mačaka stradalih u prometu radi neš-
kodljivog zbrinjavanja, što je također djelat-
nost navedene veterinarske stanice. 

Broj telefona za dojavu je: 098/466-899 ili 
031/700-465. Izvan radnog vremena Info 
centra građani koji žele prijaviti izgubljenu, 
pronađenu, ranjenu ili zlostavljanu životinju 
mogu popuniti online obrazac na web strani-
cama navedene veterinarske stanice. Dežurni 
djelatnik ima mogućnost uvida u sve popu-
njene obrasce te iste u slučaju hitnosti može 
odmah obraditi. Djelatnost higijeničarske 
službe podrazumijeva samo zbrinjavanje leši-
na manjih životinja koje se nalaze na javnim 
površinama, ne i uginulu stoku.



Vijećnici Općinskog vijeća

1.   Krunoslav Dragičević – HDZ- predsjednik vijeća

2.   Igor Matovac, dipl. iur.– HNS, HSS, HSU - potpredsjednik vijeća

3.   Vladimir Mrvoš – lista grupe birača, potpredsjednik vijeća

4.   Ivica Pavić – HDZ

5.   Ivana Bagarić Bereš, mag. iur. – HDZ

6.   Šarika Sukić– HDZ

7.   Damir Matković, mag. iur.– HDZ

8.  Zoran Toth – HDZ

9.   Siniša Stražanac – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa (zamjenik vijećnika)

10. Siniša Roguljić – lista grupe birača, nositelja Matije Greifa (zamjenik vijećnika Dragice Kuzman)

11. Lajoš Bocka – lista grupe birača, nositelja Deže Kelemena

12. Stjepan Deže – HDSSB (zamjenik vijećnika Ladislav Kočiš)

NAČELNICA OPĆINE ERNESTINOVO

Marijana Junušić, univ. spec. oec. (HDZ)

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO

Željko Katić (HDZ)

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO  
IZ REDA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Deže Kelemen, kandidat grupe birača

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela-
Krajnović Marina, mag. iur.

Viši savjetnik za projekte EU 
Maja Barčun

Administrativna tajnica 
Eva Vaci 

Računovodstvena referentica 
Zorica Šuica

Knjigovodstvena referentica 
Ana Milić

Spremačica-dostavljačica 
Katica Šestić

VLASTITI KOMUNALNI POGON

Crnić Ivica, predradnik 

Mario Gaće, komunalni djelatnik

Đekemati Ivan, komunalni djelatnik

Tijardović Mario, komunalni djelatnik

Ivan Kovač, komunalni djelatnik



SPONZORI:

Slastičarna
"Breza"

Ernestinovo

Vinarija Brzica
Erdut

BUTAN
DIVOŠ

Pekara „Mijoč“,
Antunovac

OPG
Bilonić

ROGULJIĆ d.o.o.

Geometar
Osijek d.o.o.

ISG d.o.o. Višnjevac

Čarobni tim
d.o.o.

PZ Almus
Ernestinovo

Repromaterijal d.o.o.
Ernestinovo

Rekreativna udruga
Progress Antunovac

MEDIJSKI POKROVITELJI:


