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U SURADNJI SA OSJEČKOBARANJSKOM ŽUPANIJOM
I VLADOM RH POKRENUT
RAZVOJ OPĆINE

ODOBREN PROJEKT
ZAŽELI VRIJEDAN
2,5 mil kn

ODOBREN PROJEKT
„DOVRŠETKA 1. FAZE
KANALIZACIJE“
- ubrzo radovi i priključci

KROZ NIZ MJERA PRUŽAMO
PODRŠKU OBITELJI

USUSRET 45. KIPARSKOJ KOLONIJI
Dragi mještani,
Pozivamo sve ljubitelje kulturnog stvaralaštva, ali i dobre zabave da nam se pridruže u
ernestinovačkom parku tokom 45. Kiparske
kolonije Ernestinovo. Program traje od 28.
07. - 05. 08. 2018.
Od ponedjeljka do subote (30. 07. - 04. 08.
2018.) posjetite Park skulptura i pogledajte
kako nastaju predivna umjetnička djela naših
kipara u starom slavonskom hrastu.
U sjeni hlada slikari će slikati, a djeca umjetnici praviti svoje male korake u veliki umjetnički svijet.
Sigurni smo da će se u bogato kulturno-zabavnom programu naći za svakog po nešto….
Detaljan program naći ćete na zadnjoj strani.
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Vjesnik Općine Ernestinovo

RIJEČ NAČELNICE
Poštovani mještani
Laslova, Divoša i Ernestinova!
Želja nam je upoznati Vas s događanjima i
novostima u Općini Ernestinovo, te povećati
transparentnost poslovanja naše općine. U
ovom vjesniku naći ćete sve podatke o projektima, prijavama na natječaje, realizaciji
planiranih projekata, aktualnostima u našoj
zajednici i planovima za budućnost.
U svibnju 2017. godine održani su lokalni
izbori, te je izvršena primopredaja vlasti. 29.
svibnja 2017. stupila sam na dužnost općinske načelnice, kada je izvršena i primopredaja
vlasti. Kao općinska načelnica inicirala sam i
nadzirala poslove u nadležnosti općine.
Općina je imala značajnih nepomirenih obveza. Nepodmirene obveze Općine Ernestinovo, na dan preuzimanja dužnosti 29. svibnja
2017. iznosile su 1.240.734,77 kn (obveze
prema dobavljačima 284.320,00 kn, obveze prema Hrvatskim vodama za neplaćenu
vodnu naknadu 22.113,44 kn, obveze prema
Vodovodu-Osijek d.o.o. za izgradnju kanalizacije 199.293,23 kn, nepodmirene obveze
prema projektantu za projektiranje biciklističkih staza Općine Ernestinovo 121.875,00
kn, obveze za legalizaciju objekata Općine
Ernestinovo 60.875,00 kn, obveze za isplatu
plaća službenika, namještenika i dužnosnika
za 5/2017. 69.238,00 kn, obveze za isplatu
naknada dužnosnika i savjetnika bivšeg načelnika za 5/2017. 15.947,24 kn, obveze za
povrat poreza na dohodak za 2016. godinu
u iznosu od 467.072,86 kn). Sve obveze su u
prvoj godini mandata podmirene, te je stanje
financija stabilno, a prvi pozitivni rezultati
poslovanja vidjeti će se već krajem ove godine, kada budu realizirani odobreni projekti.
Kako bismo podmirili nepodmirene obveze poslane su opomene i naplaćena dugovanja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta (u
iznosu 1.168.694,37 kn). Naplata komunalne
naknade za građane je bila oko 54% što znači
da gotovo svaka 2. kuća nije redovito plaćala
komunalnu naknadu. Općina ima zakonsku
obavezu poduzimati mjere naplate svojih priSrpanj 2018., br. 1

hoda, u što spada komunalna i grobna naknada, što u određenim slučajevima podrazumijeva
i slanje opomena pred ovrhu i prisilnu naplatu.
Na zakašnjele uplate komunalne naknade nisu
se obračunavale zakonske zatezne kamate, te
smo uveli i zatezne kamate na zakašnjele uplate.
Preispitano je poslovanje i poduzeti su koraci
za racionalizaciju, otkazane nepotrebne usluge, uvedena štednja gdje god je bilo moguće. Uveden je red u financiranje udruga, te
se financiranje projekata i programa udruga
građana strogo kontrolira - prati se korištenje
javnih sredstava.
Do sada je uspješno završen projekt zamjene
javne rasvjete štedljivijom LED rasvjetom u
Ernestinovu (uštede oko 35%) te se planira
isto učiniti i s rasvjetom u Laslovu, samo je
potrebno pričekati da se otvori pogodan natječaj za financiranje.
U navedenom razdoblju ostvarene su kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna i
kapitalne pomoći iz županijskog proračuna i
za druge projekte.
U prvoj godini mandata prijavili smo ukupno
30 projekata, a do današnjeg dana odobreno
nam je 20 projekata, ukupne vrijednosti
10,8 mil kn što znači da nam je u prvoj godini mandata odobreno projekata vrijednosti
kao gotovo 4 općinska proračuna kroz projekte EU, resornih ministarstava i županije.
Ostalih 10 projekata još su u fazi obrade, što
znači da nismo dobili niti jednu odbijenicu
za prijavljene projekte. Za odobrene projekte
radovi će uskoro uslijediti, budući da mora3

mo odraditi opsežnu dokumentaciju što iziskuje dosta vremena.
Sve prijave projekata odradila sam u suradnji sa svojim zamjenikom Željkom Katićem
i svojim vijećnicima vladajuće koalicije uz
puno uloženog truda, sati i sati rada, čime
smo također uštedjeli značajna sredstva koja
bismo morali izdvojiti za plaćanja prijava projekata konzultantskim tvrtkama. Vladajuću
koaliciju čine vijećnici HDZ-a Ivana Bagarić
Bereš, Šarika Sukić, Ivica Pavić, Damir Matković, Zoran Toth i Krunoslav Dragičević i
2 nezavisna vijećnika Igor Matovac i Vladimir Mrvoš, kojima ovim pute zahvaljujem na
potpori i suradnji.
Nešto veći broj projekata prijavili smo u naselju
Laslovo budući da su ceste bile u jako lošem
stanju, mrtvačnica 20. g. nije bila priključena
na struju niti oličena (u tijeku), te iz razloga
što se u Ernestinovu mora mijenjati cijela vodovodna mreža zbog dotrajalih cijevi i velikih
gubitaka vode koji iznose oko 40%. Nakon što
se sanira vodovodna mreža, imamo u planu popravak nogostupa koji su u jako lošem stanju.

Na jesen (kolovoz-studeni) očekujemo raspisivanje velikih natječaja za koje smo pripremili potrebnu projektnu dokumentaciju
(građevinske dozvole i projekte bez kojih se
ne možemo prijaviti). U kolovozu ćemo na
natječaj prijaviti projekt „Izgradnja dječjeg
vrtića u Ernestinovu“, u listopadu projekt
„Izgradnja biciklističkih staza u Općini Ernestinovo“- od naselja Ivanovac do Laslova,
te projekt sanacije ceste u Radićevoj ulici u
Ernestinovu.
U narednom razdoblju nastavit ćemo raditi
na poboljšanju kvalitete života naših mještana
na dobrobit cijele zajednice. Cilj nam je potaknuti napredak i razvoj naše zajednice, kako
infrastrukturnim tako i društvenim i kulturnim projektima.
Pozvani ste u svakom trenutku obratiti nam
se sa svojim idejama, potrebama ili kritikama.
		 OPĆINSKA NAČELNICA
Marijana Junušić

KANALIZACIJSKI SUSTAV
OPĆINE ERNESTINOVO
PROŠAO TEHNIČKI PREGLED

ODOBREN PROJEKT
„DOVRŠETAK 1.FAZE
KANALIZACIJE“

Budući da je bilo dosta nedostataka na sustavu kanalizacije bili smo u stalnom kontaktu sa
investitorom Vodovodom Osijek i zahtijevali
da se teren dovede u prvobitno stanje. Prije
mjesec dana organizirali smo i pregled kako
bi smo s javno pravnim tijelima izašli na teren i popisali nedostatke i u najkraćem roku
ih otklonili. U četvrtak 27.04.2018. održan
je tehnički pregled sustava odvodnje Općine
Ernestinovo. Budući da nije bilo prigovora od
strane javnopravnih tijela sustav je prošao tehnički pregled. Kako bi priključak na kanalizaciju bio što povoljniji za naše mještane, održala
sam niz sastanaka u Hr. Vodama i Vodovodu
Osijek. Rezultat tih sastanaka bila je prijava
projekta u 11. mjesecu 2017. g. DOVRŠETAK 1. FAZE KANALIZACIJE NA NATJEČAJ HRVATSKIH VODA kako bi cijena bila
što manja.

U 11. mjesecu 2017. na natječaj Hrvatskih
voda u suradnji s Vodovodom Osijek prijavili smo projekt „Dovršetak I. faze kanalizacije
Općine Ernestinovo“.
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Projekt je odobren, te se očekuje početak radova tokom 7. mjeseca 2018.g. Ukupna vrijednost projekta je 3.748.767,40 kn, Hrvatske
vode sufinancirati će 80% vrijednosti projekta, a ostataka od 20% odnosno 750.000,00
kn sufinancirati će Općina Ernestinovo iz
vlastitog proračuna. Realizacijom ovog projekta općina će izdvojiti značajna sredstva iz
proračuna, kako bi rasteretila svoje mještane
plaćanja iznimno velike cijene priključka.
Projektom će se dovesti priključci do međe
svakog kućanstva, odnosno od bankine ceste
do ograde kućanstva. Također, svako kućanstvo će dobiti i gotovu šahtu, koju će ugraditi
Vjesnik Općine Ernestinovo

Cilj nam je bio omogućiti što povoljniju cijenu priključka kako bi se što veći broj kućanstava priključio na sustav kanalizacija budući
da pročišćavač otpadnih voda može pravilno
raditi ukoliko se priključi barem polovima
kućanstava, odnosno oko 250 kuća. Da je cijena ostala visoka, zasigurno ne bismo imali
dovoljan broj priključaka i sustav odvodnje
ne bi mogao raditi, a i ne bi bilo u redu da kućanstva u 1.fazi plaćaju cijenu oko 3.000,00
- 4.000,00kn, a kućanstva kada se bude radila
2. faza (sporedne ulice) znatno manju cijenu.
Na sustav odvodnje moći će se priključiti
kućanstva u ulici V. Nazora u Ernestinovu,
te kućanstva u Ulici P. Šandora, Zadružnoj,
Vinogradskoj ulici, Ulici Pobjede do pruge,
na Trgu Hr. Branitelja, te u ulici V. Nazora do
Prvog maja u Laslovu.

te ju nećete sami morati betonirati niti kupiti.
Cijena priključka je trebala iznositi
4.000,00 kn gdje nema izvoda iz bankine,
odnosno gdje ima izvoda iz bankine oko
3.000,00 kn.
Budući da je u projekt uključen i trošak priključka na kanalizacijski sustav za sva kućanstva, mještanima će priključak biti besplatan. Svako kućanstvo će morati prilagoditi
cijevi od postojeće instalacije u kući i dovesti
ih do šahte o svom trošku. Radove od postojeće instalacije u kući do šahte možete izvesti
sami ili Vam ih može izvesti izvođač radova
uz naknadu.
Kada se steknu uvjeti za priključke, dobit ćete
obavijest na kućnu adresu kako biste mogli
krenuti u podnošenje zahtjeva za priključkom.
Ovaj projekt rezultat je isključivo ideje i truda općinskog vodstva na čelu s načelnicom i
predstavnika Vodovoda Osijek, koji su svoja
nastojanja o smanjenju cijene priključka kako
bi bila prihvatljiva svima iznijeli predstavnicima Hrvatskih voda, te naišli na podršku i
odobrenje.
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Našim mještanima osigurati će se kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu odvodnju otpadnih
voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja
korisnika. Također, ulažemo puno truda kako
bi se u sto kraćem roku izradila dokumentacija i ishodila građevinska dozvola i za sve
sporedne ulice naša tri naselja gdje nije prošla
kanalizacija. Projekt je također nominiran na
natječaj Hrvatskih voda.

ODOBREN PROJEKT
REKONSTRUKCIJA CESTE
U VINOGRADSKOJ ULICI U
LASLOVU
Postojeća nerazvrstana cesta u Vinogradskoj
ulici u Laslovu u izuzetno je lošem stanju,
dvosmjerna je, te se nalazi u centru naselja. Uz
cestu se nalazi Park hrvatskih branitelja te će se
uz njega graditi dječje igralište. Postojeći kolnik je na manjem djelu od tucaničkog zastora, a velikim djelom napravljen je od kamenih
kocki i zemlje. Tijekom kišnih razdoblja mještanima i sudionicima prometa je otežan prolazak, budući da cijela cesta bude prekrivena
blatom i udarnim rupama ispunjenim vodom.
Kako bismo mogli rekonstruirati nerazvrstanu cestu izradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i ishodili građevinsku dozvolu.
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Projekt smo prijavili na natječaj Ministarstvo
graditeljstva, te nam je odobreno 225.000,00
kn, a ostatak od 275.000,oo kn osigurati će
Općina Ernestinovo iz vlastitih sredstva. Ministarstvo maksimalno osigurava do 50% sufinanciranja vrijednosti projekt. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije ceste je 500.000,oo kn.
Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste u Vinogradskoj ulici znatno će se unaprijediti sustav
prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga i pružiti zadovoljavajući standard
lokalnom stanovništvu.

OPĆINI ODOBRENA
SREDSTVA ZA PROJEKT
“REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANE CESTE
U ZADRUŽNOJ ULICI U
LASLOVU”
Postojeća cesta u Zadružnoj ulici u izrazito
je lošem stanju te je nužno sto prije krenuti
u njenu obnovu. Upravo stoga prijavili smo
rekonstrukciju Zadružne ceste na 2 natječaja, na natječaj Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU (MRRFEU) i na natječaj Osječko- baranjske županije. Proci6

jenjena vrijednost radova je 1,6 mil kuna.
Dakle, budući da je vrijednost radova velika
i premašuje naše proračunske mogućnosti, za
ovaj projekt tražili smo financijsku potporu i
Ministarstva i županije, a općina će iz vlastitog proračuna sufinancirati razliku do 1,6mil
kn. Uskoro krećemo u provođenje projekta,
budući da smo dobili odobrenje MRRFEU, a
natječaj županije je još u tijeku, te se nadamo
pozitivnom odgovoru.
„Nažalost, bivše vodstvo općine nije se javilo
na natječaj za mjeru 7.2.2. koji je bio raspisan
u 2016.g. unatoč tomu sto su imali gotovu
projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Zadružnoj ulicu u Laslovu. Kroz natječaj se
financirala ukupna vrijednost projekt obnove
ceste, tj. 100% vrijednosti ceste. Sve općine s
područja naše županije koje su se prijavile dobile su potporu (25 općina), te kreću u rekonstrukciju svojih cesta. Građevinska dozvola
za cestu je u međuvremenu istekla, pa smo
nanovo morali plaćati usklađivanje projekta
i ishođenje dozvole. Natječaj za mjeru 7.2.2.
vise neće biti raspisivan budući da su utrošena sva sredstva za njegovu namjenu. Postojeća cesta u izrazito je lošem stanju te je nužno
sto prije krenuti u njenu obnovu. Međutim,
budući da mjere 7.2.2. vise neće biti morali
Vjesnik Općine Ernestinovo

smo promijeniti listu prioriteta, te smo odlučili Zadružnu cestu nominirati na natječaj
Ministarstva i Osječko-baranjske županije,
te na taj način 2 projekta koje smo planirali
prijaviti na navedene natječaje staviti na listu
čekanja. Upravo stoga prijavili smo rekonstrukciju Zadružne na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU i na natječaj Osječko- baranjske županije. Procijenjena
vrijednost radova je 1,6 mil kuna, te će općina morati iz vlastitog proračuna sufinancirati
izgradnju ceste velikim djelom budući da ministarstvo maksimalno odobrava po projektu
oko 500.000,00kn. “
Projekt je prošao na natječaju Ministarstva
regionalnog razvoja, te nakon rezultata iz županije krećemo u sanaciju jednog djela ceste,
a za drugi dio ceste sredstva ćemo pokušat
osigurati na nekom od slijedećih natječaja,
kako bi cestu sanirali u cijelosti.

ZAVRŠEN JE PROJEKT
MODERNIZACIJE JAVNE
RASVJETE U ERNESTINOVU I
DIVOŠU
Općini Ernestinovo u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 10. mjeseSrpanj 2018., br. 1

cu 2017. odobren je projekt modernizacije
javne rasvjete u iznosu od 593.070,00 kn
za zamjenu postojećih dotrajalih rasvjetnih
tijela LED učinkovitim rasvjetnim tijelima.
Postojeće svjetiljke koje su bile predmetom
zamjene ovog projekta bile su tehnološki zastarjele, nisu zadovoljavale kriterije po pitanju
svjetlosnog onečišćenja, te su bile energetski
neefikasne.
U prvoj fazi zamijenili smo rasvjetna tijela
u Divošu i Ernestinovu, a planiramo i nominirati na natječaj MRRFEU drugu fazu
projekta, Laslovo. U sklopu projekta zamijenjeno je 213 postojećih, dotrajalih rasvjetnih tijela i nosećih lukova, sa 213 novih ekološki prihvatljivih LED rasvjetnih
tijela i nosećih lukova. Ekološki prihvatljiva
LED rasvjetna tijela smanjuju potrošnju
el. energije u usporedbi s klasičnim rasvjetnim tijelom, smanjuju emisiju stakleničkih
plinova i drugih štetnih plinova i okoliš, te
se pri izradi koriste materijali koji nisu štetni za zdravlje. Novim rasvjetnim tijelima,
osim energetske uštede, ostvarili smo značajnu uštedu i u troškovima održavanja budući
da svjetiljke karakterizira dug životni vijek.
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Postojeći kolnik je od tucaničkog zastora. Tijekom kišnih razdoblja mještanima je otežan
prolazak, budući da cijela cesta bude prekrivena blatom i udarnim rupama ispunjenim
vodom. Cestu koriste i djeca koja svakodnevno odlaze na nastavu u OŠ Laslovo.
Kako bismo mogli rekonstruirati nerazvrstanu cestu izradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i ishodili građevinsku dozvolu,
te projekt prijavili na natječaj Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDOUSZ). Projekt je odobren, te je općinska
načelnica Marijana Junušić 29.06.2018. sudjelovala na svečanom potpisivanju ugovora
o sufinanciranju sa SDUOSZ.

Modernizacijom javne rasvjete povećali smo
standard komunalnih i socijalnih usluga u
lokalnoj zajednici te unaprijedili energetsku
učinkovitosti i pridonijeli zaštiti okoliš.
Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva u iznosu od
486.317,40 kn osiguralo je MRRFEU, a
ostatak od 106.752,60 kn osigurala je Općina
Ernestinovo iz proračuna općine.

Ukupna vrijednost troškova izgradnje navedene ceste po troškovniku je 615.000,00 kn.
Od Središnjeg ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanja dobili smo 250.000,00 kn, a
ostatak od 365.000,00 osigurati će Općina
Ernestinovo iz vlastitog proračuna. SDUOSZ
maksimalno osigurava do 50% sufinanciranja
vrijednosti projekt, te je odobreno samo 25
projekta u cijeloj državi. Očekujemo završetak asfaltiranja ceste u jesen.
Ovaj projekt od osobitog je značaja za našu
zajednicu, poglavito za mještane Laslova čime
će se znatno unaprijediti sustav prometne infrastrukture, podići razina sigurnosti i udobnosti u prometu, razina komunalnih usluga
i pružiti zadovoljavajući standard lokalnom
stanovništvu.

ODOBREN PROJEKT
IZGRADNJA NERAZVRSTANE
CESTE IZMEĐU ULICE
POBJEDE I ULICE V. NAZORA
U LASLOVU
Jedna od postojećih cesta koja je u izuzetno
lošem stanju i koju je nužno obnoviti, je cesta između ulice Pobjede i ulice V. Nazora u
Laslovu, dvosmjerna je, te se nalazi u bližem
centru naselja, s dva priključka na javne županijske ceste, koji su također u lošem stanju.
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ZAVRŠEN SPOMENIK SVIM
POGINULIM I NESTALIM
BRANITELJIMA I CIVILIMA
U Parku skulptura u samom središtu sela Ernestinova 20.11.2017. svečano je otkriven
spomenik svim poginulim braniteljima i civilima uz mnogobrojna izaslanstva. Crkveni
dječji zbor pod vodstvom Marijane Matijević
prekrasno je otpjevao himnu naše domovine.
Okupljenima se obratio i zahvalio na pomoći
u izgradnji spomenika predsjednik UHDDR
Općine Ernestinovo Srećko Grbavac.
Spomenik je otkrio ministar branitelja Tomo
Medved uz prigodan govor. To je prvi ministar koji je posjetio općinu i obratio se
okupljenima. Naš velečasni Andrija Vrbanić predvodio je molitvu okupljenih vjernika
i posvetio spomenik. Okupljenima se obratio
i naš župan Osječko-baranjski Ivan Anušić koji je podsjetio na veliku žrtvu našim
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mještana i okolnih sela u domovinskom ratu,
no pozvao i okupljene da se okrenu boljem
sutra i da zajedno kao što smo 91. stvarali
bolju Hrvatsku učinimo to sada i za naše
buduće generacije.
Spomenik je djelo i ideja naših kipara naivaca
na Koloniji, a nastao je u suradnji LU „Petar
Smajić“ i UHDDR-a Ernestinovo
Ovim putem želimo zahvaliti Ministarstvu
branitelja i Osječko-baranjskoj županiji na
podršci i financijskoj potpori za dovršetak
uređenja spomenika. Ministarstvo branitelja
odobrilo je 11.000,00 kn za dovršetak uređenja, postavljanje ploča s popisom poginulih,
a Osječko-baranjska županija 7.500,00 kn za
postavljanje rasvjete kod spomenika. Neka
ovaj spomenik svima nama bude putokaz za
bolju i svjetliju budućnost.
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ODOBREN I PROVEDEN
PROJEKT “KRAJOBRAZNO
UREĐENJE SPOMEN PARKA
HRVATSKIH BRANITELJA U
LASLOVU”
Ministarstvo hrvatskih branitelja odobrilo
je projekt “Krajobrazno uređenje spomen
parka hrvatskih branitelja u Laslovu”, koji
je Općina Ernestinovo u suradnji sa UDVDR Klub Laslovo prijavila na javni poziv u
lipnju 2017. godine. Projekt je obuhvatio
pripremu površina za sadnju, sadnju ukrasnog grmlja i trajnica, postavljanje klupa, koševa, led reflektora koji će osvijetliti
i dodatno naglasiti spomenik, te nabavku
sklopivih stalaka za polaganje vijenaca.
Oko spomenika zasađeno je 48 crvenih ruža
i 48 bijelih hortenzija koje simboliziraju pogibelju 48 branitelja i civila. S južne strane
ulaza u park prema spomeniku posađene su
trajnice u trakama, u bojama mađarske i hrvatske zastave, kao simbol zajedništva 91., kao
simbol zajedništva u prošlosti i u budućnosti.

ODOBREN PROJEKT
“ENERGETSKA OBNOVA
ZGRADE NK “LASLOVO 91”
Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavili
smo projekt “Energetska obnova zgrade NK
“Laslovo 91”. Energetskom obnovom predviđeno je obnavljanje fasade, postavljanje toplinske izolacije na stropu, zamjena vanjske
stolarije te izgradnja pristupne rampe za osobe s invaliditetom.
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Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je
oko 400.000,00kn, te obuhvaća troškove
projektne dokumentacije, energetskog certifikata prije i nakon obnove zgrade, troškove stručnog nadzora, promidžbe projekta,
upravljanja projektom i administracije te troškove same obnove cijelog objekta. Projekt je
odobren, te se očekuje potpisivanje ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava. Podsjetimo,
Osječko-baranjskoj županiji odobren je projekt energetske obnove zgrade OŠ Laslovo.
Provođenjem ovih projekta uljepšati ćemo
naša naselja i poboljšati kvalitetu života naših
stanovnika. VESELIMO SE OBNOVI!!!!

ODOBREN JOŠ JEDAN
PROJEKT IZ FONDOVA
EU- PROJEKT ZAŽELI
Općini Ernestinovo odobren je projekt
“Osnaživanje kroz edukaciju teško zapošljivih žena Općine Ernestinovo- OSNAŽENE ERNESTINE” ukupne vrijednosti
2.540.930,95 kn. Projekt Općine Ernestinovo ocijenjen je sa 108 od mogućih 110 bodova, uz stopu vlastitog sufinanciranja 0% (sva
sredstva za provođenje projekta osigurana su
iz Europskih fondova). Projekt je odobren iz
Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Partneri na provedbi projekta su Udruga
žena Laslovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Osijek i Centar za socijalnu skrb Osijek.
Vjesnik Općine Ernestinovo

Ugovor smo potpisali početkom srpnja
2018.g. te smo krenuli u provođenje. U sklopu projekta zaposliti ćemo 15 žena (najviše
završena srednja škola), koje će svakodnevno
tijekom 23 mjeseca skrbiti o 60-ak starijih i
nemoćnih osoba. Skrb o starijima bi trebala početi u prosincu 2018.g. Svaka starija osoba o kojoj budemo skrbili dobiti će
mjesečni paket higijenskih potrepština i sredstva za održavanje čistoće kuće u vrijednosti
200,00kn. U sklopu projekta otvorili smo i
radno mjesto projekt managera koji će voditi
projekt idućih 30 mjeseci.
U kolovozu 2018. godine planiramo organizirati Info dan u Parku u Ernestinovu
kada ćemo prikupljati i popunjavati podatke zainteresiranih osoba za sudjelovanje
u projektu. Sve detaljne informacije o tijeku
projekta biti će pravovremeno objavljene te ih
možete pratiti na internetskoj stranici Općine
Ernestinovo www.ernestinovo.hr te na oglasnim pločama Općine.
Cilj ovog projekta je smanjenje stope nezaposlenosti i poboljšanje skrbi nad starijim i nemoćnim članovima naše Općine. 15 žena biti
će odabrano na temelju unaprijed zadanih
kriterija, te će pristupiti edukaciji za zanimanje njegovateljice. Nakon završene edukacije steći će Javnu ispravu o osposobljenosti
te će im se na taj način omogućiti da i nakon
završetka ovoga projekta s novo stečenim zvanjem pronađu posao u sektoru skrbi za starije
i nemoćne osobe.

jesen ćemo zasaditi stabla kako bismo našoj
djeci osigurali ugodnu igru u svježini hlada tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Centar Laslova
provođenjem projekta uređenja Parka hrvatskih branitelja, izgradnjom dječjeg igrališta i
ceste u Vinogradskoj ulici poprimiti će predivan izgled.

ODOBREN PROJEKT
“UREĐENJE MRTVAČNICE U
LASLOVU”
Osječko-baranjska županija odobrila je
projekt Općine Ernestinovo “UREĐENJE MRTVAČNICE U LASLOVU”
iz programa “Potpore jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu,
društvenu i povezanu infrastrukturu za
podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije”. Odobrene su potpore za dva grada i deset općina
u ukupnom iznosu od 2,2 milijuna kuna.
Našoj Općini odobreno je 100.000,00 kuna
za dovršetak uređenja mrtvačnice u Laslovu iz Proračuna Osječko-baranjske županije
u 2017. godini. Projekt je ukupne vrijednosti
150.000,00 kuna. Općina Ernestinovo će sufinancirati dovršetak uređenja mrtvačnice sa
50.000,00 kuna iz vlastitog proračuna.

ODOBREN PROJEKT
IZGRADNJE DJEČJEG
IGRALIŠTA U LASLOVU
Osječko-baranjska županija odobrila je Općini Ernestinovo izgradnju dječjeg igrališta
u Laslovu, pokraj Parka hrvatskih branitelja, u Vinogradskoj ulici. Projekt je vrijedan
70.000,00 kuna. U sklopu projekta postavljena su dječja igrala, klupe i koševi. Budući da na navedenoj parceli nema stabala, na
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Kako bismo kuću oproštaja stavili u funkciju
i stvorili uvjete za dostojan ispraćaj pokojnika, potrebno je ožbukati i oličiti unutrašnje
prostorije, uredite podove, urediti fasadu, postaviti vanjske prozorske klupice, priključiti
objekt na el. energiju, postaviti pločice, napraviti parkirališne površine te propisno ogra11

diti groblje. Uređenjem kuće oproštaja stvoriti će se potrebni uvjeti za dostojan ispraćaj
pokojnika i podići razina kvalitete življenja
stanovnika naše općine.

U ZAVRŠNOJ FAZI
LEGALIZACIJA OPĆINSKIH
OBJEKATA
Općina Enestinovo u vlasništvu ima 11 objekata: zgradu općinske uprave, dvije mrtvačnice, dvije zgrade za sportsku namjenu, Galeriju Petar Smajić, četiri samostojeće kuće
i zgradu općinskih stanova. Za sve objekte
su bili podneseni zahtjevi za legalizaciju, no
zbog nedostataka sredstava bili su stavljeni u
mirovanje. Na početku mandata, ponovno
smo pokrenuli proces legalizacije i ubrzali ga
kako bismo imali legalno upisanu imovinu, te
kako bismo se mogli javiti na natječaj za energetsku obnovu zgrade. Postupak legalizacije je
u završnoj fazi, te su nam preostala još samo
dva objekta za legalizaciju, koja su u postupku. Legalizaciju objekta platili smo za sad oko
80.000,00 kn.

UKINUTE NAKNADE ZA
SAVJETNIKE
Na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo, vijećnici HDZ-a i 2 nezavisna vijećnika koji čine većinu, na prijedlog načelnice donijeli su odluku o
ukidanju naknada za sve savjetnike, povjerenike, predsjednika i dva
potpredsjednika vijeća, ukupno 8
osoba koje su u proteklih 8. godina primale naknadu od općine.
Naknade za dva donačelnika smo
sveli na minimum, te će na njih
općina u godini dana izdvojiti
ukupno 3.010,80 kn. Ovom odlukom ostvarili smo značajne uštede u proračunu. Godišnje ćemo
uštedjeti 218.497,22 kn, odnosno
kroz 4.g. 873.988,88 kn.
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ODOBRENA SREDSTVA
ZA IZRADU PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU BICIKLISTICKIH
STAZA U LASLOVU
Općini Ernestinovo odobrena su sredstva
za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza u Laslovu. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije
je 200.000,00 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo nam
je 140.000,00 kn, a ostalih 60.000,00 kn
osigurati će Općina u svom proračunu.
Ovim odobrenjem projekta uštedjeti ćemo
140.000,00 kn vlastitih sredstava i uložiti ih u
daljnji razvoj. Nakon izrade dokumentacije i
ishođenja građevinske dozvole, prijaviti ćemo
projekt izgradnje biciklističkih staza na prvi
otvoren natječaj.

ODOBRENA SREDSTVA
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE OPĆINI
ERNESTINOVO ZA RURALNI
RAZVOJ
Općina Ernestinovo u listopadu 2017.g. prijavile se na natječaj Osječko-baranjske županije za potpore za uređenje ruralnog prostora.
Sa županom Ivan Anušić potpisali smo ugo-

Vjesnik Općine Ernestinovo

vor u iznosu od 64.000,00 kuna. Sredstva su
odobrena za povrat opravdanih troškova ulaganja u uređenje ruralnog prostora.

ODOBREN PROJEKT IN LORE
Općina Ernestinovo uz još 50ak partnera,
općina i gradova, sudjeluje u projektu In-lore, 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 gospodarstava, poduzetništva i obrta, a projekt je ukupne
vrijednosti 5,7 mil kn. Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju
se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju
troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede
te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u gospodarskom sektoru tako i u javnoj i državnoj upravi. Odobrenjem ovog projekta ostvarili smo još jednu
uštedu sredstva u iznosu od 115.000,oo kn,
jer ćemo navedenu uslugu platiti iz sredstva
odobrenih iz EU.

OPĆINI ERNESTINOVO
ODOBREN PROSTORNI PLAN
UREĐENJA
Općina Ernestinovo prijavila je na natječaj za
pod mjeru 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela Prostorni plan
uređenja Općine Ernestinovo. Prostorni plan
je temeljni dokument prostornog uređenja
i njime se određuje racionalnije korištenje
prostora. Budući da stari Prostorni plan ima
odredbe koje nam priječe izdavanje građevinske dozvole za biciklističku stazu i naše lokalne ceste, krenuli smo u njegovu izmjenu.
Općini je odobreno 110.000,00 kn (100%
troška izrade) za izmjenu prostornog plana,
koliko se i procjenjuje da će plan koštati.
Time smo uštedjeli 110.000,00 kn koliko bi
općina u konačnici i platila nužne izmjene
plana.
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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 naselju Ernestinovo. Cijevi u Divošu su u redu, a
u Laslovu je dio cjevovoda izmijenjen u tijeku
prošle 2. godine u sklopu projekta RVS Osijek, tako da se u ova dva naselja cjevovod neće
mijenjati. Procijenjena vrijednost radova je 15
milijuna kn. Ishođena je građevinska dozvola,
te je projekt u suradnji s Općinom Ernestinovo
prijavljen za sufinanciranje iz sredstava Hrvatskih voda u sklopu projekta racionalizacije gubitaka vode. Projekt će se provoditi u fazama, a
cilj nam je u prvoj fazi obuhvatiti izmjenu cijevi u ulici V. Nazora budući da očekujemo raspisivanje natječaja za biciklističke staze koje bi
se gradile duž navedene ulice. Usklađivanjem
radova na izmjeni dotrajalih cjevovoda pitke
vode i izgradnjom biciklističkih staza ostvarile
bi se značajne uštede.

PRIJAVLJEN PROJEKT
“IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
ZA SEKUNDARNU
KANALIZACIJSKU MREŽU”
Kako bismo omogućili daljnje proširenje kanalizacijske mreže u naselju Divoš, te dovršili
kanalizacijsku mrežu u Ernestinovu i Laslovu
u sporednim ulicama, u suradnji s Vodovodom Osijek napravili smo i prijavili projekt
“IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SEKUNDARNU KANALIZACIJSKU MREŽU (II.faza)”. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole
procjenjuje je na 500.000,00 kn , a Općina
Ernestinovo će iz vlastitog proračuna izdvojiti
20% odnosno 100.000,00 kn. Ukoliko projekt bude odobren, krajem 2018.- početkom
2019. očekujemo građevinsku dozvolu. Nakon ishođenja građevinske dozvole, projekt
izgradnje II.faze kanalizacije prijaviti ćemo na
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prvi objavljeni natječaj. Ukupna vrijednost izgradnje II.faze kanalizacije procijenjena je na
oko 19,5 mil kn.

PRIJAVLJEN PROJEKT
“POSTAVLJANJE TURISTIČKE
SIGNALIZACIJE NA
PODRUČJU OPĆINE
ERNESTINOVO”
U suradnji sa Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije na natječaj smo prijavili projekt “Postavljanje turističke signalizacije na području Općine Ernestinovo”,
odnosno smeđe signalizacije. Ukoliko projekt
bude odobren, obilježiti će se svi ugostiteljsko-smještajni kapaciteti, kao i sadržaji vezani uz Kiparsku koloniju i ostale društvene djelatnosti te javne ustanove. Projekt je
ukupne vrijednosti 40.850,00 kn. Traženi
iznos potpore Hrvatske turističke zajednice je
24.680,00 kn, dok će Općina Ernestinovo iz
vlastitog proračuna izdvojiti 6.170,00 kn, te
platiti troškove projekta turističke signalizacije u iznosu od 10.000,00 kn.
Slika u prilogu pokazuju kako bi table trebale
izgledati...

USKORO NOVI PJEŠAČKI
PRIJALAZI U ERNESTINOVU
Kroz naselje Ernestinovo prolazi državna cesta D518 koja ima veliki intenzitet prometa.
Na navedenoj cesti nalaze se četiri pješačka
prijelaza. Pješački prijelaz u centru sela u blizini škole obilježen je, te je postavljen semafor. Ostala tri pješačka prijelaza su obilježena
prometnim znakom, te su nepropisno izgrađena. Naime, prilaz pješaka cesti je s postojećih 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 ograničenja 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 neželjene nesretne događaje.
Na inicijativu Općine Ernestinovo, u suradnji s Hrvatskim cestama izrađen je prometni
elaborat, te su ishođene potrebne suglasnosti.
Navedeni pješački prijelazi će se izgraditi na
način da će pješaci imati poseban pješački
most za prilaz cesti, sa zaštitnim ogradama
i LED svjetlosnim znakom namijenjenim
za obavještavanje vozača na prelazak pješaka
preko pješačkog prijelaza.
Budući da su pješaci najranjiviji sudionici u
prometu, a osobito djeca i starije osobe, izgradnjom novih pješačkih prijelaza pridonijeti
ćemo većoj sigurnosti pješaka, sigurnijem odvijanju prometa i prevenciji nastanka nesreća.
Radove očekujemo u srpnju/kolovozu 2018. g.

MINISTARSTVO DRŽAVNE
IMOVINE DAROVALO NAM
JE ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU
VRTIĆA
U suradnji sa Ministarstvom državne imovine uspjeli smo riješiti imovinsko-pravne odnose, te nam je Ministarstvo darovalo izrazito
atraktivno zemljište za izgradnju vrtića u Ernestinovu.
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ZA rad zdravstvene ambulante i zdravstvenu
zaštitu 81.000,00 kn
ZA pomoć DVD-u Ernestinovo i Laslovo
120.000,00 kn
ZA socijalna davanja obiteljima i pojedincima 120.000,00kn

ODRŽAN RADNI SASTANAK
ŽUPANA I SURADNIKA S
PREDSTAVNICIMA OPĆINE
ERNESTINOVO

Riječ je o nekretnini koju je odlukom Vlade
RH MUP predao Ministarstvu državne imovine, a ono ga je darovalo Općini Ernestinovo
s ciljem izgradnje dječjeg vrtića.
Zahtjev za darivanje navedenog zemljišta stajao je još od 2007.g., a potreba za izgradnjom
vlastitog vrtića je nužna i zbog toga sam poslala požurnicu nakon preuzimanja dužnosti
mjesta načelnice. To mi je bio jedan od prvih koraka od kada sam preuzela dužnost.
Zahvaljujmo MDI i ministru Mariću što je
prepoznao važnost darivanja zemljišta za našu
zajednicu.

Na poziv općinskog vodstva Općine Ernestinovo u listopadu 2017.g. posjetio nas
je župan Osječko-baranjski Ivan Anušić sa
pročelnicima upravnih odjela i suradnicima.
Općinsko vodstvo upoznalo je predstavnike
županije o aktualnim projektima koji se provode, projektima u pripremi i namjeri općine
da prijavi navedene projekte na natječaje županije, resornih ministarstava i Eu fondova.
Također smo pričali i o nedostacima i problemima naše lokalne zajednice i mogućnostima
njihova rješenja, te smo dobili punu podršku
i partnera u Osječko-barnjskoj županiji. Nogostupi, ceste, uređenje mrtvačnice, dječja
igrališta, nova vodovodna mreža u Ernestinovu... su projekti u kojima svakako možemo
očekivati i dobiti ćemo podršku županije,
kako kroz sredstva tako i kroz podršku. Projekti koji smo proveli-sanacija nedostatka na

IZ PRORAČUNA IZDVAJAMO
SREDSTVA ZA SVE
SEGMENTE DRUŠTVA
Općina Ernestinovo trudi se iz skromnog proračuna osigurati sredstva za rad i funkcioniranje, ali i pomoć svim segmentima društva.
Godišnje izdvajamo:
ZA naknade za novorođenu djecu 65.000,00 kn
ZA sufinanciranje rada vrtića 430.000,00 kn
ZA osnovnu škole Ernestinovo i Laslovo
70.000,00 kn
ZA stipendije darovitim učenicima i studentima, prijevoz učenika i studenata, nabavku
knjiga 250.000,00 kn
Srpanj 2018., br. 1
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kanalizacijskoj mreži, završetak 1.faze, RVS
vodovodna mreža Laslovo, učinkovita Led
javna rasvjeta, su projekti u kojima smo već
dobili potrebnu podršku i potporu. Nastavljamo zajedno jer samo napretkom lokalnih
zajednica i županija može ići naprijed...

ODRŽAN SASTANAK S
DRŽAVNIM TAJNIKOM
SREDIŠNJEG DRŽAVNOG
UDREDA ZA OBNOVU I
STAMBENO ZBRINJAVANJE
Kako bismo riješili pitanja stambenog zbrinjavanja naših mještana, održala sam sastanak 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 sto je državni tajnik sa svojim suradnicima
prepoznao potrebe naših mještana te će podržati i ubrzati postupke stambenog zbrinjavanja kroz dodjelu građevinskog materijala i
zbrinjavanja mladih obitelji.

Kada se pojavio problem ukidanja autobusnih
linija na području naše županije predložila
sam županu Ivan Anušić rješenje problema
izgradnjom kolodvora u Laslovu za koji od
2014.g. postoji dokumentacija. Izgradnjom
kolodvora u Laslovu omogućiti će se bolja
prometna povezanost sa većim središtima i
mimoilaženje vlakova čime će se omogućiti
uvođenje većeg broja linija za putnike. Suradnja općine i županije je ključna za razvoj
i napredak naše zajednice. Hvala županu sto
prepoznaje naše inicijative i trud za dobrobit
ne samo naše općine već i naše cijele županije!

SANIRANE RUPE NA CESTI U
DIVOŠU
Rupe na cesti u Divošu godinama su stajale, otežavale i ugrožavale sigurnost sudionika
prometa. Rupe su propisno sanirane, te je skinut sloj zemlje koji je bio visi u odnosu na
cestu. Ovo je privremeno rješenje budući da
je cijela cesta u jako lošem stanju. Planiramo
napraviti projekt rekonstrukcije cijele ceste te
ga prijaviti na natječaj i obnoviti ju u cijelosti.

KOLODVOR LASLOVOKOROĐ U PLANU ZA
IZGRADNJU DO 2020.g.
Na inicijativu Općine Ernestinovo i Osječko-baranjske županije izgradnja kolodvora
Laslovo-Korođ uvrštena je u listu najznačajnijih projekat za realizaciju do 2020. godine.
16
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UREĐENO I DJEČJE
IGRALISTE U DIVOŠU
Divoš je maleno naselje povučeno od državne ceste i upravo zbog tog razloga sigurno za
dječju igru. Za ljubitelje mirnog i pitomog
seoskog života idealno. Nadamo se da će se
daljnjim uređenjem naselja privući novi stanovnici

UKLONJENI PANJEVI I
DOTRAJALO DRVEĆE I
GRANJE
Godinama su stajali stari panjevi na javnim
površinama. Malčerom je uklonjeno 40-ak
panjeva na groblju i u dječjem parku u Laslovu te u Parku skulptura u Ernestinovu. Većina je bila promjera oko 80cm. Uklonjeno je
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Objekt Biljemerkanta godinama je stajao zapušten i narušavao izgled Laslova. U jesen
2017. g. u dogovoru sa stečajnim upraviteljem objekt je uklonjen te je zemljište vraćeno
u prvobitno stanje.
Ispred zgrade Nk “Laslovo 91” napravljen je
parking od tucanika te je kanal propisno zacjevljen.
dotrajalo drveće i odstranjeni su trule grane u
parku kako bismo izbjegli i spriječili nezgode
i ozljede. Na jesen ćemo posaditi nova stabla
kako bi krasila naše parkove i dala nam potrebno osvježenje u ljetne mjesece.
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OBNOVLJEN I ULJEPŠAN
DJEČJI PARK U
ERNESTINOVU
Sve dječje sprave su pregledane od strane
stručne osobe, popravljene, oštećeni dijelovi
su zamijenjeni i zaštićene su bojama. Na jesen slijedi sadnja drveća kako bismo uljepšali
park, dodatno ga ozelenili i osigurali osvježenje u hladu prilikom igre.

OBNOVLJENO DJEČJE
IGRALISTE U LASLOVU!
Dječje igralište u Laslovu je bilo u izuzetno
lošem stanju. Svi pokidani i dotrajali dijelovi su zamijenjeni te smo sve sprave detaljno
prefarbali i zaštitili od daljnjeg propadanja.
Uklonjeni su opasni i veliki komadi betona
i pokidana ljuljačka, te postavljene gumene
podloge kako bismo spriječili ozljede djece
Izvadili smo stare panjeve, a na jesen planiramo sadnju stabala i postavljanje klupa. Radove su izveli vrijedni djelatnici komunalnog
pogona i javnih radova.

UKLANJANJE BENTA U
DIVOŠU
U kolovozu 2017.g. su završeni radovi na skidanju benta u Divošu. Deponirani višak zemlje odvezla je tvrtka Vuka kako bi popravila
nasip na Bobotskom kanalu.
Postojeći okoliš Divoša zasigurno izgleda
puno ljepše te će održavanje trave u budućnosti biti puno lakše.

UKLONJEN STARI
DALEKOVOD HEP-A
Na poziv Općine Ernestinovo i u suradnji s
HEP-om uklonjen je dalekovod HEP-a koji
nije u upotrebi još od 1998. godine, to jest od
povratka kućama.
Kako bismo uljepšali naš okoliš, lakše održavali zelene površine i uklonili potencijalnu
opasnost, uputili smo dopis HEP-u koji je u
zaista kratkom roku uklonio dalekovod.
18
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UKLONJEN ZAOSTALI
GRAĐEVINSKI MATERIJAL U
LASLOVU
Tijekom izvođenja radova na vodoopskrbnoj
mreži u Laslovu na Općinskom zemljištu odložene su velike količine betona sa zemljom
koje su narušavale izgled sela.
Izvođač je na intervenciju Općine Ernestinovo uklonio sav navezeni materijal.

OBNOVA KLUPA U
PARKOVIMA
U srpnju 2017.g. pristupilo se obnovi klupa
u Parku skulptura u Ernestinovu. Klupe su se
izbrusile i propisno zaštitile bondeksom. Za
sve ostale klupe koje su u jako lošem stanju,
naručili smo letvice, te ćemo ih uskoro zamijeniti. Također, obnovit ćemo sve klupe i u
Laslovu i Divošu.

HŽ UREDIO SVOJE
ZAPUŠTENE ŽELJEZNIČKE
STANICE
U srpnju 2017.g., kao i ove godine na poziv
Općine Ernestinovo na teren su izašli djelatnici HŽ. Upozorili smo vodstvo HŽ o izuzetno zapuštenim stanicama u Ernestinovu i
Laslovu. Zajednički smo obišli obje stanice i
popisali sve radnje koje je potrebno učiniti
kako bi okoliš oko stanica izgledao primjereno i uredno. Djelatnici su odmah počeli krčiti
teren na stanici u Ernestinovu i Laslovu.
U planu HŽ-a za ulaganje na području Općine Ernestinovo uvrštene su nadstrešnice na
obje stanice, a u Lasovu se planira izgradnja
kolosijeka. Također, u svoje planove će unijeti
i rušenje svih dotrajalih zgrada, temelja i
betona koji su ostali nakon rata. Nadamo
se da će HŽ imati dovoljno sredstava kako
bi ubrzo izvršio investicije na području
Općine Ernestinovo. Nastaviti ćemo stalnu
komunikaciju s djelatnicima HŽ-a kako bismo ih podsjetili na važnost sanacije oba stajališta.
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ODOBRENI JAVNI RADOVI
Prošle godine odobreni su nam Javni radovi
za Uređenje i održavanje okoliša općine za 7
djelatnika. Prijavili smo 10 osoba, no nažalost 3 osobe nisu ispunile uvjete Zavoda za
zapošljavanje. Program javnih radova trajao
je 6 mjeseci, te su u sklopu njega djelatnici
radili na održavanju i uređenju okoliša naših
naselja. Ove godine također su nam odobreni
Javni radovi, ali za 4 osobe budući da je bilo
jako malo zainteresiranih nezaposlenih osoba.
Program će trajati 6 mjeseci.

UREĐENA STAZA U PARKU
U parku uz skulpturu Vendelina u Ernestinovu bila je staza od tucanika, kroz koju je
konstantno probijala trava, što je izgledalo
dosta neuredno. Staza je u lipnju 2018. g. popločena granitnim kockicama, koje izgledaju
zaista lijepo.

te, što je mještanima otežavalo svakodnevni
prolazak. U suradnji sa Udrugom hrvatskih
dragovoljaca domovinskog rata Općine Ernestinovo staze su na mjestima ulegnuća sanirane. Zahvaljujemo vrijednim članovima
UHDDR-a Ernestinovo na radu, pomoći i
suradnji.

ŽUPANIJI ODOBREN
PROJEKT ENERGETSKE
OBNOVE OSNOVNE ŠKOLE
LASLOVO
Osječko-baranjska županija prijavila je u siječnju 2018.g. projekt Energetske obnove
zgrade OŠ Laslovo u suradnji sa vodstvom
škole. Projekt je odobren te je ukupne vrijednosti 2,7 mil kn, od čega 1, 6 mil kn čine
bespovratna sredstva Europskog fonda za
regionalni razvoj, a ostatak od 1mil kn sufinancirati će Osječko-baranjska županija.
Čestitke županiji i županu Ivanu Anušiću na
odlično odrađenom poslu, prijavi i odobrenju
projekta.

POPRAVLJENE STAZE U
PARKU SKULPTURA U
ERNESTINOVU
Postojeće staze u Parku skulptura bile su
na određenim mjestima oštećene i ulegnu20
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SUFINANCIRANJE
KAMATA KREDITA ZA
PROVEDBU EU PROJEKATA

OSIGURAN BESPLATNI
PRIJEVOZ ZA UČENIKE
SREDNJIH ŠKOLA

Župan Osječko-baranjski potpisao je ugovore
o sufinanciranju kamatnih stopa u iznosu od
2% za kredite koje udruge dižu za provođenje
EU projekata. Općina Ernestinovo uključila
se u ovaj hvalevrijedan projekt i sufinancirati
će dodatno kamatnu stopu za 1% za udruge s
područja općine.

Općina Ernestinovo sufinancirala je cijenu
prijevoza za učenike srednjih škola i studente
za školsku godinu 2017/2018.

POVEĆANA NAKNADA ZA
NOVOROĐENO DIJETE
U srpnju 2017. godine Vijeće Općine Ernestinovo na prijedlog općinske načelnice Marijane Junušić i koalicijskih vijećnika donijelo
je odluku o povećanju naknade za novorođeno dijete. Većina mladih ostaje na 2 djece te
upravo stoga treba poticati rođenje 3 i svakog
slijedećeg djeteta koje znači demografsku obnovu. Stoga je prijedlog koalicijskih partnera
na vijeću bio da naknada za 1 i 2 dijete iznosi 3.000 kn, a za 3 i svako slijedeće 5.000
kn. Prijedlog je usvojen na vijeću (naknada
je prije iznosila 1000 kn). Ovom pronatalitetnom mjerom želimo potaknuti obitelji s
područja Općine Ernestinovo da pridonesu
demografskoj obnovi naših sela i popunjavanju praznih ognjišta!

Troškove cijene karte za učenike srednjih škola sufinancirala je Vlada RH, Osječko-baranjska županija i Općina Ernestinovo. Za studente Općina Ernestinovo subvencionirala je
300,00 kuna mjesečno po studentu. Ovom
poticajnim mjerom smanjili su se veliki troškovi školovanja djece.

UNIKATNE BILJEŽNICE
OSNOVNOŠKOLCIMA S
TEMOM ERNESTINOVA I
KOLONIJE
Učenici naše škole primili su na dar unikatne
bilježnice za sve predmete. Dar je to Općine
Ernestinovo svim učenicima OŠ Laslovo i OŠ
Ernestinovo.
Bilježnice imaju originalne korice s motivima
vezanim uz školu i ernestinovačku koloniju.
Takve bilježnice jedinstvene su u cijeloj Hrvatskoj. Učenici su bili sretni jer ih je prvi
dan nastave dočekao prigodan poklon. Ovom
malom gestom željeli smo im uljepšati prvi
dan škole i poželjeti im puno uspjeha.

Hvala svim vijećnicima što su podržali ovu
odluku.
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OPĆINA ORGANIZIRALA
LJETOVANJE U DUBROVNIKU
DJECI IZ POTREBITIH
OBITELJI
Općina Ernestinovo je u suradnji s Dječjim
domom Klasje Osijek na čelu s ravnateljicom
Mirandom Glavaš-Kul i Udrugom mladih
Sv. Mihajlo iz Dubrovnika, organizirala besplatno ljetovanje djece iz potrebitih obitelji
u Dubrovniku.
Djeca su tijekom boravka obišla zidine, Muzej Domovinskog rata, vozila se žičarom, posjetila dubrovački Akvarij, Pomorski muzej,
te su se svakodnevno kupali na predivnim
Lapadskim plažama. Članovi udruge mladih
Sv. Mihajla pokazali su svu svoju veličinu i
dobrotu ovom velikom gestom. Uložili su
mnogo truda, volje i želje, mnogo odricanja
i žrtvovanja kako bi djeci koju ni ne znaju
ispunili velike snove. Nekima od njih ovo je
bio prvi odlazak na more.

SREDNJOŠKOLCIMA I
STUDENTIMA DODJELJENE
STIPENDIJE
U siječnju 2018.g. raspisali smo je natječaj za
stipendiranje izvrsnih učenika i studenata.
22

Obitelj i mladi važan su dio naše zajednice,
temelj za njen demografski oporavak i napredak. Upravo zato želimo poticati darovite učenike i studente, te pomoći obiteljima
i pokazati im da su važan dio naše zajednice.
Srednjoškolska stipendija iznosi 200,00kn
mjesečno, a stipendija za studente 400,00
kn mjesečno. Na jesen nas očekuje raspisivanje novog natječaja za školsku godinu
2018/2019.

BESPLATNI UDŽBENICI
ZA UČENIKE 1-4 RAZREDA
S PODRUČJA OPĆINE
ERNESTINOVO
Općina Ernestinovo osigurala je sredstva u
proračunu općine za kupnju udžbenika za
učenike od 1-4 razreda osnovnih škola s područja Općine Ernestinovo za školsku godinu
2018/2019.
Nabavka udžbenika je u tijeku, te će djecu
udžbenici dočekati prvi dan na školskim klupama, a roditelji trebaju kupiti radne bilježnice.
Udžbenici će se na kraju školske godine vraćati u školu za buduće generacije, te nasljeđivati od starije generacije.
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BESPLATNA ŠKOLSKA
PREHRANA ZA SVE
OSNOVNOŠKOLCE!
Od 1. siječnja 2018. godine Osječko-baranjska županija svim učenicima osnovnih škola
u županiji osigurala je besplatnu školsku prehranu. Županija je za taj projekt izdvojila 10ak milijuna kuna.
Riječ je o izuzetno kvalitetnom projektu, projektu kojim se osigurava zdrava prehrana za
učenike te pomaže rad domaćih OPG-ova.
Preporuka je da se hrana nabavlja s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Osječko-baranjske županije kako bi na
taj način potakli i domaću proizvodnju. Prvi
korak je besplatna prehrana, dok je drugi osigurati 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 učenicima se u tim kuhinjama servirao ekološki zdrav obrok – istaknuo je HDZ-ov župan
Ivan Anušić.

OŠ ERNESTINOVO JE
DOBITNIK KNJIGA U AKCIJI
KNJIGODAR ZA 2017.g.
U Međunarodnom mjesecu školskih knjižnica i Mjesecu hrvatske knjige, 15.09-15.10.,
Hrvatska udruga školskih knjižničara po prvi
put je objavila natječaj pod nazivom Knjigodar. Natječaj je imao za cilj darivanje knjiga
jednoj školskoj knjižnici koja samostalno
nema uvjeta za kvalitetnu obnovu ili dopunu knjižne građe. Na natječaj se prijavilo 12
školskih knjižnica, a upravo je OŠ Ernestinovo osvojila knjige! 10. studenog ravnatelj i
knjižničarka su prisustvovali svečanoj dodjeli
knjiga na sajmu Interliber u Zagrebu. Tijekom trajanja sajma prikupljeno je oko 450
knjiga što lektirnih što nelektirnih naslova.
Ovom donacijom školska knjižnica je počela
poprimati odlike kvalitetne i opremljene, suvremene knjižnice.
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PROLJETNI SAJAM
Nakon što je proteklih godina održan Božićni i Jesenski sajam, ove se godine 16. svibnja
u našoj školi održao Proljetni sajam. Nastava
se održala u popodnevnim satima, a nakon
toga je uslijedio sajam u parku škole. Svaki
razred je imao svoj štand koji je funkcioni-

23

rao na principu garažne prodaje. Prodavale su
se razne rabljene stvari i sitnice koje su učenici donijeli od kuće: plišane igračke, slike,
puzzle, slikovnice, igračke, nakit i slično. Na
jednom su se štandu prodavali kolačići i muffini koje su ispekle naše vrijedne mame učenika i knjižničarka. Na drugom štandu prodavao se zdravi domaći sok koji je pripremila
naša kuharica te domaći čips od jabuke koji
rade školski ekolozi. Cilj našeg Proljetnog
sajma bilo je prikupljanje sredstava za kupnju nastavnih pomagala za nastavu iz tjelesne
kulture. Prije same prodaje, na pozornici u
parku se održala kratka priredba s bogatim
programom. U raznim plesnim, dramskim,
dizajnerskim i recitatorskim točkama sudjelovali su svi učenici OŠ Ernestinovo te PŠ
Šodolovci. Također, na sportskom igralištu
su se odigrale razne sportske aktivnosti. Dan
je bio ispunjen veseljem i smijehom. Sajam i
događaji su bili izuzetno lijepo posjećeni te
se zahvaljujemo svim mještanima što su nas
došli slušati, gledati, a samim time i podržati.

i nestanak. Kako bi sami djelovali na (o)čuvanju bioraznolikosti ove smo godine krenuli
urediti atrij naše škole. Radove smo započeli uz pomoć domara naše škole, a dolaskom
ljepšeg vremena učenici predmetne nastave
uključili su se u rad i održavanje. Trenutno su
u atriju: kadulja, stolisnik, menta, kamilica,
ružmarin, lavanda i aronija. Ondje će učenici uz teorijska znanja moći iz i praktično
djelovati. Sabirat će i sušiti kadulju, mentu,
kamilicu te pakirati i koristiti za čaj u školskoj
kuhinji. Tako ćemo povećavati biljnu raznolikost, a očekujemo i veći broj životinja, osobito kukaca.

UNESCO- PROJEKT “
SEVENGARDENS” JE DOŠAO
U ERNESTINOVO. “ PROJEKT
JE DOBIO NAGRADU
UNESCO-a ZA “ BIOLOŠKU
RAZNOLIKOST”
UREĐENJE ATRIJA
U sklopu školskog projekta (O)čuvajmo bio
raznolikost okoliša škole ove smo godine krenuli u uređivanje atrija. Projekt ima za cilj (o)
čuvati lokalnu bio raznolikosti. Učenici pojam bioraznolikosti susreću isključivo kroz
nastavni sadržaj, ali uloga koju ona ima u životu ljudi, biljaka i životinja predstavlja im
nepoznanicu. Ono što je učenicima jasno jest
da su zbog ljudskog djelovanja razne životinjske i biljne vrste ugrožene, a nekima prijeti
24

MAU (Mala akademija umjetnosti) i Osnovna škola Ernestinovo dio su UN-projekta
“Sevengardens”. “Sevengardens” je svjetska
mreža umjetnika i institucija ( dječjih vrtića,
škola, akademija ... ) Potiče na otkrivanje izgubljenog znanja o proizvodnji boja iz biljaka, otkrivanje i razvoj starih, gotovo zaboravljenih kulturnih znanja, tehnika... U suradnji
sa OŠ Ernestinovo projekt je prijavila i osmislila Milica Reinhart-Tešankić.
Djeca će u sklopu projekta saditi biljke za
boje, praviti prirodne boje od prirodnih materijala za radove te istraživati stare tehnike
Vjesnik Općine Ernestinovo

rada. Cilj je potaknuti djecu na kreativnost,
inovativnost, potaknuti ih na aktivno sudjelovanje i kulturno stvaralaštvo.

OSNOVNOJ ŠKOLI
LASLOVO ODOBREN
PROJEKT “FESTIVAL
MULTIKULTURALNOSTI”
U okviru poziva „Unaprjeđenje pismenosti
– temelj cjeloživotnog učenja“ 30.11.2017.
OŠ Laslovo potpisala je ugovor vrijedan 1,5
milijuna kuna za projekt Festival multikulturalnosti - razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja, koji
se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnoga programa
„Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. - 2020.
Nositelj projekta je OŠ Laslovo, a partneri su
OŠ Kistanje, OŠ Dežanovac, Općina Ernestinovo i Pučko otvoreno učilište Vinkovci.
Provedba projekta započela je 30.11.2017., a
trajat će 20 mjeseci. U provedbi će sudjelovati

60 učenika i 40 odgojno-obrazovnih djelatnika.
Svrha projekta je razvoj interkulturne pismenosti učenika partnerskih osnovnih škola (Laslovo, Dežanovac i Kistanje) kako bi se kod
učenika razvile kompetencije neophodne za
cjeloživotno učenje.
Projekt se provodi u dvije etape. U kolovozu
2018. završava prva etapa projekta koji se odnosi na stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, kao i nabavku suvremene
opreme za provođenje integrativne i ineteraktivne nastave. Tijekom 5 provedenih edukacija učitelji su unaprijedili vlastite kompetencije za rad na razvoju interkulturne pismenosti
učenika te su kreirali kurikulume za izvannastavnu aktivnost za razvoj iste.
U drugoj etapi provedbe kroz projektnu aktivnost Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti iz područja interkulturne pismenosti,
neposrednim radom s učenicima provodit će
se novi kurikulumi za izvannastavne aktivnosti usmjerene na razvoj interkulturne pismenosti što će izravno doprinijeti povećanju
kompetencije učenika neophodnih za cjeloživotno učenje.
Tijek projekta možete pratiti na: http://www.
festival-multikulturalnosti.eu/

OBNOVLJEN RAD UČENIČKE
ZADRUGE LASLOVO U
OŠ LASLOVO
U OŠ Laslovo u školskoj godini 2017./2018.
obnovljen je rad učeničke zadruge, u čijem
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Početkom lipnja učenici su brali začinsko i
ljekovito bilja, lavandu i lipu te sve pripremili
za sušenje, brali i degustirali prve krastavace,
brali i čistili višnje.
Proveden je i natječaj za najbolji učenički rad
izrade logotipa Učeničke zadruge.
Komisija u sastavu pedagoginje, učiteljice
informatike, tajnice UZ i voditeljice UZ od
prispjelih učeničkih radova, idejnih rješenja
za logotip UZ, odabrala je rad učenika 7.r.
Leona Šilipetra.
oživljavanju su sudjelovali svi djelatnici i učenici škole prema uputama ravnateljice Silvije
Bocka i učiteljice voditeljice zadruge Ines Begić Liščić. Tijekom cijele godine brinuli su se
za uređenje okoliša i educirali se za različite
kreativne aktivnosti.

ODRŽANE ZAVRŠNE
PRIREDBE U DJEČJIM
VRTIĆIMA

Učitelji su organizirali zanimljive kreativne radionice za učenike od 2. do 8. razreda
koje su održane za vrijeme zimskih praznika.
Izrađivali su magnetiće s morskim motivima, privjeske i hvatače snova, lutke od vune,
straničnike, podmetače salvetnom tehnikom,
oslikavali šperploče, gipsane modele kućica i
horoskopske znakove od gipsa.
Na ravnateljičin prijedlog, u dogovoru s voditeljicom Učeničke zadruge Laslovo, tijekom proljetnih praznika postavljeno je deset
visokih gredica. Učenici od 1. do 8. razreda
su s razrednicima i predmetnim učiteljima
sudjelovali u sadnji različitih biljnih kultura
u visokim gredicama. Svaki razred dobio je
svoju gredicu u koju su vrijedno posadili povrće, voće i začinsko bilje. Učenici su redovito
vodili svu potrebnu brigu o biljkama. Dobivene proizvode su kušali učenici, a učenička
zadruga će ih prodavati zainteresiranim kupcima. Domaće je uvijek zdravije!
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U dječjim vrtićima Mali princ Laslovo i Ernestinovo održane su završne priredbe. Pjesma,
ples, veselje ispunili su domove ali i naša srca.
Malim budućim školarcima želimo punoooooo uspjeha u školi.
Vjesnik Općine Ernestinovo

OPĆINA ERNESTINOVO
PRIJAVILA JOŠ JEDAN
PROJEKT ZA FINANCIRANJE
IZ EU FONDOVA - OVAJ PUT
IZ PODRUČJA KULTURE
Općina Ernestinovo je suradnji sa partnerima
LU Petar Smajić iz Ernestinova, KUD Petőfi
Sándor iz Laslova, Udruga žena iz Laslova i
Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA
iz Osijeka, pripremila i prijavila projekt pod
nazivom „Kultura povezuje - suradničkim
djelovanjem u kulturi do osnažene zajednice“, za financiranje sredstvima iz Europskog
socijalnog fonda, u sklopu otvorenog poziva
Ministarstva kulture RH.

Cilj projekta je unaprijediti suradnju udruga
i lokalne uprave kao i poboljšati dostupnost
kulturnim i umjetničkim sadržajima u lokalnoj zajednici kako bi se povećala razina
aktivnog uključivanja građana u stvaranje
kulturno-umjetničkih sadržaja. U sklopu
projekta će se provesti i 12 različitih edukacijskih kulturno-umjetničkih programa, namijenjenih našim mještanima. Predviđeno
trajanje projekta je 18 mjeseca, vrijednost je
1.498.340,29 kuna, a natječajem je predviđeno financiranje odobrenih projekata u 100%om iznosu iz sredstava EU.

Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i
Srbija) Općina Ernestinovo sudjelovala je kao
partner u projektu “Suprotstavljanje euroskepticizmu kroz očuvanje kulturne baštine”.
Projekt je odobren u okviru programa Europa
za građane. Cilj ovog programa je poboljšati
uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU, povećati svijest o zajedničkoj povijesti, očuvanju kulturne baštine
i identiteta. Projekt je ukupne vrijednosti
108.000,00 kuna. Glavne aktivnosti i trodnevna konvencija svih partnera održana je u
svibnju 2018.g.
Ovo je prvi odobren projekt iz sredstava EU
fondova u proteklih 8 godina. Ovaj projekt
nam je svakako lijepo partnersko iskustvo sa
susjednim zemljama ali i referenca pri prijavi na natječaje za privlačenje sredstava iz EU
fondova. Naime, prilikom prijave na natječaje iz fondova EU uvijek morate navesti projekte koje ste provodili u posljednje 3 godine
a koji su dodijeljeni iz sredstava EU fondova,
koji su Vam ujedno referenca da ste pouzdani
prijavitelj.

8. MEMORIJALNI TURNIR
„TOMISLAV BAČIĆ“
Dana 5. kolovoza 2017. godine OO
UHDDR Općine Ernestinovo obilježio je
Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja polaganjem vijena-

ODOBREN PROJEKT
“SUPROTSTAVLJANJE
EUROSKEPTICIZMU KROZ
OČUVANJE KULTURNE
BAŠTINE”
U suradnji sa partnerima iz 7 europskih zemalja (Slovenija, Crna Gora, Makedonija,
Srpanj 2018., br. 1
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ca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja
u ernestinovačkom parku. Nakon toga održan je 8. Memorijalni malonogometni turnir
„Tomislav Bačić“ u spomen na najmlađeg poginulog hrvatskog branitelja iz Ernestinova.
Sudjelovalo je pedesetak djece iz Antunovca,
Ivanovca, Laslova i Ernestinova.

KUD PETŐFI SÁNDOR
OBILJEŽIO 70. GODIŠNJICU
OSNIVANJA
KUD Petőfi Sándor iza sebe ima burnu i
uspješnu godinu. Svih sedamdesetak članova
najrazličitijih dobnih skupina je na svoj način
doprinijelo da najvažniji događaj u prošloj
godini – Proslava 70. godišnjice kontinuiranog rada društva- bude obilježen na dostojan
način.
Povodom značajnog jubileja izdana je dvojezična brošura „70 godina Kulturno-umjetničkog društva „Petőfi Sándor” Laslovo s
kratkim osvrtom na prošlost samog mjesta,
osnovnim informacijama o gospodarstvu,
vjerskom i društvenom životu, i, naravno, rad
samog društva. Velikim uspjehom smatramo i
prikupljanje i postavljanje etnografske zbirke
u Domu kulture koja će služiti ne samo kao
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svojevrsna oda našoj prošlosti već i kao zalog
očuvanja naše tradicije i običaja u budućnosti.
Zahvaljujući ponajprije nesebičnom angažmanu Demokratske zajednice Mađara
Hrvatske i saborskog zastupnika mađarske
nacionalne manjine Roberta Jankovicsa ali
i velikom angažmanu samog društva u obliku apliciranja na fondove mađarske Vlade
nastavljeni su i radovi na obnovi i uređenju
Doma kulture – dijelom je zavšena fasada,
oličeno je kompletno prizemlje, nabavljeno je
200 komada stolica, velikim dijelom su uređene prostorije na prvom katu u budućnosti
namijenjene za smještaj gostiju, obnovljeno
je i uređeno pročelje, parking i park ispred
Doma, koji, možemo reći uljepšava ne samo
zgradu već je i ures čitavog sela. Ispred Doma
je postavljena i bista Petőfi Sándora- mađarskog pjesnika čije ime društvo i nosi. Bistu je
izradio i društvu darovao ernestinovački kipar
Ivica Tolić kojem se i ovim putem zahvaljujemo. Osim toga, sredstvima mađarske Vlade je
obnovljena i uređena pozornica u Domu kulture te je opremljena knjižnica koja trenutno
raspolaže s knjižnim fondom od oko četiri tisuće naslova uglavnom na mađarskom jeziku.
Redoviti rad našega društva, prvenstveno
troškove održavanja Doma kulture i troško-
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ve gostujućih nastupa financira se sredstvima
Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i sredstvima iz proračuna Općine Ernestinovo.
Veseli nas što je općina prepoznala važnost
našeg rada i truda koji ulažemo i ove godine
odobrila nam maksimalni mogući iznos potpore za rad.
Udruga broji devedesetak aktivnih članova
koji rade u četiri plesne odnosno dobne skupine. Uprava društva nastoji osigurati uvjete
za što je moguće više gostovanja u zemlji i
inozemstvu – naši plesači su tijekom godine
„odradili“ četrdesetak nastupa, od kojih po
jedno gostovanje u Makedoniji, Sloveniji i
Bosni i Hercegovini (točnije Sarajevu) te čak
tri u Mađarskoj.
Svoj rad mještanima sela i općine prikazujemo nekoliko puta tijekom godine- na folklornoj večeri koja se održava obično u travnju,
na multikulturnom dječjem festivalu tijekom
jesenskih mjeseci, na božićnoj priredbi i –
svakako- na Danima sela prigodno nazvanim
„Ususret žetvi“ posljednje subote u lipnju.
Cilj nam je u potpunosti urediti Dom kulture
u kojem su, osim naše, svoje mjesto našle i
druge laslovačke udruge, te se intenzivno početi baviti edukativnim programima za djecu
u obliku radionica za očuvanje nacionalnog
identiteta.
Iako naše društvo njeguje mađarsku kulturu i
običaje, u svojim redovima imamo i pripadSrpanj 2018., br. 1

nike drugih naroda što smatramo posebnim
bogatstvom.
Ove godine smo na danima sela uz drage
goste iz mađarskih mjesta Szentlászló i Zengővárkony, s kojima njegujemo dugogodišnje
izvrsne odnose, po prvi puta ugostili I Halubajske mažoretkinje- udrugu iz prijateljske
općine Viškovo.
Sljedeći, za nas veliki, projekt koji nas uskoro
očekuje je gostovanje uživo u emisiji Dobro
jutro Hrvatska u subotu 14. srpnja.

90. GODINA NOGOMETNOG
KLUBA LASLOVO ‘91
2017. godina ostati će upamćena po više događaja vezano za naš nogometni klub. Nakon velike borbe za ulazak u veći rang gdje
smo završili na 2. mjestu okrenuli smo se na
obilježavanje proslave 90. godina i ponovnoj
borbi vezano za plasman u reorganizaciji lige.
Naše selo se kao jedno od rijetkih može pohvaliti da je tokom svih 90 godina kluba
natjecalo svake godine u natjecanju. Sve je
počelo 1927. godine gdje su dvojica velikih
entuzijasta donijela prvu loptu u Laslovo i
krenula sa nogometom. Tradicija se održavala
svake godine, ni rat nije uspio naštetiti našem
igranju gdje smo nakon uništenja stadiona
utakmice igrali u Čepinu gdje su nas domaćini i više nego dobro ugostili.
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“MALA AKADEMIJA
UMJETNOSTI
ERNESTINOVO”
Kako bismo se uključili u rješavanje problema u zajednici prije 12 mjeseci smo pokrenuli projekt “ Mala akademija umjetnosti Ernestinovo - MAU”.

Tokom godine smo sa pionirima završili na
vrlo dobrom 5. mjestu. Trenerica Nada Deže
(ex. Bešker) je vrhunski odradila svoj posao
gdje je dobila ponudu i ostvarila životnu želju, a to je treniranje mlađih uzrasta u ŽNK
Osijek gdje je i sama ostavila najveći trag u
igračkoj karijeri.
Centralna proslava 90. godina kluba organizirana je u 7. mjesecu gdje smo ugostili NK
Osijek. Trodnevna proslava bila je više nego
vrhunska, kao klub ostvarili smo jednu veliku
želju a to je da ugostimo Osijek. Kako većina
stanovništva naše općine navija za Osijek pobrinuli smo se za dobru atmosferu gdje smo
svi uživali.
Nogometni klub Laslovo ‘91 nastaviti će se
boriti za svoje ideale, neće odustati nikada.
Do sada više nego uspješno branili smo boje
kluba tako će biti i sada!
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Udruga MAU Ernestinovo osnovana je u cilju promicanja, razvoja i unapređenja likovnoga stvaralaštva. Djeca i mladi će se senzibilizirati za područje umjetnosti i kulture kroz
rad udruge. Promicati će odgoj za slobodno
vrijeme i organizirati kvalitetno provođenje
slobodnoga vremena djece i mladih, podizati
kvalitetu života djece, mladih i obitelji.
Ostvarivati će se suradnja i umrežavanje s lokalnom zajednicom, odgojno-obrazovanim
ustanovama i organizacijama, ustanovama
i organizacijama socijalne skrbi te domaćim
i inozemnim organizacijama koje djeluju u
području djece, mladih i obitelji te promicati
zaštitu i provedbu ljudskih, a posebno dječjih
prava na svim razinama.
U projektu sudjeluju djeca i mladi, u dobi
od 5 -20 godina, s područja Općine Ernestinovo, iz Paulin dvora, Antunovca, Hrastina,
Vladislavaca i Osijeka.
U rad su uključena i djeca s posebnim potrebama, kao i djeca sa smanjenom socijalnom
prilagodbom. Udruga je otvorena za sve staVjesnik Općine Ernestinovo

ODRŽAN IZVIĐAČKI KAMP
ZA DJECU U ERNESTINOVU

novnike općine i šire, te Vas ovim putem pozivamo da se uključite u rad Udruge.
Svake subote imaju djeca i mladi mogućnost zaroniti u svijet umjetnosti.
...za roditelje besplatno ... za djecu i mlade
uzbudljivo i interesantno, pošto istražuju i otkrivaju novi svijet likovnoga jezika kroz mnoge tehnike rada.
Projekt se realizira uz potporu Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, Osječko-baranjske županije, Općine Ernestinovo, “Sevengardens” UNESCO,
Osnovne škole Ernestinovo, VODOVOD-a
Osijek, te Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb
Umjetnici: Milica Reinhart Tešankić, Siniša
Tešankić, Tomislav Herega

U suradnji sa Izviđačkim klubom Javor iz
Osijeka i Izviđačkim odredom Laslovo, Općina Ernestinovo organizirala je izviđački kamp
za našu djecu. Na kampu se okupilo oko 100ak djece i 16 odraslih izviđača. Predivan dan
na otvorenom, ispunjen smjehom, zabavom,
druženjem, mnogobrojnim aktivnostima...
bilo je predivno! Djeca su tijekom dana učila
različite tehnike vezanja čvorova, igrali se, pripremali skečeve. U 19h na pozornici u parku su roditeljima i svima prisutnim pokazali
sto su sve naučili a nakon predstave zapalili
smo logorsku vatru i uz kobasice te se družili. Nakon večere maleni su pošli kućama, a
veliki su prespavali do jutra u šatorima. Na
kraju ovog predivnog druženja glavno pitanje
je bilo - Kad ćemo opet? I zašto samo jedan
dan? U Galeriji naša umjetnica Milica pripremila je izložbu dječjih radova nastalih na međunarodnoj koloniji mladih u našoj osnovnoj
školi. Od srca zahvaljujemo našim izviđačima
iz IK Javora i IO Laslovo na trudu i vremenu,
našem KUD-u Petefi Šandor na opremi koju
nam je posudio i našim djelatnicima komunalnog pogona koji su svu opremu pripremili.

Kontakt: Milica Reinhart Tešankić
„Zahvaljujemo se Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Osječko-baranjskoj županiji na potpori i što su prepoznali vrijednost ovog jedinstvenog projekta
u našoj zemlji te rad i trud naših umjetnika
Milice Reinhart-Tešankić i Siniše Tešankić.
Umjetnicima veliko hvala što svoje znanje
prenose na naše mlade generacije i svoje slobodno vrijeme posvećuju upravo našoj djeci
kako bi u njima osnažili kreativnost, stvaralaštvo i potaknuli ih na slobodu izražavanja
i zajedništvo, te tako stvorili nove generacije ernestinovačkih umjetnika koji će jednog
dana na svojim leđima „nositi Kiparsku koloniju“.- Marijana Junušić
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UDRUGA UMIROVLJENIKA
ERNESTINOVO
Udruga umirovljenika Ernestinovo je prije
dvije godine osnovana kao samostalna. Broji
104 člana. Broj članova se smanjio u odnosu
na prethodne godine, jer je dosta članova preminulo, a jedan dio nije aktivan zbog bolesti.
Ove godine smo učlanili 8 novih članova i
to malo “mlađe” populacije. U mjesecu svibnju 2017. g. smo održali godišnju izvještajnu skupštinu. Ista je bila dobro posječena, uz
večeru i glazbu smo se družili do kasnih sati.
Početkom mjeseca srpnja, organizirali smo
odlazak umirovljenika u Bizovačke toplice
kroz dva tjedna i to zajedno s Udrugom umirovljenika Antunovac. Organizacija i odlazak
te odaziv je bio jako dobar. Isto su potvrdili
članovi koji su pokazali interes i ove godine
za odlazak u Bizovačke toplice. Uglavnom su
bili jako zadovoljni, a kupanje i vježbanje u
ljekovitoj bizovačkoj vodi je pomoglo i olakšalo njihove tegobe, te pozitivno utjecalo na
zdravstveno stanje.
Od 01.11.2017. sve do danas organizirali
smo fizioterapeutsko vježbanje naših članova i ostalih zainteresiranih mještana. Vježbe
nam vodi fizioterapeutkinja Ž. M. U dogovoru s ravnateljem prof. D. Škrlec, za vježbe
iznajmljujemo dvoranu naše škole. Vježbe su
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jako korisne i prilagođene svim populacijama.
Ovim putem pozivamo i druge zainteresirane
da nam se pridruže.
U mjesecu prosincu posjetili smo najpopularniji Advent u Europi, naš Zagreb. Uz stručno
vodstvo smo obišli Trg bana J.Jelačića, Gornji
grad, Kamenita vrata, Katedralu, crkvu Sv.
Marka. U povratku smo posjetili Bajku Salaj
kod Čazme. To je bio poseban doživljaj i svi
smo bili oduševljeni milionima lampica i božićnim ugođajem.
Za Božić i Novu godinu organizirali smo podjelu prigodnih paketa za sve članove udruge
te jedan dio koji su slabijeg imovnog stanja ili
su u potrebi. Iste je financirala naša Općina
Ernestinovo. Za bolesne i nemoćne članove
naš Odbor je upriličio posjetu i podjelu paketa.
U mjesecu veljači je izašao natječaj Osječko
baranjske županije za udruge. Na isti smo se
prijavili, izradili program i prikupili potrebitu dokumentaciju. Za program Umirovljenici
vježbaju, dobili smo 3.500,00 kn, a za program Obuka za rad na računalu 2.000,00 kn.
U trećem mjesecu sklopili smo s Švicarskom
tvrtkom “ Event 24 “ HT-HEIM / RENDS
ortopedija ugovor o suradnji te organizirali
odlazak umirovljenika na prezentaciju njihovih proizvoda vezano za zdravlje. Sponzorirali
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su nas s 2500,00 kn na osnovu ugovora. Planiramo obuku za rad na računalu, jednodnevni izlet, nastavljamo s vježbanjem, te u 09.
mjesecu odlazak u Bizovačke toplice.
Ako imate ideja ili kakvih novih sadržaja ovim
putem Vas pozivamo da se pridružite. Svi su
dobrodošli. Svakog utorka u večernjim satima
družimo se u prostorima naše Udruge. Radujemo se dolasku svakog od Vas.

UDRUGA UMIROVLJENIKA
LASLOVO AKTIVNO RADI
Udruga umirovljenika Laslovo je humana i
neprofitna organizacija. Cilj nam je prikupiti
što više članova. U 2017 godini imali smo
180 članova.
Sada već šestu godinu obilježavamo dan zaljubljenih. Za naše umirovljeničke članove je to
obilježavanje pedeset godina braka. U sklopu
održavanja godišnje skupštine priredimo male
svatove. Članovi udruge su gosti na toj večeri
sa glazbom, a slavljenici s obitelji, djecom i
unučadi imaju posebni stol na tom zajednič-

kom 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 organiziramo nabavu drva u prvom dijelu godine
na otplatu. Privatizacijom Bizovačkih toplica nažalost izgubili smo termalne vode. Ove
godine pokušat ćemo organizirati odlazak u
Harkanj u Mađarsku.
Povodom Međunarodnog dana starih i nemoćnih osoba Udruga Umirovljenika daruje
svoje članove sa pet kilograma jabuka u 10
mjesecu svake godine - udruga umirovljenika
jednako cijeni svakoga člana tako da svakome
jednako. Povodom Božićnih blagdana isto
svakom članu udruga pripremi paket. Imamo
i kasu uzajamne pogrebne pomoći - za pripomoć obitelji.

O RADU LU „PETAR SMAJIĆ“
U sklopu priprema za ovogodišnju Koloniju
odradili smo izvještajnu skupštinu na kojoj
smo izvijestili članove o radu Udruge u prošloj godini, a iznijeli planove aktivnosti za ovu,
2018. godinu.
Poslali smo i zahtjev Zavodu za zapošljavanje tri radnika u javnim radovima, koji će
oličiti skulpture i urediti prostorije galerije i
pomagati tijekom trajanja Kolonije. U ovim
pripremnim aktivnostima pomažu i članovi
Udruge.

MALO O RADU DVD
ERNESTINOVO
DVD Ernestinovo osnovano je davne 1924.
godine te djeluje punih 94 godine. Društvo
trenutno broji 23 ispitana vatrogasca, tridesetak djece i mladeži, 7 podupirućih članova
te 4 počasna člana. Dvd Ernestinovo u proteklih godinu dana imali smo 10 požarnih
intervencija, od toga 2 gašenja dimnjaka, 6
požara otvorenog prostora te 2 gašenja kontejnera, te smo imali i jednu tehničku intervenciju, uklanjanje stabla s prometnice. Prošle
Srpanj 2018., br. 1
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godine ostvarili smo suradnju s DVD Cerna,
koji su nam donirali vatrogasno kombi vozilo
za prijevoz vatrogasaca i opreme. Uz kombi
donirali su nam i hidraulični alat tj. škare i
razopore, za tehničke intervencije. Stoga se i
ovim putem još jednom zahvaljujemo. Društvo posjeduje i autocisternu FAP 1314, koja
je 1980. godište, te joj se bliži „istek roka
trajanja“. Ove godine Osječko baranjska županija je raspisala natječaj za financijsku potporu za kupovinu vatrogasnih vozila. Javljamo se na natječaj te dobivamo 40,000,00 kn
namjenskih sredstava isključivo za kupovinu
istog. Nadamo se da ćemo uspjeti skupiti još
financijskih sredstava kako bi kupili mlađu i
sigurniju autocisternu. Trenutno smo u fazi
pripremanja projekta „Proširenje vatrogasnog doma“. Općina Ernestinovo je naručila
projekt , te je isti gotov, ishodovana je građevinska dozvola. Početkom kolovoza otvara
se natječaj za mjeru 7.4.1., gdje ćemo aplicirati projekt. Ako projekt prođe Vatrogasni
dom trebao bi poprimiti novi izgled te biti
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funkcionalniji, kakav Ernestinovo zaslužuje.
Dom bi se trebao širiti prema ulici, toaleti i
garderoba bi trebali biti u predvorju, predviđen je sustav za ventilaciju, klimatizacija, te
grijanje na plin a ne kao do sada na električnu energiju, te bi se kapacitet sale povećao na
cca 250 do 300 osoba. Iskreno se nadamo da
ćemo Vas iduće godine obavijestiti kako smo
dobili bespovratna sredstva za rekonstrukciju
Vatrogasnog doma. Zahvaljujemo se Općini
Ernestinovo, načelnici Marijani Junušić na
suradnji, te se iskreno nadamo da će ona biti
još bolja.
Uz vatrogasni pozdrav
VATRU GASI, BRATA SPASI!
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FINANCIRANJE RADA
UDRUGA
Sukladno financijskim mogućnostima Općina Ernestinovo podupire rad i djelovanje svih
udruga s područja naše općine. Svaka godine raspisujemo natječaj za financiranje rada
udruga, kako bismo uveli red u financiranje
udruga, te se financiranje projekata i programa udruga građana strogo kontrolira - prati
se korištenje javnih sredstava.
Budući da su se u posljednje vrijeme pojavile
dezinformacije o tome da Općina Ernestinovo, na čelu s općinskom načelnicom, ne želi
pružiti financijsku pomoć lovačkom društvu
„Fazan“ iz Laslova, odlučili smo se očitovati.
Lovačko društvo Fazan izgubilo je sudski
spor, te je moralo Croatia osiguranju isplatiti
30.000,00 kn kao odštetu zbog naleta motornog vozila na divljač.
Dana 20.03.2018. u ime LD „Fazan“ obratio
nam se predsjednik LD „Fazan“ zamolbom za
financijsku pomoć kako bi mogli platiti štetu
od naleta divljači. Općinsko vijeće razmotrilo
je zamolbu te je dana 27.03.2018. u dobroj
namjeri donijeta odluka o izvanrednoj pomoći od 10.000,00 kn kao pomoć u podmirenju
duga LD „Fazan“.
U naknadnim kontaktima s predsjednikom
LD „Fazan“ g. Ladislavom Kočiš, utvrđeno
je da Općinskom vijeću nisu iznesene istinite
činjenice te je time Vijeće bilo dovedeno u zabludu, te je pod utjecajem te zablude donijelo
odluku o pomoći.

Zamolba je očito podnesena kako bi se ostvarilo dvostruko financiranje rada udruge, što je
zakonom zabranjeno, odnosno umjesto da se
podmiri dug, svrha zamolbe bila je još i ostvariti dodatnu korist. Žao mi je što to moramo
reći, no predsjednik Lovačkog društva pokušao je ostvariti financijsku pomoć na temelju
neistinitih činjenica. Kako je to naknadno
razotkriveno u trenutku kada smo htjeli izvršiti uplatu, Općinsko vijeće na idućoj sjednici
preispitalo je svoju odluku te je odobrenu pomoć ukinulo i ona neće biti isplaćena Lovačkom društvu Fazan.
Općina Ernestinovo dužna je raspolagati proračunskim sredstvima u skladu sa Zakonom
o udrugama, dužna je kontrolirati jesu li odobrena sredstava utrošena za svrhu za koju su
i odobrena. Osim toga, sredstva se udrugama
dodjeljuju putem natječaja. Prema tome, glasine koje pojedinci šire o tome kako općinska
načelnica ne želi poduprijeti rad Lovačkog
društva Fazan nisu točne.
Općinsko vodstvo zalaže za zakonit i transparentan rad, u prvom redu općinske uprave, a
zatim i ostalih korisnika proračunskih sredstava. Proračunska sredstva ne mogu i neće
se trošiti na sumnjive i nezakonite aktivnosti. Na to nas obvezuju zakonski propisi, ali
i povjerenje koje su nam građani ukazali na
lokalnim izborima. I dalje ćemo njegovati pozitivan odnos i suradnju s udrugama i pružati
im svu potrebnu pomoć.

Naime, u trenutku podnošenja zamolbe dug
je već bio podmiren, iako u zamolbi LD „Fazan“ navodi da su im potrebna sredstva kako
bi platili dug. To je utvrđeno uvidom u dopis Croatia osiguranja od 21.3.2018. kojim
se potvrđuje da je dana 20.3.2018. izvršena
uplata jednokratnog iznosa od 30.000,00 kn,
kojim je LD „Fazan“ u cijelosti podmirilo
svoj dug. Dakle, u trenutku obraćanja Općinskom vijeću, predsjednik LD „Fazan“ bio
je svjestan da je dug već podmiren iz drugih
izvora.
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USUSRET 45. KOLONIJI
KIPARA NAIVACA HRVATSKE
Likovna udruga “Petar Smajić” ove godine
organizira 45. Koloniju kipara naivaca Hrvatske, na koju planira pozvati oko dvadeset
umjetnika (deset kipara i deset slikara), koji će
svoja djela stvarati u parku mjesta Ernestinova. Kipari će skulpture izrađivati od slavonske
hrastovine većih dimenzija na temu tamburaši. Nakon izrade kipova, biti će postavljeni zajedno na već određeno mjesto u parku. Slikari
će također cjelodnevno slikati ispred Galerije
“Petar Smajić”, koja će za vrijeme trajanja Kiparske kolonije biti otvorena za posjetitelje. U
galeriji su postavljene skulpture i slike nastale
na ranijim kolonijama.
Otvorenje Kolonije kipara planirano je u nedjelju 29.07. a zatvaranje 05.08.2018. godine. Umjetnici će sa radom početi dan poslije
svečanog otvaranja, u ponedjeljak, a završiti
sa radom u subotu. Ove godine pozvati ćemo
i četiri umjetnika koji nisu do sada bili učesnici Kolonije, a jedan od njih je iz Vojvodine
(Srbija).
Suorganizator ove Kolonije je Općina Ernestinovo koja nam pruža financijsku potporu,
a i organizira kulturno-umjetnički program
koji se održava svaki dan u večernjim satima
na pozornici u parku. Ovu Koloniju kipara
financijski su pomogli Ministarstvo kulture
RH, Osječko-baranjska županija, a i mnogi
drugi donatori iz mjesta i šire okolice.
Nadamo se da će i ova 45. Kolonija kipara naivaca Hrvatske uspješno završiti sa radom na
zadovoljstvo svih mještana i njihovih gostiju,
kao i ostalih posjetitelja ove manifestacije.

9. SMOTRA SVATOVSKIH
ZAPREGA
Dana 5. kolovoza 2017.g. u Ernestinovu
održala se smotra svatovskih zaprega nakon
tri godine pauze. Nositelj organizacije predmetne aktivnosti je Konjički klub „Slavonija
i Baranja“ iz Ernestinova uz potporu Općine
Ernestinovo i Županije osječko-baranjske.
Na smotri su nazočili načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić i dožupan Goran
Ivanović Lac. Tijekom popodneva provedene
su slijedeće aktivnosti: izbor najljepše svatovske zaprege, teklićko jahanje i revijalna vožnja,
Ova po redu 9. Smotra svatovskih zaprega je
plod rada 40-tak entuzijasta članova KK „Slavonija i Baranja“ koji ne žele prekinuti sada
već jednu lijepu tradiciju.

HUMANITARNA PRODAJA
KOLAČA NA KOLONIJI
Na prošlogodišnjoj Koloniji u suradnji s udrugom žena “Sloga” organizirali smo humanitarnu prodaju kolaca. Ovim putem zahvaljujemo Danijela Grbavac, Ivana Radić, Iva

Po 45. put zaredom okupljamo se na 45. Kiparskoj koloniji Ernestinovo upravo zahvaljujući našim kiparima umjetnicima!
Ernestinovo-koljevka naivnog kiparstva-naše
bogatstvo!
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Stazić, Nada Gverieri, Milica Reinhart Tešankić i Danijela Strmečki na predivnim domaćim kolačima i našoj vrijednoj školskoj djeci
koju su prodavala kolače. Sredstva u iznosu
od 1.600.00 kn od prodaje kolača darovana
su OŠ Ernestinovo za pomoć u radu. Ovim
putem pozivamo Vas da uključite u pripremu
kolača, i na taj način poduprete i olakšate rad
našoj školi, a našoj djeci kvalitetniju školsku
okolinu..

SJEĆANJE NA ŽRTVU
ERNESTINOVA
Spomen-obilježje Istina u Ernestinovu simbol
je višestoljetne želje, nastojanja i borbe hrvatskog naroda za svojom samostalnošću, ali i
bolni podsjetnik na poginule i nestale mještane Ernestinova u obrani Republike Hrvatske
za Domovinskog rata.

PROJEKT 72 SATA BEZ
KOMPROMISA ODRŽAN I U
NAŠOJ OPĆINI
Tijekom projekta “72 sata bez kompromisa”
od 12. do 15.10.2017. mladi volonteri su u
ekološkim, humanitarnim i zabavnim akcijama promicali solidarnost, zajedništvo i kreativnost. Na naše veliko zadovoljstvo pridružili
su nam se i u Ernestinovu.
Koordinator i voditelj volontera za bojanje
kipova u Parku skulptura u Ernestinovu bila
je naša draga ernestinovčanka Ivona Briški,
a u radu su joj se pridružili vrijedni mladi
volonteri. Svojim uključivanjem i angažmanom ovi mladi vrijedni ljudi dokazali su da
se zajedno može mnogo toga postići, na ponos su svoje zajednice i vrijedni divljenja.
Koordinatori projekta u Osijeku su pater Hrvoje Mravak i Sanja Počuča kojima zahvaljujemo sto su nas uključili u ovaj hvale vrijedan
projekt. Nadamo se da će se ovakve i slične
aktivnosti i dalje provoditi te ćemo se uvijek
rado odazvati.

Obilježavajući Spomendan 20. studenoga
1991., kada je pod naletima neprijatelja kapitulirala obrana Ernestinova, priređeno je
svečano otkrivanje ovog spomen-obilježja.
Ono je koncipirano kao straža deset vojnika
pripadnika hrvatskih povijesnih postrojbi i
dva središnja stupa koja nose hrvatski pleter.
Spomen-obilježje stvarano je u posljednje dvije godine i u duhu je kiparske kolonije koja je
obilježila ovo mjesto nedaleko od Osijeka.
Na dvadesetšestu godišnjicu stradavanja mještana Općinski ogranak Udruge hrvatskih
dragovoljaca Domovinskog rata Ernestinovo,
u suradnji s Općinom Ernestinovo, organizirao je njegovo otkrivanje. Prvi se žrtvama
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poklonio Tomo Medved ministar hrvatskih
branitelja, zatim i osječko-baranjski župan
Ivan Anušić.
Potom su gosti, domaćini, obitelji poginulih i
nestalih te brojne udruge proizašle iz Domovinskog rata položili vijence i zapalili svijeće i
na mjestu masovne grobnice u Ernestinovu.

PREDSTAVA I POSJET DJEDA
BOŽIČNJAKA ZA NAŠE
NAJMLAĐE
Nase najmlađe i najslađe članove, dječicu
obradovali smo prigodnom predstavom i podjelom poklončića u Laslovu i Ernestinovu.

OBILJEŽENA 26. OBLJETNICA
OKUPACIJE LASLOVA
U Parku hrvatskih branitelja u Laslovu
24.11.2018. obilježena je 26. obljetnica okupacije Laslova uz mnogobrojna izaslanstva.
Žrtvama se uz mnogobrojna izaslanstva
poklonio ministar branitelja Tomo Medved
koji je poslao važnu poruku svim okupljenima
– zbog svih naših poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja i civila ne smijemo se
umoriti govoriti istinu, čuvati istinu, te
izaslanstvo općine na čelu sa zamjenikom
načelnice Željkom Katićem i načelnicom
Marijanom Junušić.
S posebnim pijetetom sjećajmo se naših poginulih, no hrabrimo buduće generacije da
krenu u budućnost s optimizmom.
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POSJET HALABUJKSIH
ZVONČARA
28.01.2018. su nas posjetili Halubajski zvončari iz naše drage prijateljske Općine Viškovo.
Svojim dolaskom oduševili su sve prisutne, a
osobite naše najmlađe i najslađe članove. Od
srca zahvaljujemo i našoj Maloj akademiji
umjetnosti i našoj umjetnici Milica Reinhart-Tešankić sto je s djecom izradila zvončara i predivnu knjigu dječjih radova u kojoj su
djeca svojim ocima prikazali zvončare. Knjiga je bila dar Male akademije Halabujskim
zvončarima. Veliko hvala od srca i mamama
Andrea Mišetic, Sandra Mišetić, Milica Reinhart-Tešankić, Marica Vaci i Izabela Stiplošek
na predivnim krafnama. Zahvaljujemo i našoj
OŠ Ernestinovo na pomoći u animiranju djece i mještana. Koliko oduševljenje su izazvali
govori i činjenica da su prolaznici zaustavljali
aute na cesti i snimali cijeli događaj.

MAŠKARE, MAŠKARE…
Naši najmanji i najslađi članovi posjetili su
nas u vrijeme poklada i jako razveseli. Za tu
prigodu Općina je u pomoć pozvala klauna
koji ih je razveselio balonima.

KONJOGOJSKA UDRUGA „
VRANAC „ LASLOVO
Konjogojska udruga „ Vranac „ Laslovo osnovana prije 12 godina. Udruga djeluje na području Općine Ernestinovo, Osječko-baranske županije. Predsjednik udruge je Siniša
Deže iz Laslova
Udruga se bavi uzgojem konja i športskim
aktivnostima vezanih za konjički sport. Isto
tako kroz godinu sudjeluje na svim manifestacijama na području Osječko-baranjske županije. Kroz godinu sudjeluje na svim izborima najljepše svatovske zaprege diljem cijel
Županije, kao i na pokladnim jahanjima. Na
svim manifestacijama i športskim takmičenjima članovi Udruge osvajaju nagrade, uglavnom prva i druga mjesta.
Već duži niz godina gosti smo na Vinkovačkim jesenima i Đakovačkim vezovi gdje sudjelujemo u jahačkom dijelu i u djelu izbora
najljepše svatovske zaprege.
Udruga početkom godine, u veljači organizira pokladno jahanje u Laslovu, koja datira ih
turskog doba. Tom prigodom se okupljaju jahači i zaprežna kola, oko stotinjak sudionika.
Srpanj 2018., br. 1
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POSJET PRIJATELJSKOJ
OPĆINI VIŠKOVO
U travnju 2018. posjetili smo nasu prijateljsku Općinu, Općinu Viškovo povodom obilježavanja 25. godišnjice osnutka općine. Općina Viškovo, jedna je od najprosperitetnijih i
najrazvijenijih općina u lijepoj našoj.

Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu!
Ove godine okrugla je 20. obljetnica prijateljstva naših općina. Neka naše prijateljstvo traje, a naša suradnja neka se ogleda na području
kulture, projekata i ostalih područja života.

ODRŽANA TERENSKA
VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE
U svibnju 2018.g. održana je terenska vježba
civilne zaštite Općine Ernestinovo.
Tema vježbe je bila aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine
Ernestinovo na provođenju mjera zaštite i
spašavanja u slučaju požara na spremniku
ukapljenog naftnog plina u skladištu i punionici plina pravne osobe Petrol d.o.o. u naselju Divoš. Općine imaju zakonsku obvezu
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organizirati vježbe civilne zaštite jednom u 2
godine. Ova je bila prva pokazna vježba na
području naše općine, a cilj vježbe je bilo
uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti snaga sustava civilne zaštite.
U organizaciji, pripremi i izvođenju vježbe
su sudjelovali Petrol d.o.o., Područni ured za
zaštitu i spašavanje Osijek, MUP PU Osječko-baranjska, Zavod za hitnu medicinu OBŽ,
HGSS stanica Osijek, DVD Ernestinovo,
DVD Laslovo, Stožer civilne zaštite Općine
Ernestinovo, Gradsko društvo Crvenog križa
Grada Osijek, volonteri iz udruge UHDDR
Općine Ernestinovo i Općina Ernestinovo, a
zapovjednik cijele vježbe bio je Alen Šafran,
član DVD-a Ernestinovo.

NABAVA SPREMNIKA ZA
ODVOJENO PRIKUPLJANJE
OTPADA
Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša u svibnju
2018. prijavili smo projekt „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“. Dana
03.07.2018. dobili smo pozitivnu odluku i
potpisali ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša
o nabavci spremnika.
Općina Ernestinovo poduzima niz aktivnosti kako bi osigurala razvrstavanje otpada na
mjestu nastanka i odvojeno sakupljanje otpada pogodnog za obradu, a sve u cilju što
kvalitetnijeg i učinkovitijeg gospodarenja otpadom.
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)
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- velike kontejnere za gospodarske subjekte
(za plastiku, te za papir i karton)
- v elike žute kante za plastiku za svako kućanstvo (kantama ćemo zamijeniti vreće)
Općina Ernestinovo ima za cilj uspostaviti kvalitetan i učinkovit sustav sakupljanja
komunalnog otpada kako ne bismo dovodi
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, pojava neugodnih mirisa,
ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta. Nabavkom spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada značajno ćemo pridonijeti ostvarenju
navedenog cilja.
Dok ne nabavimo kante, vreće za plastični
otpad možete preuzeti u Općini Ernestinovo
svakog radnog dana.

RECIKLIRAJMO OTPADČUVAJMO OKOLIŠ
Stupanjem na snagu nove Odluke sve općine
i gradovi do 2020.g. moraju smanjiti “proizvodnju” miješanog komunalnog otpada za
50%. Ukoliko ne smanjimo količinu miješanog otpada za 50% općine i gradovi će morati plaćati kaznene penale po svakoj premašenoj toni otpada.
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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 dvorišta na par dana kako bi bila pristupačnija
mještanima za odvajanje otpada. Glomazni
otpad skupljati će se 2xgodinje, te se ukidaju
kontejneri. Ukoliko djelatnici Unikoma uvide da ste u kantu bacili otpad koji je moguće
reciklirati (npr. akumulator), putem čipa će
zabilježiti da je to Vaša kanta te Vam na slijedećem računu ispostaviti cijenu za zbrinjavanje tog akumulatora.
Pozivamo mještane da se uključe u odgovorno 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.

NOVI NAČIN PRIKUPLJANJA
OTPADA
Unikom u 11.mjesecu 2018. uvodi novi način naplate kako bi se smanjila količina komunalnog, nerecikliranog otpada, i to tako
što će se odvoz smeća obračunavati po broju i
količini odvoza.
Svaka kanta će biti čipirana i kada je kamion
podigne on će ju učitati i na kraju mjeseca
točno će se vidjeti koliko puta je koja kanta
ispražnjena. Dakle, novi sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada izravno
ovisi o tome koliko reciklirate. Što više reciklirate, odnosno odvajate otpad, odvoz otpada obavljat će se rjeđe, a ako ne reciklirate
često, onda ćete to i platiti više. Unikom Vam
je u Izjavi koje ste dobili na kućnu adresu priložio i izvadak iz cjenika javnih usluga gdje se
vidi da je cijena minimalne javne usluge (tzv.
paušal) bez obzira na veličinu kante i broj odvoza 30,50 kuna. Na to se dodaje iznos od
pet lipa puta volumen kante (120 litara), što
znači da će cijena za jedan odvoz mjesečno
iznositi 36,50 kuna mjesečno plus PDV, a za
više odvoza dodatnih 6 kn plus PDV po od41

vozu. Drugim riječima, ako imate samo jedan odvoz mjesečno, plaćat ćete manje nego
do sada, ali ako imate više odvoza, plaćat ćete
više nego do sada.

-odjeća
-akumulatore
-fluorescentne cijevi
-zeleni otpad

BESPLATNO ODLAGANJE
OTPADA U RECIKLAŽNOM
DVORIŠTU U ANTUNOVCU

USKORO UVODIMO
KOMUNALNO REDARSTVO

Obavještavamo mještane Općine Ernestinovo da posebne vrste otpada mogu besplatno
odlagati u Reciklažnom dvorištu koje se nalazi u Gospodarskoj zoni Antunovac.
Općina Ernestinovo koristit će reciklažno dvorište u vlasništvu Općine Antunovac
u svrhu provođenja mjere odvojenog prikupljanja otpada, te će Općina Ernestinovo zajednički s Općinom Antunovac snositi sve troškove potrebne 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.
Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
-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 komada)
-metalni glomazni otpad
-elektronički otpad
-glomazni otpad
-drveni otpad
-tekstil
42

Kako bi pridonijeli ljepšem izgledu naših naselja, uskoro planiramo uvesti komunalno redarstvo u našoj općini.
Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i
postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno
postavljenih predmeta.
Komunalni redar obilaziti će naša naselja i
ponajprije upozoriti mještane o kršenju komunalnog reda, potom ih zamoliti da uklone nedostatak ( npr. pokose javnu površinu
ispred kuće, očiste snijeg, uklone ambroziju
itd.) i dati im rok za uklanjanje. Ukoliko ne
uklone nedostatak, u propisanom roku, komunalni redar može izreći novčanu kaznu.
Uvođenjem komunalnog redarstva riješit će
se komunalni problemi s kojima se svakodnevno susrećemo.

Vjesnik Općine Ernestinovo

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)
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

VLASTITI KOMUNALNI POGON

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Krajnović Marina, mag. iur.

Crnić Ivica, predradnik
Knajz Đuro, komunalni djelatnik
Đekemati Ivan, komunalni djelatnik
Tijardović Mario, komunalni djelatnik

Administrativna tajnica
Eva Vaci
Računovodstvena referentica
Zorica Šuica
Knjigovodstvena referentica
Ana Milić
Spremačica-dostavljačica
Katica Šestić
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30.07.2018. PONEDJELJAK
21.00h KUD „PETEFI ŠANDOR“ LASLOVO
19.00-22.30 besplatni zabavni park za djecu
(zračni jastuk, ringišpil) i jahanje ponija
21.45h KINO NA OTVORENOM - crtić za djecu
31.07.2018. UTORAK
21.00h TS SITAN VEZ

28.07.2018. do 05.08.2018.

KIPARI
1. Mato Tijardović, Osijek
2. Siniša Tešankić, Ernestinovo
3. Vlado Hržica, Antunovac
4. Nedo Malenica, Osijek
5. Zvonimir Dangubić, Hlebine
6. Ivan Forjan, Bilje
7. Fulop Attila, Bačko Gradište, Srbija
8. Ivan Trupković, Sirać
9. Luka Tolić, Ernestinovo
10. Ivica Tolić, Ernestinovo

SLIKARI
1. Ivo Kolar, Križevci
2. Rozvelt Kapović, Osijek
3. Dario Šošić, Vukovar
4. Siniša Špiranović, Čepin
5. Hrvoje Takač, Osijek
6. Josip Božičević, Otok
7. Zlatko Kokanović, Županja
8. Še k Kapetanović, Vinkovci
9. Zlatko Krstić, Osijek

02.08.2018. ČETVRTAK
21.00h pop rock band KORZO

KULTURNO-UMJETNIČKI
PROGRAM

03.08.2018. PETAK
17.00h Bubble football utakmica
18.00h 2. ERNESTINOVAČKA FIŠIJADA
Park Ernestinovo
Prijave Hrvoje Crnić 091/270 02 66
Stjepan Crnić 095/350 64 00
19.00h Humanitarna prodaja domaćih kolača
21.00h koncert KLAPA RIŠPET

28.07.2018. SUBOTA
MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR
BORISLAV GVERIERI
Nogometno igralište NK „SLOGA“
ERNESTINOVO
16.00h Prva utakmica
18.00h Druga utakmica
16.00h Bubble football utakmica
f@agogacentar

04.08.2018. SUBOTA
17.00-20.00 DJEČJI DAN
Cirkus dan- zabavne igre za djecu
21.00h KONCERT ALLEGRO BAND

29.07.2018. NEDJELJA
MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR
BORISLAV GVERIERI
Nogometno igralište NK „SLOGA“
ERNESTINOVO
16.00h Utakmica za 3. mjesto
18.00h Utakmica za 1. mjesto
16.00h Bubble football utakmica
20.30h Svečano otvorenje 45. Kiparske

kolonije Ernestinovo 2018

21.00h KONCERT MIROSLAV ŠKORO
30.07. - 04.08.2018. 9.oo-18.00h
LU Petar Smajić- rad kipara i slikara
MAU i OŠ Ernestinovo- dječja umjetnička
akademija

SPONZORI:

Slastičarna
"Breza"
Ernestinovo

01.08.2018. SRIJEDA
21.00h TS GARAVI

VUKA d.d. Osijek

05.08.2018. NEDJELJA
UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA
DOMOVINSKOG RATA ERNESTINOVO
9.00h Polaganje vijenaca u Parku skulptura
Ernestinovo
10.00-12.00h 9. Memorijalni turnir „Tomislav
Bačić“
16.00 Svatovske zaprege i revijalna vožnja –
prostor KK Slavonija i Baranja Ernestinovo
16.00 NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA
prostor KK Slavonija i Baranja Ernestinovo
Prijave: Marin Juginović 099/ 741 69 03
*u slučaju kiše program će se održati ispod
šatora u parku

MEDIJSKI POKROVITELJI:

BUTAN
DIVOŠ

Vinarija Brzica
Erdut

Repromaterijal d.o.o.
Ernestinovo
Pekara „Mijoč“,
Antunovac

CIBALIA.HR

ULAZ
SLOBODAN

