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MARJAN TOMAS, NAČELNIK OPĆINE VLADISLAVCI

SNAGE, ZNANJA 
I PONOSA IMAMO!

Općina Vladislavci oduvijek je 
ponosna hrvatska općina koju su 
činili i čine njegovi stanovnici, svi 
oni koji ju čuvaju u srcu.

Čestitajući Dan općine ne mogu 
se oteti dojmu i ne sjetiti se naših 
sumještana koji su morali trbu-
hom za kruhom otići i negdje da-
lje potražiti svoju životnu sreću. 
Nije Općina Vladislavci izolirana 

takvim problemom! To ka-
rakterizira cijelu Hrvat-

sku, a dobrim dijelom 
Slavoniju i Baranju. 
Danas je svima kri-
stalno jasno da uz 
izgradnju otvore-
nog, tolerantnog 
i transparentnog 
društva na svim 
razinama, prvi pri-

oritet je izgradnja 
preduvjeta za radna 

mjesta koja će omogu-
ćiti razinu dohotka za 

pristojan život. Čini 
se vrlo jednostavno 
kada se govori, ali 
u stvarnosti jako 
teško je to preto-
čiti u djelo. Puno 
je pojedinačnih 
projekata i ak-
tivnosti koje smo 
radili ili koje pla-

niramo izvoditi 
u dobroj vjeri da 

stvorimo preduvjete 
da oni najbolji među 

nama, a ima ih u našim 
selima koji imaju volje i želje 

ostati i raditi na selu, da ostanu 
i razvijaju našu zajednicu.

U ovim svečanim danima poseb-
no se zahvaljujem svima vama 
koji svojim radom, poštenjem i 
trudom dokazujete da i u ovim 
teškim vremenima naša općina 
živi i ima svijetlu budućnost. Po-
nosni na svoju tradiciju, povijest 
i kulturu, na izvrsnost u svim po-
dručjima društvenog života, na-
stavljamo graditi i razvijati ono 

što su nam generacije ostavile 
kao zalog. 

Kao i druge općine i gradovi, Opći-
na Vladislavci isto tako traži svoje 
mjesto pod suncem u ovom pro-
storu i ovom vremenu. Iza nas je 
puno preskočenih prepreka, ali 

još ih je puno zapravo i pred na-
ma. Pred svima nama zadatak je 
hrabro krenuti prema izazovima 
sadašnjice i graditi sretnu europ-
sku općinu budućnosti. Snage, 
znanja i ponosa za to imamo, sto-
ga srcem u srcu Slavonije prosla-
vimo Dan naše Općine!

Drage mještanke i mještani Op-
ćine Vladislavci, u ime Općinske 
uprave i svoje osobno ime česti-
tam vam 17. svibnja, Dan općine 
Vladislavci!

oritet je izgradnja 
preduvjeta za radna 

mjesta koja će omogu-
ćiti razinu dohotka za 

pristojan život. Čini 

u dobroj vjeri da 
stvorimo preduvjete 

da oni najbolji među 
nama, a ima ih u našim 

selima koji imaju volje i želje 
ostati i raditi na selu, da ostanu 

takvim problemom! To ka-
rakterizira cijelu Hrvat-

sku, a dobrim dijelom 
Slavoniju i Baranju. 
Danas je svima kri-

preduvjeta za radna 
mjesta koja će omogu-
ćiti razinu dohotka za 

pristojan život. Čini 

Mladi su naša energija, snaga, 
naš poticaj, motor koji nas pokreće. 

Rad mladih je posebno važan jer 
samo u timu - zajedno - možemo 
učiniti više i bolje za budućnost 

naše djece i unuka

U ovim svečanim 
danima posebno se 
zahvaljujem svima 
vama koji svojim 

radom, poštenjem i 
trudom dokazujete 
da i u ovim teškim 
vremenima naša 

općina živi i ima svijetlu 
budućnost!

SNAGE, ZNANJA 
I PONOSA IMAMO!
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U veljači je župan osječko-baranj-
ski Ivan Anušić  s predstavnicima 
županijskih stručnih službi posje-
tio Općinu Vladislavci gdje su raz-
govarali s općinskim načelnikom 
Marjanom Tomasom i njegovim 
suradnicima. Na tom sastanku sa 
županom razgovaralo se o kon-
kretnim općinskim planovima 
i suradnji Općine Vladislavci s 
Osječko-baranjskom županijom 
pa se moglo čuti da će biti pomoći 
Županije  po tom pitanju i realiza-
cije važnih projekata, ali se čulo 
i da će biti podrške u projektima 
koje općinska uprava planira re-
alizirati financiranjem iz drugih 
izvora financiranja  - europskih i 
nacionalnih. 

Na sastanku se govorilo, između 
ostaloga, da Općina planira grad-
nju kanalizacijskog sustava, za što 
se radi projektna dokumentacija. 
Općina Vladislavci raspolaže s ma-
lim izvornim proračunskim sred-
stvima, a ima velike planove koje 
želi realizirati uz projekte koji se su-
financiraju iz alternativnih izvora.
Župan Ivan Anušić je rekao da će 
pomoći u modelu financiranja 
kanalizacijskog sustava kao veli-

kog infrastrukturnog projekta u 
Općini Vladislavci.
Također, Općina planira napra-
viti kuću oproštaja u Dopsinu i 
kupiti navalno vatrogasno vozilo 
za DVD u Hrastinu, a u čemu će 
Županija financijski pomoći.
Tema razgovora bio je i problem 
s devastiranim vladislavačkim 
dvorcem u kojem su nekada bile 
liječničke ordinacije. Tomas je na-
veo da su suvlasnici Dom zdravlja 
i Ljekarne Srce, ali objekt ne kori-
ste, stoga je od Županije zatražio 
pomoć da ga se spasi od daljnjeg 
propadanja. Anušić je najavio 
novu procjenu vrijednosti objek-
ta kako bi se pokušali naći kupci i 
objekt pustio u funkciju.
Ukoliko se ne nađe kupac, tražit će 
se novo rješenje, a u međuvreme-
nu vlasnici dvorca moraju osigu-
rati uređenje njegova okoliša ba-
rem jednom godišnje te ga zaštititi 
od daljnjih krađa i uništavanja.
- Osječko-baranjska županija 
aktivno sudjeluje u realizaciji 
razvojnih projekata svih općina 
i gradova na svom području, pa 
tako i Općine Vladislavci koja 
ima skromne resurse, ali načel-

ŽUPAN IVAN ANUŠIć
U OPćINI VLADISLAVCI

Osječko-baranjska 
županija aktivno 

sudjeluje u realizaciji 
razvojnih projekata 

svih općina i gradova na 
svom području, pa tako 
i Općine Vladislavci koja 
ima skromne resurse, 
ali načelnik i njegovi 
suradnici vrlo dobro 
rade. Načelnik ima 

inicijative, zna svoj posao 
i kada treba zna 
zatražiti pomoć 

županije i 
ministarstava

nik i njegovi suradnici vrlo dobro 
rade. Načelnik ima inicijative, zna 
svoj posao i kada treba zna zatra-
žiti pomoć županije i ministarsta-
va. Razgovarat ću i lobirati s čelni-
cima Hrvatskih voda o izgradnji 
projekta odvodnje Vladislavci 
– Vuka – Beketinci, projektu koji 
pokriva tri općine i sedam naselja 
– kazao je župan Anušić.
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SUFINANCIRANJE 
UDRUGAMA KAMATE NA 
KREDITE ZA PROVOĐENJE 
EU PROJEKATA
Kako bismo pomogli udrugama građana u reali-
zaciji njihovih projekata koje žele realizirati, Općina 
Vladislavci se uključila u subvencioniranje kamata 
na kredite iz projekta „Pomoć u realizaciji projekta 
sufinancirani iz EU prigrama“. To znači da ukoliko 
se udruge koje se prijave na EU projekte i budu im 
odobreni, Općina Vladislavci i Osječko-baranjska 
županija će finacirati kamatu na kredit ako budu 
trebali podići krediti za ralizaciju svojih projekata.

SUFINANCIRANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA
Raspisan je javni poziv Općine Vladislavci za sufi-
nanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu na 
području Općine Vladislavci. To je jedna od mjera koji-
ma Općina pomaže odnosno olakšava priključivanje 
na vodovod. Sufinancira se kućanstvima sa tisuću 
kuna vodovodni priključak, a prihvatljivi korisnici ove 
naše mjere su fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća 
i stanova na području općine. Načelnik Tomas ističe 
i da su dogovorili s Vodovodom Osijek da korisni-

ci preostali dio iznosa za priključivanje mogu 
platiti na 24 rate, što je dodatna pogod-

nost u plaćanju koju je dogovorila općinska uprava. 
Dakle, prilikom sklapanja ugovora za spajanje na 
vodovod odmah će se umanjiti cijena priključivanja 
za tisuću kuna. Prihvatljivi su troškovi zapravo trošak 
priključka (rad i potreban materijal i sl.) izvršen od 
strane Vodovoda Osijek d.o.o.
 „Zahtjevi za priključenje podnose se u Vodovodu 
d.o.o. Osijek, Poljski put 1, 31000 Osijek, a Javni poz-
iv  otvoren je do 1. prosinca  2018. godine odnosno 
do utroška sredstava predviđenih za provedbu ove 
mjere“, poručuje Marjan Tomas.

OPćINA VLADISLAVCI

VLADISLAVCI, DOPSIN 
I HRASTIN – MJESTA 
UGODNOG ŽIVLJENJA

VLADISLAVCI, DOPSIN 
I HRASTIN – MJESTA 
UGODNOG ŽIVLJENJA
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Nizom aktivnosti i projekata, 
Općina Vladislavci svojim je 
mještanima svih generacija u 
naseljima Vladislavci, Dopsin 
i Hrastin svakodnevicu učinila 
ljepšom i ugodnijom za život i rad.
Uređeni nogostupi, rasvjeta, 

društveni domovi, ceste, voda, 
kanalizacija i most, osnova su 
svakodnevice stanovnika i samo 
su dio cjelokupne strategije kojom 
se pronalaze brojne mogućnosti 
financiranja za unaprjeđenje 
kvalitete života.

ZAPOŠLJAVANJE 
KROZ STRUČNO 
OSPOSOBLJAVANJE
U općinskoj upravi u radu često pomažu mlade oso-
be sa područja Općine Vladislavci koje su zaposlene 
kroz program stručnog osposobljavanju. Općina 
Vladislavci je provela javni poziv za zapošljavanje 
osoba na stručno osposobljavanje i trenutno je 
jedna osoba zaposlena odnosno odraditi će svoj 
pripravnički staž kroz slijedećih godinu dana.
Za sve mlade osobe koje rade u Jedinstvenom up-
ravnom odjelu Općine Vladislavci, kroz program 
stručnog osposobljavanja, resorno ministarstvo 
u potpunosti snosi trošak rada tako da nema do-
datnog troška za Općinu, a Općini i mještanima je 
odlična pomoć u svakodnevnom radu.

Doprinos hrvatskih 
branitelja u obrani Hrvat-
ske i oslobađanju privremeno oku-
piranih teritorija je nemjerljiv. Općina 
Vladislavci je prošle godine na groblju u Vladislavci-
ma izradila novi križ i spomen obilježje. Postojeći 
drveni križ je bio oštećen i s vremenom je dotrajao, 
a novi je simbolično složen od topovsko-tenkovskih 
čahura te je oko njega uređeno i spomen mjesto. 
Svečano je otkriven prošle godine za vrijeme 
općinske  proslave uz počasnu stražu Hrvatskog 
sokola koji uvijek prati općinske ceremonijalne man-
ifestacije. Ovaj križ simbol je žrtve koju su branitelji 
iz naše Općine položili na oltar Domovine - oni su u 
našu slobodu utkali svoju najveću vrijednost - svoj 
život. Na tome im vječna hvala i slava!

NOVI KRIŽ U 
ČAST POGINULIM 
HRVATSKIM 
BRANITELJIMA

Nakon što su uređeni društveni 
domovi u svim našim naseljima na 

red je došlo i uređenje i opremanje 
kuhinjskih prostorija, baš onako kako 

je bilo i planirano kada se kretalo u projekt potpune 
rekonstrukcije tih objekata. Počelo se s uređivanjem 
kuhinjskih prostorija Društvenog doma u Hrastinu, 
a doći na red i svi ostali objekti s takvim investirajem. 
„Počeli smo uređivati sve te kuhinjske prostorije, 
malo po malo svake godine. U studenom 2017. go-
dine smo uredili kuhinju u Hrastinu što će omogućiti 
kvalitetnije korištenje tog projekta za održavanje 
raznih manifestacija. Nabavili smo nove kuhinjske 
elemente te idemo sa nabavkom novih klupa za taj 
dom. Isto tako će se opremiti i dom u Dopsinu novim 
kuhinjskim elementima posuđem i ostalim kuhin-
jskim potrepštinama. Domovi su uređeni, sada su na 
redu samo finese i detalji“, najavljuje načelnik Tomas.

UREĐENJE 
KUHINJA 
DRUŠTVENIH 
DOMOVA

Nakon što su uređeni društveni 
domovi u svim našim naseljima na 

red je došlo i uređenje i opremanje 

UREĐENJE 
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IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA
Upravo je u tijeku završetak izrade Prostornog 
plana. Zapravo je riječ o drugoj izmjenjeni i dopuni 
Prostornog plana Općine Vladislavci s ciljem poti-
canja razvoja gospodarstva. Prostorni se plan mi-
jenja, jer tako želimo omogućiti lakšu gradnju kako 
kućanstvima tako i pravnim osobama na području 
Općine Vladislavci. Također se izmjena radi kako bi 
se olakšalo i proširenje postojećih objekata našim 
mještanima. Izradu prostornog plana Općine 
Vladislavci sufinancira Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja sa 50% iznosa, a temeljem pri-
javljenog i odobrenog projekta na natječaj Ministar-
stva graditeljstva i prostornog uređenja početkom 
2018. godine.

SUFINANCIRANJE 
RADA ZDRAVSTVENIH 
USTANOVA
Pravo na sufinanciranje troškova rada zdravstvenih 
ustanova, a u cilju bolje dostupnosti zdravstvenih 
usluga mještanima općine Vladislavci, ostvaruje 
Dom zdravlja Osijek za ambulantu obiteljske medi-
cine, ordinaciju stomatološke medicine i ljekarne u 
Vladislavcima.
Potpora za sufinanciranje rada zdravstvenih ustano-
va obuhvaća režijske troškove zgrade u kojoj se 
obavlja zdravstvena djelatnost u Vladislavcima pa 
tako financiramo 100 posto iznos mjesečnog troška 
za grijanje, vodu, električnu energiju i drugo.  

RADNI SASTANCI SA 
MINISTROM MARIćEM 
O DRŽAVNOJ IMOVINI
Kako bi se riješila problematika onih objekata koji 
su zapravo državna imovina Republike Hrvatske, 
načelnik Općine Marjan Tomas imao je radni sas-
tanak s ministrom Goranom Marićem i županom 
Ivanom Anušićem u Osječko-baranjskoj županiji. 
Upravo je bolje iskorištavanje državne imovine na 
području Općine Vladislavci bila tema tog sastanka. 
Tomas navodi kako je ministru izložena sva problem-
atika,  pojasnio mu je da na području Općine postoje 
objekti koji su u vlasništvu Republike Hrvatske te je 
ministar prionuo rješavanju te problematike. 
„Jer, primjerice, imamo objekata koji su napušteni, 
zapušteni , a imamo i objekata u kojima ljudi gen-
eracijama žive pa idemo zajednički u tom smjeru 
da se ti objekti tim ljudima i dodijele na neki način, a 
zapušteni objekti puste u funkciju. To je problema-
tika s kojom ćemo se baviti u narednim mjesecima“, 
kaže Tomas.
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Planirano je izraditi drugo izdanje knjige o povijesti 
Vladislavaca koju je radio doc. dr. sc. Denis Njari s 
Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. 
Stoga pozivamo sve one koji imaju materijale koji 
se mogu iskoristiti za nadopunjavanje knjige novim 
slikama ili nekim drugom povijesnim materijalima 
da nam se jave. Moguće je kontaktirati i autora na 
e-mail: dnjari@ffos.hr, ili na telefon: 099/674-3903. 
Njari navodi kako se tijekom 2019. godine planira 
tiskanje drugoga, dopunjenoga i izmijenjenoga, 
izdanja knjige o povijesti naselja Vladislavci pa zato 
ovim putem poziva mještane Općine Vladislavci 

i sve zainteresirane da iznesu vlastite prijedloge o 
tome što bi se moglo uvrstiti u drugo izdanje, kao 
primjerice vlastite tekstualne i fotografske priloge, 
osobna svjedočenja i slično, posebice o razdoblju 20. 
stoljeća i Domovinskoga rata.  Svi ustupljeni materi-
jali biti će, nakon proučavanja i digitaliziranja, vraćeni 
vlasnicima. Materijale se može predati u Općini 
Vladislavci ili na kontakt Denisa Njarija. Materijali će 
se prikupljati zaključno do 1. srpnja 2018.
Načelnik Marjan Tomas napominje kako će se isto 
tako raditi i knjige o povijesti i ostala dva naselja, 
odnosno Dopsina i Hrastina.

Budući da trenutno Općina Vladislav-
ci nema vlastite oznake  usvojen 

je zaključak o pokretanju izrade 
službenog općinskog grba i općinske 

zastave. Kako bi razmotril i 
zajednički, kao i sve druge bitne 

stvari za našu općinu, pozivamo 
mještane da svojim prijedlozi-

ma i sugestijama daju ideje i 
teme za izradu grba. Suk-

ladno heraldici i predloženim 
idejama, izraditi će se općinski 

grb koji će uvažiti naša obilježja. 
Za provedbu pripremnih radnji 

vezanih uz izradu prijedloga idejnih rješenja grba 
i zastave Općine Vladislavci zaduženo je Povjeren-

stvo za izradu grba i zastave Općine 
Vladislavci.Vladislavci.

IZDAVANJE 
DOPUNJENE KNJIGE 
O VLADISLAVCIMA

IZRADA OPćINSKOG GRBA I ZASTAVE
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Prihvatljivi korisnici za dodjelu 
potpore su osobe koje na objektu 
u svom vlasništvu u kojem i sta-
nuju provode mjere energetske 
učinkovitosti sufinanciranom od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. 

Osoba može ostvariti pravo na sa-
mo jedno sufinanciranje u Mjeri 
1. u programskom razdoblju 
od 2017. do 2022. godine. Pored 
osoba koje aktivnosti iz Mjere 1. 
provode u 2018. godini, na ovom 
javnom pozivu prihvatljivi kori-
snici su i osobe koje su provodile 
aktivnosti iz  Mjere 1. – energet-

ska učinkovitost i energetska ob-
nova obiteljskih kuća u razdoblju 
od 1. siječnja 2016. godine do 31. 
12. 2017. godine, a  nisu ostvarile 
potporu za tu namjenu iz 
Proračuna Općine Vla-
dislavci za tu namje-
nu u tom razdoblju.
Prihvatljivi troš-
kovi su zamjena 
postojeće ugrad-
njom nove vanjske 
stolarije, povećanje 
toplinske zaštite ovoj-
nice obiteljske kuće, po-
većanje energetske učinko-
vitosti sustava grijanja ugradnjom 
plinskih kondenzacijskih kotlova, 
povećanje energetske učinkovito-
sti sustava prozračivanja ugrad-
njom uređaja za povrat topline i 
drugi opravdani troškovi koji se 
sufinanciranju od strane Fonda. 
Općina će sufinancirati s iznosom 
5 % priznatih troškova Fonda, a 

maksimalno do 5.000 kuna.
Uz zahtjev treba priložiti preslik 
osobne iskaznice za podnosite-
lja, izjavu da podnositelj za istu 

namjenu nije primio pot-
poru iz drugih izvora, 

vlasnički list (moguće 
i isprintani s web sta-
nice), preslik IBAN-a 
podnositelja zahtje-
va, preslik Odluke 
ili Rješenja Fonda 

za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovi-

tost da mu je od strane 
Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost odobre-
na energetska obnova obiteljske 
kuće i preslik zaključenog Ugovo-
ra sa Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, preslik 
troškovnika planiranih radova te 
preslik računa  i dokaz o plaćanju 
izvođaču radova za mjere ener-
getske učinkovitosti ili energetske 
obnove. 

Prihvatljivi korisnici su osobe ko-
je uklanjaju stare ruševne objek-
te (stambene ili pomoćne) u svom 
vlasništvu. Prihvatljivi troškovi 
su troškovi proizašli iz uklanjanja 
objekta koji čini zasebnu cjelinu, 
ne djelomično uklanjanje objekta 
(npr. jedan zid i sl.), a podrazumi-
jevaju se troškovi rada stroja na 

uklanjanju objekta, troškovi rada 
stroja na odvozu ostataka rušenja 
do za to predviđene deponije te 
troškovi najma kontejnera za od-
voz otpada.
Općina će sufinancirati uklanja-
nje starih objekta u iznosu 800 ku-
na i osoba može ostvariti sufinan-
ciranje samo za jedno uklanjanje 

MJERA - UKLANJANJE STARIH OBJEKATA

lja, izjavu da podnositelj za istu 
namjenu nije primio pot-

poru iz drugih izvora, 
vlasnički list (moguće 

potporu za tu namjenu iz 
Proračuna Općine Vla-
dislavci za tu namje-

stolarije, povećanje 
toplinske zaštite ovoj-
nice obiteljske kuće, po-

energetsku učinkovi-
tost da mu je od strane 

Fonda za zaštitu okoliša i 

namjenu nije primio pot-

5%
priznatih 

troškova Fonda
financira

Općina Vladislavci

MJERA - ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVA  
                OBITELJSKIH KUćA

POTPORE ZA 
KUPOVINU I GRADNJU 
TE ZA UREĐENJE 
STAMBENIH OBJEKATA
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Općina Vladislavci na sve načine nastoji 
pomoći ljudima u uređenju postojećih 
kuća, ali i u gradnji novih s ciljem os-
tanka i privlačenja novih stanovnika u 
Vladislavce, Dopsin i Hrastin.
Stoga je Općina raspisala Javni poziv za 
dodjelu potpora iz Programa poticanja 
uređenja naselja i demografske obnove 
na području Općine Vladislavci za raz-
doblje od 2017. do 2022. godine, i to za 
provedbu četiri mjere za proračunsku 
2018. godinu. 
Mjere su usmjerene prema fizičkim oso-
bama  - državljanima RH s prebivalištem 
i boravištem na području Općine 

Vladislavci, stranim državljanima i oso-
bama bez državljanstva koje su stalno 
nastanjene na području Vladislavaca, te 
fizičkim osobama koje imaju namjeru 
stalnog nastanjenja na području općine 
Vladislavci. 
Cilj ovog Programa je smanjenje tren-
da iseljavanja stanovništva s područja 
Općine, osobito mladih, poticanje 
doseljavanja stanovništva, osobito 
mladih, uređenje stambenih objekata, 
naseljavanje napuštenih objekata, 
uređenje vizura ulica te poticanje de-
mografske obnove, i dr.

Prihvatljivi korisnici su osobe 
koje uređuju pročelja stambenih 
objekata u svom vlasništvu.
Prihvatljivi troškovi su: obvezno 
bojanje fasade pročelja, zamjena 
stolarije, zamjena limarije i dru-
go.
Općina će sufinancirati ure-
đenje pročelja u iznosu 
od 500 kuna, a može se 
ostvariti samo za jed-
no uređenje pročelja 
na katastarskoj če-
stici u programskom 
razdoblju 2017.-2022. 
godina. Sredstva se ne 
mogu odobravati retro-
aktivno.
Uz zahtjeva podnositelj prilaže: 
preslik osobne iskaznice za pod-
nositelja, izjavu da podnositelj 
za istu namjenu nije primio pot-
poru iz drugih izvora, vlasnički 
list (moguće i isprintani s web 
stanice), preslik IBAN-a podnosi-
telja zahtjeva, ponudu izvođača 

radova za uređenje pro-
čelja stambenog objek-
ta uz navod planira-
nog termina uređenja 
pročelja stambenog 
objekta. Predstavnik 
Općine Vladislavci 

izlazi na očevid 
i zapisnički 

konstatira 
stanje prije 
uređenja 
pročelja, s 
pripadaju-
ćom foto doku-

mentacijom. 
Nakon donošenja Od-

luke o odobrenju potpore za 
uređenje pročelja korisnik pot-
pore podnosi zahtjev za isplatu, 
popraćen računom izvođača za 
izvršene radove uređenja proče-
lja i dokazom o uplati računa. 
Prije isplate potpore, predstavnik 
Općine Vladislavci, zapisnički 
konstatira stanje nakon uređenja 

pro-
čelja sa pripa-
dajućom foto dokumentacijom.
Javni poziv otvoren je do 1. pro-
sinca 2018. godine, odnosno do 
utroška sredstava predviđenih 
za svaku pojedinu mjeru.

MJERA - UREĐENJE PROČELJA

na katastarskoj čestici u program-
skom razdoblju od 2017. do 2022. 
godine. 
Uz obrazac zahtjeva podnositelj 
prilaže i preslik osobne iskaznice 
za podnositelja, izjava da podno-
sitelj za istu namjenu nije primio 
potporu iz drugih izvora, vlasnič-
ki list (moguće i isprintani s web 
stanice), preslika IBAN-a podno-
sitelja zahtjeva te ponudu  izvo-

đača radova na uklanjanju starih 
objekata. Podnositelj zahtjeva 
mora navesti u zahtjevu planirani 
termin uklanjanja starog objekta, 
a predstavnik Općine Vladislavci 
izlazi na očevid i zapisnički kon-
statira stanje prije uklanjanja s 
pripadajućom foto dokumenta-
cijom. 
Nakon donošenja Odluke o odo-
brenju potpore za uklanjanje 

starih objekata, korisnik potpore  
podnosi zahtjev  za isplatu, po-
praćen računom izvođača za iz-
vršene radove i dokazom o uplati 
računa. 

Prije isplate potpore, predstavnik 
Općine Vladislavci, zapisnički 
konstatira stanje nakon uklanja-
nja objekta sa pripadajućom foto 
dokumentacijom. 

bama  - državljanima RH s prebivalištem 
i boravištem na području Općine 

mografske obnove, i dr.

radova za uređenje pro-
čelja stambenog objek-

pročelja, s 
pripadaju-
ćom foto doku-

Nakon donošenja Od-
luke o odobrenju potpore za 

uređenje pročelja korisnik pot-

i zapisnički Općina će sufinancirati ure-
đenje pročelja u iznosu 
od 500 kuna, a može se 

godina. Sredstva se ne 
mogu odobravati retro-

konstatira 

mentacijom. 
Nakon donošenja Od-

luke o odobrenju potpore za 

Općina će sufinancirati ure- izlazi na očevid 
i zapisnički Općina će sufinancirati ure-

đenje pročelja u iznosu 
od 500 kuna, a može se 

godina. Sredstva se ne 
mogu odobravati retro-

i zapisnički 
konstatira 

Nakon donošenja Od-
luke o odobrenju potpore za 

1.12.2018.
rok za predaju 

zahtjeva

POTPORE ZA 
KUPOVINU I GRADNJU 
TE ZA UREĐENJE 
STAMBENIH OBJEKATA
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Prihvatljivi korisnici su osobe, 
koje radi rješavanja svojeg stam-
benog pitanja grade novi stam-
beni objekt u svom vlasništvu, 
temeljem građevinske dozvole i 
osobe koje radi rješavanja svojeg 
stambenog pitanja kupuju stam-
beni objekt, pod uvjetom da pod-
nositelj zahtjeva i njegov bračni 
ili izvanbračni partner nema u 
vlasništvu stan ili kuću, ili ima sa-
mo jedan stan ili kuću koju je pro-
dao ili prodaje radi kupnje većeg 
stambenog objekta ili gradnje ve-
ćeg stambenog objekta zbog po-
treba vlastitog stanovanja. Oso-
ba može ostvariti pravo na samo 
jedno sufinanciranje u Mjeri 3.  u 
programskom razdoblju od 2017. 
do 2022. godine. Prihvatljivi troš-
kovi su trošak izgradnje objekta, 
geodetski troškovi, troškovi pro-

jektiranja, troškovi uporabne 
dozvole te trošak kupnje objekta.
Općina će  sufinancirati gradnju 
novih stambenih objekata u izno-

su do 15.000 kuna po objektu, 
pod uvjetom da vlasnik objek-

ta nakon ishođenja uporab-
ne dozvole  u roku od jedne 
godine počne stanovati u 
objektu i da objekt ne pro-
da najmanje 15 godina, 
računajući od godine u 
kojoj je ostvario potporu. 
Općina će  sufinancirati 
kupnju stambenih obje-
kata u iznosu od  15.000 

kuna po objektu pod uvje-
tom da vlasnik objekta na-

kon šest mjeseci počne stano-
vati u uređenom kupljenom 

objektu i da objekt ne proda naj-
manje 15 godina, računajući od 
godine u kojoj je ostvario potporu.
Rok uređenja objekta  ne može 
biti duži od jedne godine, osim u 
slučaju kada je predmet kupnje 
stambeni objekt koji se uklanja 
radi gradnje novog stambenog 
objekta, u kojem slučaju je vlasnik 
kupljenog stambenog objekta 
dužan početi stanovati u stam-
benom objektu u roku od jedne 
godine od ishođenja uporabne 
dozvole.
Pod uređenim objektom podra-
zumijeva  se unutarnje uređenje 
jedne etaže stambenog objekta sa 
završenim i priključenim instala-
cijama (el. energija i voda), te oli-
čenim zidovima. 
Kao jamstvo za uredno ispunje-
ne rokova useljenja u stambeni 
objekt i jamstvo da izgrađeni ili 
kupljeni stambeni objekt neće 
prodati u roku od najmanje 15 
godina korisnik potpore je prije 
zaključivanja ugovora o dodje-

li potpore u obvezi Općini Vla-
dislavci dostaviti solemniziranu 
bjanco zadužnicu na iznos odo-
brene potpore.

Uz zahtjeva prilaže se dokumen-
tacija, ovisno o vrsti prihvatlji-
vog troška: preslik osobne iska-
znice za podnositelja; izjava da 
podnositelj za istu namjenu nije 
primio potporu iz drugih izvora, 
vlasnički list (moguće i isprintani 
s web stanice), preslika IBAN-a 
podnositelja zahtjeva, potvrda 
o prometu nekretnina,  račun za 
trošak izgradnje objekta i dokaz 
o plaćanju, račun za izvršene ge-
odetske troškove i dokaz o plaća-
nju, račun za izvršene troškove 
projektiranja i dokaz o plaćanju, 
račun za troškove uporabne do-
zvole i dokaz o plaćanju, kupopro-
dajni ugovor i dokaz o plaćanju 
kupoprodajne cijene za kupnju 
objekta.

MJERA – 15.000 KUNA ZA GRADNJU NOVIH STAMBENIH 
                OBJEKATA I KUPOVINU STAMBENIH OBJEKATA

POTPORE ZA KUPOVINU I 
GRADNJU TE ZA UREĐENJE 
STAMBENIH OBJEKATA

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SU:

1.   TROŠKOVI IZGRADNJE 
 OBJEKTA

2.   GEODETSKI 
TROŠKOVI

3.   TROŠKOVI 
 PROJEKTIRANJA

4.   TROŠKOVI UPORABNE 
DOZVOLE

5.   TROŠKOVI KUPNJE 
 OBJEKTA

4. TROŠKOVI UPORABNE 

5. TROŠKOVI KUPNJE 

jektiranja, troškovi uporabne 
dozvole te trošak kupnje objekta.
Općina će  sufinancirati gradnju 
novih stambenih objekata u izno-

su do 15.000 kuna po objektu, 
pod uvjetom da vlasnik objek-

ta nakon ishođenja uporab-
ne dozvole  u roku od jedne 

tom da vlasnik objekta na-
kon šest mjeseci počne stano-

vati u uređenom kupljenom 
objektu i da objekt ne proda naj-

manje 15 godina, računajući od 
godine u kojoj je ostvario potporu.
Rok uređenja objekta  ne može 
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                OBJEKATA I KUPOVINU STAMBENIH OBJEKATA

U TIJEKU JE JAVNA NABAVA 
ZA REKONSTRUKCIJU ULICE  
KIŠ FERENCA U HRASTINU
Rekonstrukcija cijele Ulice Kiš 
Ferenca u Hrastinu će započeti 
ubrzo.  Naime, načelnik Općine 
Vladislavci je 8. veljače 2018. godi-
ne u Zagrebu potpisao Ugovor o fi-
nanciranju projekata iz Mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“, podmjere 
7.2. „Ulaganja u izradu, poboljša-

nje ili proširenje svih vrsta male 
infrastrukture, uključujući ulaga-
nja u obnovljive izvore energije i 
uštedu energije”, Tip operacije 
7.2.2. „Ulaganja u građenje neraz-
vrstanih cesta“ iz Programa rural-
nog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014.-2020.
Općini Vladislavci odobren je 

iznos od 1.287.299,62 kuna za 
rekonstrukciju Ulice Kiš Ferenca 
u Hrastinu, a Ugovor su potpisali 
ravnateljica Agencije za plaćanja 
u poljoprivredi, ribarstvu i ru-
ralnom razvoju Matilda Copić i 
općinski načelnik Marjan Tomas 
uz nazočnost ministra Tomislava 
Tolušića. 
To je projekt koji je Općina apli-
cirala na EU natječaj prije skoro 
dvije godine. Nakon duge admi-
nistrativne provjere i ocijene 
projekta, napokon smo dočekali 
da se projekt pokrenuo te je upra-

U TIJEKU JE JAVNA NABAVA 
ZA REKONSTRUKCIJU ULICE  
KIŠ FERENCA U HRASTINU

vo u tijeku proces javne nabave za 
izgradnju. Projekt se financira sa 
100% EU sredstvima i očekuje se 
završetak radova u ovoj godini.
Ovo je samo još jedan dobar pri-
mjer uspješne provedbe Progra-
ma ruralnog razvoja i ulaganja u 
ruralna područja što će povećati 
kvalitetu života lokalnog stanov-
ništva, pa tako i stanovnika Opći-
ne Vladislavci.

1.287.299,62
KUNA

je ukupna vrijednost 
rekonstrukcije Ulice Kiš 

Ferenca u Hrastinu

100%
EU SREDSTVIMA

se financira projekt  

1.287.299,62
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HOTSPOT U 
SREDIŠTIMA 
NASELJA
Općina Vladislavci prati sve ob-
javljene EU natječajiena kojima 
je moguće dobiti financijsku pot-
poru.  Stoga se Općina Vladislav-
ci prijavila i na međunarodni 
natječaj WIFI4EU. 
Europska komisija u okviru pro-
grama WiFi4EU želi promicati 
uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za 
građane i posjetitelje u javnim 
prostorima u svakom naselju. 
Izgradnja WiFi infrastrukture (što 
uključuje i troškove opreme) biti 
će sufinancirana u stopostotnom 
iznosu što znači bez troškova za 
Općinu Vladislavci.
Ukoliko projekt prođe realizirali bi 
ga ove godine. U svakom središtu 
naselja će biti postavljene točke 
za besplatan pristup Internetu pa 
bi, u radijusu od nekoliko stotina 
metara, mještani imali besplatan 
WIFI. 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 
112.000,00 kuna, a jedinici loka-
lne samouprave dodjeljuje se 
vaučer u toj vrijednosti kojim će 
se plaćati navedena izgradnja i 
oprema.

ZA E-RAČUN 
KLJUČNA JE 
2018. – OPćINA  
VLADISLAVCI 
ćE ZA TO BITI 
TEHNOLOŠKI 
I ZAKONSKI 
SPREMNA
Zajedno s Ministarstvom gos-
podarstva prijavili smo se na 
natječaj EU za projekt „Inlore“ 
u kojem nam je odobreno 75% 
iznosa za uvođenje sustava za 
zaprimanje i izdavanje e-računa. 
Nositelj projekta je Ministarstvo 
gospodarstva, poduzetništva i obrta, 
dok je Općina Vladislavci part-
ner projekta. Za elektroničke ili 
eRačune kraj 2018. bit će ključan 
u EU pa i Hrvatskoj, jer od stu-
denog ove godine počinje puna 
primjena odgovarajuće direktive 
EU-a i eRačun postaje obvezan 
u postupcima javne nabave, što 
znači da će svi biti obvezni prim-
iti i obraditi te račune i pritom ne 
tražiti i papirnati račun. Obveza 
je omogučiti razmjenu eRačuna 
između gospodarskih subjekata 
i lokalne samouprave. Sve se oko 
eRačuna temelji na direktivi Eu-
ropskog parlamenta i Vijeća o 
elektroničkom izdavanju računa 
u javnoj nabavi, koja je stupila na 
snagu u travnju 2014. i slijedom 
koje od studenog 2018. eRačun 
postaje obvezom u komunikaciji s 
lokalnom samoupravom. Pred-
nosti eRačuna uz ostalo su uštede 
u poslovanju koje bi u hrvatskom 
gospodarstvu, kako se procjenju-
je, kroz pet godina prosječno go-
dišnje iznosile 1,4 milijarde kuna. I 
to najviše zbog smanjenih troško-
va pripreme, ispisa i kuvertiran-
ja računa, eliminiranja  troška 
poštarine, brže isporuke računa 
te njihovim pohranjivanjem u sig-
urnu i kontroliranu elektroničku 
arhivu, što bi trebalo donijeti i 
bolju i bržu obradu računa, ali i 
brže plaćanje. Općina  Vladislavci 
će za to biti tehnološki i zakonski 
spremna.

PROJEKT 
ZAJEDNO U 
ZAJEDNICI 

Na objavljeni natječaj Ministarst-
va demografije, Općina Vladislav-
ci je prijavila projekt „Zajedno u 
zajednici u Općini Vladislavci“, u 
kojem je Općina nositelj projekta 
s partnerima. Riječ je o projektu 
širenja mreže socijalnih usluga u 
zajednici, faza 1.
Projekt je ukupne vrijednosti 1,5 
milijuna kuna i traje dvije godine, 
u sklopu njega bi zaposlili pet 
dugotrajno nezaposlenih osoba 
i kupili jedno kombi vozilo te ure-
dili dnevni boravak za starije i 
nemoćne. 
Kroz taj dnevni boravak bi educi-
rali starije mještane o zdravs-
tvenim i drugim aktivnostima 
koje olakšavaju život i čine ga 
sadržajno ispunjenijim, a starijim 
osobama bi omogućili kvalitetnije 
provođenje slobodnog vremena. 
Nakon nabavke kombi vozila bi 
imali i jednog zaposlenog vozača 
koji bi vodio računa o starijim i 
nemoćnim osobama i besplatno 
ih vozio do Osijeka i nazad ili drug-
dje prema njihovim potrebama, 
primjerice kod liječnika, u na-
bavku i drugdje. 
Od ostale četiri osobe koje se 
planira zaposliti dvije bi bile 
medicinske struke i one bi vodile 
brigu o zdravstvenoj njezi, a dru-
ge dvije osobe bi bile animatorice 
i brinule o aktivnostima, radioni-
cama...  

EUROPSKA UNIJA
ZAJEDNO DO FONDOVA EU

 - AKTIVNI SUDIONIK U  POVLAČENJU SREDSTAVA IZ EU FONDOVA OPćINA VLADISLAVCI
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ZAJEDNO DO FONDOVA EU

PRIJAVLJEN 
PROJEKT 
KULTURNET
Na natječaj Ministarstva kulture 
prijavljen je novi projekt u kulturi 
od kojega bi velike koristi mogla 
imati naša kulturno-umjetnička 
društva. Naime, Ministarstvo 
kulture objavilo je natječaj za 
financiranje kulturih aktivnosti 
jednica lokalnih samouprava kroz 
razdoblje od tri godine, a Općina 
Vladislavci je nositelj projekta, 
dok su partneri općine Strizivo-
jna i Gorjani. Riječ je o projektu 
KULTURNET- mreži suradnje u 
kulturi, ukupne vrijednosti 2,5 
milijuna kuna.
Sudjeluje ukupno pet kulturno-
umjetničkih društava – tri iz 
općine Vladislavci te po jedno 
iz Strizivojne i Gorjana.  Naša 
društva koja su uključena su 
„Bosanski prsten“, „Dukat“ i „Do-
sza Gyorgy“.
Članovi svake udruge će proći 
edukacije pisanja projekata, 
provedbe projekata i vođenja 
računovodstva, edukacije svi-
ranja na glazbenim instrumenti-
ma, naučiti nove plesove i svega 
ostalog  što je udrugama u radu 
potrebno. 
Kroz projekt će svaka udruga za-
posliti po jednu osobu na trošak 
projekta. Udrugama  bi se kroz 
projekt uredile i opremile pros-
torije, kupile bi se nošnje za na-
stupe, a svaka udruga bi tijekom 
projekta putovala i sudjelovala 
na predviđenim manifestaci-
jama kod partnera projekta 
te osim toga isfinancirala i sve 
svoje manifestacije buduće tri 
godine.
Kroz projekt će se financirati 
i infrastruktura za nastupe, a 
to znači da će raditi pozornicu, 
nabaviti ozvučenje, reflektore... 
U projekt su uključene Mađarska 
i Srbija, jer se radi o projetu pre-
kogranične suradnje pa će biti 
putovanja i nastupa u tim država-
ma, a projektom je predviđena i 
kupovina kombi vozila.

PRIJAVLJEN 
PROJEKT 
MODERNIZACIJE 
JAVNE RASVJETE

Kako bi uštedjeli na troškovima 
potrošnje električne energije i 
troškovima održavanja javne 
rasvjete i ta sredstva usmjerili na 
druge investicije, prijavili smo se 
na natječaj Ministarstva regio-
nalnog razvoja i fondova EU za 
rekonstrukciju i zamjenu posto-
jeće dotrajale rasvjete novom led 
rasvjetom. 
Taj je projekt ukupno vrijeda-
ni približno sto tisuća eura. 
Postojeća dotrajala rasvjeta zam-
ijenila bi se novom LED energets-
ki učinkovitijom s kojom je ušteda 
više od 70% na troškovima ener-
gije i u potpunosti na troškovima 
održavanja. Osim ušteda, re-
alizacijom ovoga projekta bi 
povećali  i razinu osvijetljenosti 
svih naselja. Tijekom svibnja se 
očekuje pozitivan odgovor pa 
bi tijekom ove godine zamijenili 
rasvjetu u sva tri naselja, ukoliko 
nam budu dodijeljena sva sredst-
va. U suprotnom ćemo uređivati 
naselje po naselje, svake godine 
po jedno. 
Kako smo rekli, ušteda je više 
od 70%, a isplativost projekta je 
već za godinu dana, jer Općina  
godišnje troši 120.000 kuna za 
potrošnju električne energije 
za rad javne rasvjete. U jednoj 
godini uštedjeli bi investiciju, a 
sve nadolazeće godine troškovi 
bi se uvelike smanjili. Ušteđena 
sredstva mogli koristiti za neke 
druge projekte na području 
Općine.

HIDROMETE-
OROLOŠKA 
POSTAJA U 
VLADISLAVCIMA
Zajedno s Državim hidromete-
orološkim zavodom na natječaj 
EU Općina Vladislavci je pri-
javila novi projekt pod nazivom 
„Metmonic“ kojem je cilj izgrad-
nja hidrometeorološke stanice 
u Vladislavcima. Za ovaj projekti 
financijska potpora je 100%, a 
omogućit će da imamo svoje vlas-
tite prognoze vremena i meteo 
podatke za našu mikrolokaciju u 
svakom trenutku. 
Hidrometeorološka stanica će 
biti igrađena iza općinske zgrade 
i biti će pod stalnim nadzorom. 
Hidrometeorološke podatke 
će moći koristiti svi mještani s 
područja općine Vladislavci za 
svoje potrebe. 
Projekt „Metmonic“ omogućit će 
objavljivanje podataka online na 
internet stranici Općine Vladislav-
ci s preciznim podatcima o tem-
peraturi, vjetru, padalinama, 
zračenju i svim drugim paramet-
rima s potpunom točnošću baš za 
lokaciju Općine Vladislavci.

 - AKTIVNI SUDIONIK U  POVLAČENJU SREDSTAVA IZ EU FONDOVA 
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1
osoba 

biti će zaposlena
u Reciklažnom 

dvorištu

VJESNIK OPĆINE VLADISLAVCI

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
PREMA STADARDIMA EU

Ekološka osviještenost je jedan od 
prioriteta naših sumještana, nit-
ko ne želi otpad razbacan 
po divljim deponijima. 
Kako bi učinkovitije 
gospodarili otpa-
dom potpisali smo 
ugovor o gradnji Re-
ciklažnog dvorišta u 
Dopsinu. 
Ugovorom za sufinan-
ciranje je predviđeno 
da 84% Reciklažnog dvorišta 

financira Europska unija, a od 
preostalih 16% financirati će 90% 

Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU,  a 

Općini preostaje finan-
cirati ostatak od deset 
posto.
Postupak javne naba-
ve je u tijeku, a u sklopu 

realizacije ovog projek-
ta Reciklažnog dvorišta 

provodit će se i edukativne 
aktivnosti  stanovništva o selek-

tiranju i obvezama odvajanja ot-
pada. 
Reciklažo dvorište trebalo bi biti 
izgrađeno ove godine i na raspo-
laganju svim stanovnicima.
Zaposlit će se jedna osoba u tom 
Reciklažnom dvorištu koja će vo-
diti brigu o njemu i urednom od-
laganju selektiranog otpada.
Prema Zakonu o gospodarenju 
otpadom reciklažno dvorište gra-
dit će se kao nadzirani ograđeni 

Reciklažno dvorište bit će ustrojeno prema 
suvremenim standardima i zahtjevima 
zaštite okoliša kako bi se izbjegli nepovoljni 
utjecaji otpada na ljudsko zdravlje, okoliš 
i klimu, a gospodarenje otpadom uskladit 
će se s načelima održivog razvoja. 

MARJAN TOMAS, NAČELNIK OPĆINE VLADISLAVCIMARJAN TOMAS, NAČELNIK OPĆINE VLADISLAVCI

će se s načelima održivog razvoja. 

MARJAN TOMAS, NAČELNIK OPĆINE VLADISLAVCIMARJAN TOMAS, NAČELNIK OPĆINE VLADISLAVCI

ZELENA OPĆINA
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prostor, kaže načelnik Marjan 
Tomas, a namijenjen je odvoje-
nom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina po-
sebnih vrsta otpada, sukladno 
europskim smjernicama i stan-
dardima zaštite okoliša.
Reciklažno dvorište bit će ustroje-
no prema suvremenim standar-
dima i zahtjevima zaštite okoliša 
kako bi se izbjegli nepovoljni 
utjecaji otpada na ljudsko zdrav-
lje, okoliš i klimu, a gospodarenje 
otpadom uskladit će se s načelima 
održivog razvoja. 
Lokacija reciklažnog dvorišta je 
na čestici u vlasništvu Općine i 
ucrtana je u Prostorni plan, a pri-
premljena je projektno-tehnička 
dokumentacija te izdana građe-
vinska dozvola.

84%

EU

16%

MINISTARSTVO 
REGIONALNOG 

RAZVOJA I 
FONDOVA EU 

I OPćINA
VLADISLAVCI

FINANCIRANJE 
RECIKLAŽNOG 

DVORIŠTA

ZELENI CVIJET 
– ZA LJEPŠU 

OPćINU 
VLADISLAVCI

Općina Vladislavci je objavila 
javni poziv za dodjelu nagrada 
za najuređeniju okućnicu na po-
dručju općine Vladislavci u 2018. 
godini u akciji “Zeleni cvijet – za 
ljepšu općinu Vladislavci”. To je 
novina koja je uvedena ove go-
dine, jer želimo da nam je životni 
prostor ljepši i ugodniji pa je ovo 
poticaj stanovnicima da urede 
svoj okoliš.
Detalji javnog poziva i prijavni 
obrazac dostupni su na internet 
stranici Općine, oglasnim ploća-
ma  i u Jedinstvenom upravnom 
odjelu, a prijaviti se za sudjelova-
nje mogu fizičke osobe, odnosno 
vlasnici i korisnici obiteljskih ku-
ća na području cijele naše općine.
Izbor najuređenije okućnice 
obavlja Povjerenstvo, a prijave se 
podnose do 1. lipnja 2018. godine. 
Naravno, pripremljene su i nagra-
de pa će tako najljepša okućnica 
biti nagrađena s iznosom od 1.500 

kuna. Za 2. mjesto nagrada iznos 
1.000 kuna, a za 3. mjesto iznos 
općinske nagrade je 500 kuna.
Podnositelji svoje zahtjeve (na 
propisanom obrascu) uz prilaga-
nje obvezne dokumentacije pod-
nose poštom ili osobno svakim 
radnim danom Jedinstvenom 
upravnom odjelu, Općine Vla-
dislavci, K. Tomislava 141, Vla-
dislavci, 31404 Vladislavci. Javni 
poziv  otvoren je do 1. lipnja  2018. 
godine.

ZELENI CVIJET 
– ZA LJEPŠU 

NAGRADE:

1. MJESTO   

1.500 KN
2. MJESTO   

1.000 KN
3. MJESTO   

500 KN

ZELENI CVIJET ZELENI CVIJET 
1.lipnja 2018.
je rok za podnošenje

prijava
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Osmaši OŠ Mate Lovraka Vla-
dislavci i dio njihovih prijatelja, 
koji su sada već u srednjoškol-
skim klupama nagrađeni su jed-
nodnevnim izletom na Plitivič-
ka jezera. To im je, kaže školska 
ravnateljica Marija Poje, nagra-
da za osvojeno prvo mjesto u 
Hrvatskoj za najbolju društvenu 
igru “Baš je fora bez prljavog mo-
ra” na natječaju “Otpad odvoji i 
nagradu osvoji” Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost.
Nagradu je učenicima uručila mr. 
sc. Vlatka Gulan Zetić, voditelji-
ca Službe zaštite prirode Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost Republike Hrvatske. 
Ravnateljica hvali svoje učenike 

koji su jako ekološki osviješteni i 
tom se temom bave svakodnevno, 

a čestitke im je uputio i općinski 
načelnik Marjan Tomas istaknu-
vši kako njegova uprava ostvaru-
je pretpostavke da se otpadom 
kvalitetnije gospodari. 
Učiteljica Ivana Miočević, pro-
fesorica hrvatskog jezika i kn-
jiževnosti, koja je osmišljavala 
s djecom vladislavačku novu 
društvenu igru, kaže kako je lako 
raditi i ideju ostvariti s tako pa-
metnom djecom, a i roditelji su im 
uvijek potpora. No, nije to jedina 
nagrada za koju je zaslužna prof. 
Ivana Miočević. Ravnateljica Poje 
pohvalila je Ivanu koja je pridoni-
jela i novčanoj nagradi od 35.000 

Osmaši OŠ Mate Lovraka Vladislavci i 
dio njihovih prijatelja, koji su sada 

već u srednjoškolskim klupama 
nagrađeni su jednodnevnim 

izletom na Plitivička jezera. To 
im je nagrada za osvojeno prvo 

mjesto u Hrvatskoj za najbolju 
društvenu igru “Baš je fora bez 

prljavog mora” na natječaju “Otpad 
odvoji i nagradu osvoji” Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost.

Baš je fora bez prljavog mora

Lako je raditi i 
ideju ostvariti s 
tako pametnom 
djecom

IVANA MIOČEVIĆ,  
PROFESORICA HRVATSKOG 

JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Baš je fora bez prljavog mora

UČENICI OŠ MATE LOVRAKA 
NAJBOLJI U HRVATSKOJ

NAPRAVILI NAJBOLJU DRUŠTVENU IGRU

je pretpostavke da se otpadom 
kvalitetnije gospodari. 
Učiteljica Ivana Miočević, pro-
fesorica hrvatskog jezika i kn-
jiževnosti, koja je osmišljavala 
s djecom vladislavačku novu 
društvenu igru, kaže kako je lako 
raditi i ideju ostvariti s tako pa-
metnom djecom, a i roditelji su im 
uvijek potpora. No, nije to jedina 
nagrada za koju je zaslužna prof. 
Ivana Miočević. Ravnateljica Poje 

UČENICI OŠ MATE LOVRAKA 
NAJBOLJI U HRVATSKOJ

NAPRAVILI NAJBOLJU DRUŠTVENU IGRU
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Baš je fora bez prljavog mora

UČENICI OŠ MATE LOVRAKA 
NAJBOLJI U HRVATSKOJ

kuna pa su u školi od toga kupili 
informatičku opremu, a od jedne 
druge nagrade uspjeli su kupiti 
novu učioničku rasvjetu, jer je 
postojeća bila loša. 
“Za učitelje nema stimulacija, 
iako ih itekako zaslužuju, sve 

rade iz entuzijazma, jer vole 
svoje učenike i ohrabruju ih na 
ovakve aktivnosti. Ponosna sam 
i na djelatnike, kao i na svoje uče-
nike. Svi skupa ove godine ćemo 
proslaviti jubilarni 40. rođendan 
naše škole”, kaže Poje.

MARIJA POJE,  RAVNATELJICA

Za učitelje nema stimulacija, iako ih itekako zaslužuju, sve rade 
iz entuzijazma, jer vole svoje učenike i ohrabruju ih na ovakve 
aktivnosti. Ponosna sam i na djelatnike, kao i na svoje učenike. Svi 
skupa ove godine ćemo proslaviti jubilarni 40. rođendan naše škole

Za učitelje nema stimulacija, iako ih itekako zaslužuju, sve rade Za učitelje nema stimulacija, iako ih itekako zaslužuju, sve rade Za učitelje nema stimulacija, iako ih itekako zaslužuju, sve rade 

NAPRAVILI NAJBOLJU DRUŠTVENU IGRU
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Učenici i djelatnici Osnovne ško-
le Mato Lovrak dočekuju svoj ju-
bilarni 40. rođendan u potpuno 
uređenom okruženju i objektu 
uz poporu Općine i države. 
Škola je obnovljena kao i sport-
ska dvorana, a to je dodatni po-
ticaj mladima da bolje uče jer su 
im omogućeni izvrsni uvjeti za 
obrazovanje. Škola je inače mje-
sto gdje se rado okupljaju djeca, 
a održavaju se i određene ma-
nifestacije.Stoga su, kako kaže 
ravnateljica Marija Poje, organi-
zirali akciju kako bi svoje školsko 
dvorište učinili ljepšim, a time i 
ugodnijim za boravak učenika i 
mještana Općine Vladislavci.
Učenici 7. razreda su, uz pomoć 
učiteljica Renate Zuzjak i Aranke 
Suk te pomoćnog osoblja, izradili 
jezero koje nadopunjuje i dodat-
no uljepšava već postojeći izgled 
okoliša škole.

A kako se bliži značajna školska 
obljetnica valjalo bi malo podsje-
titi na njenu povijest.
Današnja škola izgrađena je 1978. 
godine. Prije toga, stara škola u 
Vladislavcima nalazila se u pred-
njem dijelu dvorišta te je imala 
dvije područne škole: Dopsin i 
Hrastin. Izgradnjom nove škole 
u Vladislavcima, područne škole 
su ukinute, a ukupan je broj djece 
te 1978. godine u školi  bio 325 (12 
razrednih odjela).  Tadašnji je na-
ziv škole  bio „Milica Križan “, sve 
do 1992./93. godine kada je naziv 
promijenjen u Osnovnu školu Ma-
te Lovraka.
Površina zgrade: unutrašnji pro-
stor - 1.780  m² i vanjski prostor 
- 16.300  m²  s igralištima za ruko-
met, košarku i odbojku. Oko škole 
je veliko školsko dvorište, dvora-
na za tjelesno-zdravstvenu kultu-
ru te oranica površine 2.600 m².

40. ROĐENDAN 
ŠKOLA DOČEKUJE 

PREUREĐENA

Prošle godine za Dan škole je održana velika svečanost i sve se zapravo već tada počelo 
pripremati za ovogodišnji jubilarni  40. rođendan Osnovne škole Mato Lovrak. 
Prošle godine nagradili smo pet najboljih učenika darujući im prijenosne kompju-

tore, a budući da je tradicija svake godine nagraditi najbolje učenike, kompjutori za 
odlikaše neće niti ove go- dine izostati. Škola i Općina u ovome pro-

jektu izvrsno surađuju, kaže ravnateljica 
Marija Poje i dodaje kako će nagrađivanje 

biti u svibnju. 
“Ovaj praktičan poklon učenicima će dobro 

doći u novim istraživanjima i učenju na svom 
putu prema izvrsnosti”, poručuje općinski 

načelnik Marjan Tomas koji će i ove godine 
prisustvovati velikoj proslavi obljentice OŠ 

Mato Lovrak.

LAPTOPI ZA ODLIKAŠE

Organizirali smo akciju 
uređenja školskog 
dvorišta kako bi ga učinili 
ljepšim, a time i ugodnijim 
za boravak učenika 
i mještana Općine 
Vladislavci. 
Uz pomoć učiteljica 
Renate Zuzjak i Aranke 
Suk te pomoćnog osoblja, 
učenici 7. razreda su 
izradili jezero koje 
nadopunjuje i dodatno 
uljepšava već postojeći 
izgled okoliša naše škole

MARIJA POJE,  RAVNATELJICAMARIJA POJE,  RAVNATELJICAMARIJA POJE,  RAVNATELJICA

Prošle godine za Dan škole je održana velika svečanost i sve se zapravo već tada počelo 

LAPTOPI ZA ODLIKAŠE

BRIGA ZA NAJMLAĐE   –   ULAGANJE U BUDUćNOST



DAROVI ZA 
PRVAŠIćE
Ne prođe niti jedna školska 
godina u našoj Osnovnoj školi 
Mato Lovak, a da ne bude dari-
vanja učenika. Nagrađuje se uspjeh, 
ali se nagrađuju i oni koji su tek počeli ići 
u školu.Naime, prvog dana u klupama učenike 
prvog razreda tradicionalno dočekaju darovi ko-
je im pripremi Općina Vladislavci pa prvi školski 
dan protekne u zabavi i veselju. Načelnik Marjan 
Tomas kaže da je to poklon novim učenicima za 
sretan početak školovanja.Uvijek im se daruje 
ono što će im najviše trebati dok usvajaju prva 
osnovnoškoska znanja – školski pribor. Djeca 
su bila oduševljena ovim iznenađenjem ko-
jim Općina nastoji malo pridonijeti opremanju 
prvašića. „Želimo da im prvi susret sa školom bude 
lijepa životna uspomena. Prvašićima je darovan 
školski pribor kao simbolična dobrodošlica u 
njihovo novo životno doba - školovanje, u kojem 
će steći temelje za cijeli život. Svim školarcima 
želimo uspjeh i napredak u školovanju!“, kazao 
je tom prigodom Marjan Tomas.

SVI UČENICI I VRTIćARCI 
IMAJU BESPLATNU UŽINU
Općina Vladislavci već niz godina osigurava be-
splatan školski obrok i po tome smo jedinstveni 
u Hrvatskoj. Pravo na sufinanciranje troškova 
prehrane ostvaruju učenici Osnovne škole 
Mate Lovraka Vladislavci, sva djece predškolske 
dobi polaznici dječjeg vrtića Vladislavci i učenici 
s područja općine Vladislavci koji su polaznici 
Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH.

Potpora za sufinanciranje školske prehrane izno-
si  maksimalno do 4,00 kune po nastavnom danu 
za svakog pojedinog učenika, a iznos potpore 
dodjeljuje se osnovnim školama, dječjem vrtiću i 
Prosvjetno kulturnom centru Mađara u RH. 
Ukupan iznos sredstava za školsku prehranu je u 
okvirima oko 120.000,00 kn na razini proračunske 
godine.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Osječko-baranjske županije, župan Osječko-
baranjske županije Ivan Anušić donio je 18. rujna 2017. godine rješenje o imenovanju novih 
članova Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka Vladislavci. 

Tako su u Školskom odboru  članove  Sandru Kovačević,  Ivana Krpana i Vedranu Roso zami-
jenili predstavnici osnivača  Kristina Duvnjak,  Matej Jelenić i Ante Maras.

NOVI ŠKOLSKI ODBOR

Ne prođe niti jedna školska 
godina u našoj Osnovnoj školi 
Mato Lovak, a da ne bude dari-
vanja učenika. Nagrađuje se uspjeh, 
ali se nagrađuju i oni koji su tek počeli ići 

120.000 KUNA 
je ukupan iznos za školsku prehranu

Milica Križan
naziv škole

do 1992./93.
godine
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SUFINANCIRANJE 
UČENIČKOG I 
STUDENTSKOG PRIJEVOZA
Mjere općinske potpore za obrazovanje, među 
kojima su stipendije studentima i plaćanje 
prehrane učenicima, našlo se i financiranje pri-
jevoza učenika u srednjim školama i studenata. 
Zahvaljujući ovoj mjeri roditelji će uštedjeti na 
školovanju djece, jer se srednjoškolcima u potpu-
nosti financiraju učeničke prijevozne karte pa im-
aju osiguran besplatni prijevoz.  Općina Vladislav-
ci i studentima pomaže u prijevozu do fakulteta 
sufinancirajući 50% iznosa mjesečne autobusne 
karte.Osim autobusnog prijevoza Općina sub-
vencionira i željeznički prijevoz srednjoškolcima 
i studentima. Srednjoškolci i redoviti studenti 
mogu koristiti subvenciju za samo jedan oblik 
međumjesnog prijevoza (prijevoz autobusom 
ili prijevoz željeznicom). Osim što se sufinancira 
učenički prijevoz vlakom i autobusima sufinancira 
se i besplatan prijevoz GPP-om u Osijeku odnosno 
k a r t u „butru“ za srednjoškolce i studente. 

 SUFINANCIRANJE 70% 
CIJENE VRTIćA I JASLICA

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
donijelo je odluku o sufinanciranju troškova bo-
ravka djece s područja Općine Vladislavci u jasli-
cama i dječjim vrtićima. Odlukom se uređuje pos-
tupak sufinanciranja troškova smještaja djece s 
područja Općine Vladislavci u jaslice i dječje vrtiće 
izvan područja Općine Vladislavci.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece 
u jaslice i dječje vrtiće izvan područja Općine 
Vladislavci ostvaruju roditelji odnosno skrb-
nici (korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića), hr-
vatski državljani, s prebivalištem na području 
Općine Vladislavci najmanje šest mjeseci prije 
podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava. 
Korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića moraju Jed-
instvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci, 
u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke, podnijeti 
pismeni zahtjev uz prilaganje dokumenata: Iz-
vadak iz matice knjige rođenih za djecu, Uvjer-
enje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) jed-
nog roditelja, odnosno skrbnika i za dijete koje 
se upisuje u jaslice ili dječji vrtić, Presliku osobne 
iskaznice jednog roditelja ili skrbnika te Potvrdu 
ili Ugovor o upisu djeteta u jaslice/dječji vrtić. 
Korisnici su obvezni Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Vladislavci odmah prijaviti svaku 
promjenu prebivališta (potvrda o promjeni 
prebivališta), u suprotnom gube pravo na sufi-
nanciranje.
Općina Vladislavci sudjeluje  u sufinanciranju 
troškova boravka u jaslicama i dječjim vrtićima 
u iznosu do 70 % od ukupnog mjesečnog troška 
jaslica/dječjeg vrtića mjesečno, a ostatak do pune 
ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snose 
roditelji korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića.
Osigurani iznos od 70%  isplaćuje se na račun ja-
slica/dječjeg vrtića po ispostavljenom računu za 
svaki mjesec.

25.000 KUNA ZA 
OPćINSKE STIPENDIJE 
STUDENTIMA
Kao i svake godine Općina Vladislavci je raspis-
ala natječaj za dodjelu stipendija studentima 
kako bi im olakšala nastavak školovanja na 
fakultetima. Svi studenti koji su se prijavili na 
natječaj za općinsku potporu su stipendije i dobili. 
Za ovu školsku godinu dodijeljeno je ukupno pet 
stupendija za što je ukupno 25.000 kuna. Prema 
odluci, riječ je o stipendiji u iznosu od pet stotina 
kuna mjesečno po svakom studentu tako da na 
razini studentske godine svaki naš student dobije 
5.000 kuna općinske potpore za školovanje u vi-
sokoobrazovnim ustanovama. 
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ADVENT U VLADISLAVCIMA
Već je tradicija organiziranja manifestacije Advent u 
Vladislavcima. Protekli je bio treće po redu okupljanje 
građana u posebno doba godine kada se svi vesele 
Božiću.
Na Advent svi izađu van na ulicu, udruge sudjeluju sa 
svojim doprinosom uređenja štandova, ispeku se ki-
flice i kolači i sve se to podijeli besplatno uz kuhano 
vino koje se također dijeli kako bi se zagrijali u hladne 
prosinačke dane.
Ukoliko je suditi prema reakcijama mještana koji 
dolaze na Advent,  to je odlična manifestacija. Ljudi 
se dođu zajedno zabaviti, organiziraju nastupe, a 
djeca su i ovaj puta uveseljavala naša srca recitirajući 
i pjevajući božićne pjesme. 
Svi skupa pridonesu posebnom ugođaju uoči Božića, 
a posebice tamburaši koji su svirali i pjevali ispred 
općinske zgrade.

JESENI U HRASTINU 
Već tradicionalno u Hrastinu se održava manifestacija 
Jeseni u Hrastinu pa je tako bilo i 2. listopada prošle 
godine. Na toj se tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji 
okupe folkloraši i brojnoj publici  prikažu u svom svjetlu 
i bogatstvu narodnih običaja koje štuju mještani Hras-
tina i jednom godišnje uprizore  “Jeseni u Hrastinu” 
kako bi publika vidjela što su novog članovi foklornih 
društava pripremili i naučili u godini dana od manifes-
tacije do manifestacije.
I ovaj puta je bilo veselo, rasplesano i zanimljivo pratiti 
cjelodnevni program, komentirali su brojni posjetitelji 
te manifestacije koja se održala pod pokroviteljst-
vom Općine Vladislavci, a u organizaciji Mađarskog 
kulturno-umjetničkog društva Dosza Gyorgy.

Ove godine bila je prigoda da Praznik rada pro-
slavimo zajedno. Tako smo se okupili na prekras-

nom zajedničkom druženju u Dopsinu, vrijeme nas 
je poslužilo pa je prvi svibanj protekao u veselju i uz 
zajednički ručak koji je besplatno podijeljen svima koji su 
nam se pridružili.  Za organizaciju je bila zadužena udruga 
Hrvata iz Bosne i Hercegovine Bosanski prsten u suradnji 
s Općinom Vladislavci.
Ovakve manifestacije odlične su, jer možemo međusobno 
popričati, zabaviti se uz društvene i druge sportske igre na 
otvorenom.  Uz mirise kolača, kiflica i kotliće graha lako 
su se igrale sportske igre, a lijepo se i plesalo. Grahijada 
UHBiH “Bosanski prsten” je bila ujedno i kulinarsko natje-
canje na koje su pozvani svi mještani da nam se pridruže 
i počaste te se ujedno i dobro zabave uz glazbu i tradi-
cionalne igre ispred Društvenog doma u Dopsinu. Tri su 
najbolja kuhara nagrađena.

OPĆINSKE MANIFESTACIJE

Ove godine bila je prigoda da Praznik rada pro-
4. GRAHIJADA U DOPSINU
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Veliki a z i j s k i 
stršljen zaposjeo je 
Slavoniju i Ba- ranju.  Ti opasni 
kukci pojavili se u sva tri naselja Općine Vladislav-
ci. Najvjerojatnije su stigli u Slavoniju i Baranju s 
drvenim trupcima iz Indije. Do sada su se već križali 
s domaćom vrstom, došlo je do mutacija pa su još 

opasniji. 
Veliki su od četiri do pet centimetara, a na leđima su 
im žute boje sa crnim prugama. Najčešće se nalaze 
na tavanima i u šupljem drveću. Napadaju bez ljudi-
ma vidljivog razloga, pogotovo kada imaju ličinke i 
kada se osjećaju ugroženima. 
Azijski stršljen je mnogo veći od onih koji se inače 
nalaze u našim krajevima. Imaju veći spremnik 
otrova koji može izazvati zatajenje bubrega i dru-
gih organa. Međutim, od njegova uboda mogu stra-
dati i zdrave osobe, a ne samo one koje su i inače 
alergične. 
Stršljeni su aktivni cijeli dan, posebice u sumrak i 
u ovo doba godine kada se razmnožavaju i nemaju 
drugog posla osim traženja novih skloništa. Domaći, 
tzv. ljuti stršljen, dug je do tri centimetra, a azijski su 
veličine do pet centimetara. 
Produciraju više otrova pa je rezultat nakon njihova 
uboda kod bolešljivijih i ljudi slabijeg imuniteta te 
alergičara opasniji. 
Nije isto ako stršljen nekoga ubode u glavu, vrat ili u 
tijelo. Glava i vrat su najosjetljiviji i što hitnije treba 
reagirati, pogotovo ako je ubod u usnoj šupljini. Mjes-
to treba hladiti ledom i odmah otići u bolnicu. 
Ako je reakcija lokalizirana, odnosno javlja se svrbež 
i mjesto crveni to se može rješavati i narodnim lije-
kovima, no ako se osjeti otežano disanje, pad tlaka 
i nesvjestica, to su već reakcije prije anafilaktičkog 
šoka i ako se ne reagira brzo može nastupiti smrt. 
Azijski stršljen nezaustavljivo se širi, jer u našim kra-
jevima nema prirodnih neprijatelja, npr. ptica i slič-
no, koje ih uništavaju u njihovu prvobitnom staništu. 
Pozivamo mještane da pregledaju svoje objekte i sve 
napuštene objekte u blizini te prijave ukoliko uoče da 
u njima negdje postoje gnijezda stršljena.

NAJEZDA KUKACA OPASNIH PO ŽIVOT

Veliki a z i j s k i 

VELIKI AZIJSKI 
STRŠLJEN 
ZAPOSJEO 

ISTOK 
HRVATSKE

POZIVAMO MJEŠTANE DA 
PREGLEDAJU SVOJE OBJEKTE 

I SVE NAPUŠTENE OBJEKTE 
U BLIZINI TE PRIJAVE 

UKOLIKO UOČE DA U NJIMA 
POSTOJE GNIJEZDA STRŠLJENA

OPREZ

4-5
centimetara

je prosječna veličina 
Azijskog stršljena, leđa 

su im žute boje sa 
crnim prugama

u ovo doba godine kada se razmnožavaju i nemaju 
drugog posla osim traženja novih skloništa. Domaći, 
tzv. ljuti stršljen, dug je do tri centimetra, a azijski su 
veličine do pet centimetara. 
Produciraju više otrova pa je rezultat nakon njihova 
uboda kod bolešljivijih i ljudi slabijeg imuniteta te 
alergičara opasniji. 
Nije isto ako stršljen nekoga ubode u glavu, vrat ili u 
tijelo. Glava i vrat su najosjetljiviji i što hitnije treba 
reagirati, pogotovo ako je ubod u usnoj šupljini. Mjes-
to treba hladiti ledom i odmah otići u bolnicu. 
Ako je reakcija lokalizirana, odnosno javlja se svrbež 
i mjesto crveni to se može rješavati i narodnim lije-
kovima, no ako se osjeti otežano disanje, pad tlaka 
i nesvjestica, to su već reakcije prije anafilaktičkog 
šoka i ako se ne reagira brzo može nastupiti smrt. 
Azijski stršljen nezaustavljivo se širi, jer u našim kra-
jevima nema prirodnih neprijatelja, npr. ptica i slič-
no, koje ih uništavaju u njihovu prvobitnom staništu. 
Pozivamo mještane da pregledaju svoje objekte i sve 
napuštene objekte u blizini te prijave ukoliko uoče da 
u njima negdje postoje gnijezda stršljena.
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U cilju zapošljavanja naših sumještana općinska 
uprava se aktivno zauzima kao i proteklih godina 
pa provodimo programe javnih radova na kojima 
zapošljavamo određen broj osoba.
Prošle godine u prosincu zaposleno je na području 
Vladislavaca na šest mjeseci deset osoba, šestorica 
muškaraca i četiri žene. Muške osobe obavljaju 
posao održavanja i čišćenja zelenih javnih površina  i 
odlagališa, a žene također rade na održavanju javnih 
površina,  čišćenju i ozelenjavanju te pomažu starijm 
osobama u kućanstvima.
Javni radovi su višegodišnja praksa i Općina koristi 
taj program kako bi pomogla dugotrajno neza-
poslenim osobama.  Nedavno je potpisan ugovor 
za projekt prema kojem su zajedno općine Antu-
novac i Vladislavci s Lokalnom akcijskom grupom 
Vuka - Dunav i Razvojnom agencijom Roda iz Antu-
novca u programu „Zaželi“. U sklopu toga je Općini 
Vladislavci kroz taj program odobreno zapošljavanje 
pet dugotrajno nezaposlenih žena koje sada rade 

kao pomoć u kući starijim i nemoćnim mještanima.
Dodatno je Općina Vladislavci s Osječko-baranjskom 
županijom partner na zajedničkom projektu pro-
grama „Zaželi“ i očekuje se pozitivan rezultat.  Kroz 
taj program trebalo bi se zaposliti još osam žena, a 
isto tako bi se u suradnji s Crvenim križem na istom 
programu „Zaželi“ također trebale zaposliti još četiri 
osobe. Osim toga, Općina Vladislavci je sama pri-
javila projekt za zapošljavanje još deset osoba u pro-
gramu „Zaželi“  što bi značilo da se očekuje dodatno 
zapošljavanje ukupno 22 naše sumještanke, uz ove 
koje su trenutno zaposlene.

Kontinuirano  provodimo pronatalitetnu politiku i 
ohrabrujemo mlade da osnivaju obitelji i imaju djecu. 
Naknada za novorođenčad su povećane, jer znamo 
da je potpora dobrodošla svakoj mladoj obitelji koja 
mora nabaviti opremu za svoju prinovu u obitelji.  
Želimo povećati broj stanovnika, naglasak je na mla-
dim obiteljima i njihovim zadržavanjem u općini. 

Na proteklim sjednicama Općinskog vijeća planirana 
su sredstva i donesene odluke o novčanoj pomoći 
za svako novorođeno i ili posvojeno dijete iznose za  
prvo dijete u obitelji 2.000 kuna, a za drugo i svako 
naredno dijete u obitelji po 3.000 kuna. 
Dakako, to je samo dio paketa općinskih mjera koji-
ma se mlade obitelji rasterećuju znatnog dijela troška 
pa tako sufinanciramo troškove boravka u jaslica-
ma i dječjim vrtićima u iznosu od 70% od ukupnog 
mjesečnog troška jaslica/dječjeg vrtića mjesečno, 
a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog 
boravka snose korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića. 
Valja podsjetiti da svako dijete u školi i vrtiću dobiva 
besplatan obrok koji također financira Općina. Do-
datno financiramo i u stopostotnom iznosu ukupni 
mjesečni trošak rada predškolskog programa u 
vrtiću u Vladislavcima.   

POMOĆ MLADIM OBITELJIMA

POVEĆANE NAKNADE 
ZA NOVOROĐENČAD 
NA 2.000 I 3000 KN

Kontinuirano  provodimo pronatalitetnu politiku i 

POMOć MLADIM OBITELJIMA

POMAŽEMO ZAPOŠLJAVANJE SUMJEŠTANA
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Članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava Hrastin  
i Vladislavci zadovoljno su obilježili još jednu godinu 
rada. Održali su svečane godišnje skupštine na koji-
ma su porazgovarali i iznijeli rezultate dosadašnjeg 
rada kako u opremanju vatrogasnom opremom i 
vlastitog objekta tako i o planovima koji su pred nji-
ma u ovoj, ali i narednim godinama kako bi se vatro-
gastvo dovelo na što višu razinu.
Kako se moglo čuti na skupštinama – NEMA STAJAN-
JA. Ocijenjeno je kako su impresivni rezultati i impre-

sivni planovi.  Cilj nam je povećati vatrogasnu sprem-
nost i učinkovitost kako bi nam naselja u općini bila 
sigurna u slučaju neželjenih situacija. Osim što se 
radi na prevenciji ulaže se i u osposobaljavanje va-
trogasaca i nabavku potrebnih vozila.Nakon kupo-
vine kombi vozila za DVD Hrastin i kupovine kamiona 
za DVD Vladislavci, uz podršku Općine Vladislavci i 
Osječko-baranjske županije ove godine je planirana 
kupovina vatrogasnog kamiona cisterne za DVD 
Hrastin.

SKUPŠTINA DVD HRASTIN I DVD VLADISLAVCI

IMPRESIVNI REZULTATI 
– IMPRESIVNI PLANOVI

Članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava Hrastin  sivni planovi.  Cilj nam je povećati vatrogasnu sprem-

Javna vatrogasna postrojba u kojoj će se naći i naši va-
trogasci je novost. Naime, tri su Općine (Vladislavci, 
Čepin i Vuka) zajednički osnovale Javnu  vatrogasnu 
postrojbu za koju se ove godine očekuje da će pro-
funkcionirati ukoliko se planovi budu odvijali kako 
je predviđeno.
Općina Vladislavci će također razmjerno uložit 
određena sredstva kao i ostale dvije općine osnivači 
te postrojbe, a najveći dio sredstava se očekuje direk-
tno iz proračuna Republike Hrvatske te Hrvatskih au-
tocesta doo.Javna vatrogasna postrojba osnovana 
je s ciljem povećanja protupožarne učinkovitosti 
odnosno zaštite pučanstva i imovine od požara i 

drugih ekscesnih situacija koje nas eventualno mogu 
ugroziti. Osnovana je i radi profesionalnijeg  funk-
cioniranja vatrogasnih društava. 
Općina Vladislavci će i nadalje financijski pomagati 
volonterski rad naših DVD-ova,  a nova Javna vatro-
gasna postrojba će profesionalno pokrivati tri općine 
koje su je osnovale. Ukupno će u njoj biti 15 profe-
sionalno zaposlenih vatrogasaca raspoređenih po 
smjenama, sa područja Općina osnivača. 
Ova će vatrogasna postrojba funkcionirati uz 
postojeća dobrovoljna vatrogasna društva, što 
znači da se ne gase naši DVD-ovi nego će zajedničkim 
snagama bit jamac boljoj protupožarnoj sigurnosti. 

NOVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
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SKUPŠTINA DVD HRASTIN I DVD VLADISLAVCI

IMPRESIVNI REZULTATI 
– IMPRESIVNI PLANOVI

U organizaciji Vatrogasne zajednice Osijek, 1. srp-
nja.2017. godine održano je Područno vatrogasno 
natjecanje djece,mladeži i seniora u Dopsinu. 
Domaćin natjecanja bio je DVD Vladislavci. Ukupno 
je sudjelovalo 43 ekipe. Na kraju natjecanja održalo 
se i službeno zatvaranje na kojemu su sudjelovali 
natjecatelji, voditelji ekipa, članovi voditeljstva natje-
canja, suci i tehničko osoblje. N
aši su vatrogasci također polučili uspjeh u katego-
riji seniori B muški 1. mjesto osvojio je DVD Hrastin. 

Načelnik Marjan Tomas kaže kako je ova manifes-
tacija bila odlična prigoda da se vidi uvježbanost va-
trogasaca i što su sve spremni učiniti kada interve-
niraju za dobrobit zajednice. 
U dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja 
naše općine ima dosta djece koja su uključena u 
rad dobrovoljnih vatrogasnih društava pa je natje-
canje bilo prigoda da se dodatno zainteresiraju za 
vatrogastvo koje Općina Vladislavci kontinuirano 
podupire  i pomaže obnavljanjem opreme i vozila.

Početkom ljetne sezone prošle godine uspješno je 
odrađena još jedna vježba dobrovoljnih vatrogasnih 
društva u prostoru Osnovne škole “Mato Lovrak”.
 Čelnici DVD Vladislavci kažu kako je to bila već peta 
godina za redom kako rade vježbu u školi, a uz njih 
sudjeluju DVD Hrastin i DVD Čepin.
Kroz ove vježbe ojačavamo suradnju s DVD-ima te 
podižemo operativnu spremnost na višu razinu ka-
ko bi mještani naše općine bili što sigurniji. Ujedino 
ovakve vježbe su od iznimne važnosti kako bi naši 
mještani bili upoznati sa našim radom te kako bi priv-
ukli nove članove u naš DVD. Također ovim vježbama 
ukazujemo na problem kod požara u objektima kao 
što su škole gdje je velik broj osoba koje se pravovre-
meno moraju evakuirati.
“DVD Čepin je uz nas odradio unutarnju navalu u 
zamišljenom požaru knjižnice dok su kolege iz DVD-a 
Hrastin vršili hidrofiranje vozila. Ovim putem se zah-
valjujemo svim sudionicima vježbe te osoblju škole.”

VATROGASNO NATJECANJE U DOPSINU

DVD VLADISLAVCI
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USKRŠNJE DARIVANJE 
U VRTIćU
Kao i svake godine za najmlađe se, u povodu 
uskršnjeg blagdana, pripremi iznenađenje. Uskrsni 
zeko bio je spriječen doći u dječji vrtić u Vladislavci-
ma pa je umjesto njega načelnik Marjan Tomas 
našim najmlađima donio šarene poklone. Bio je to 
trenutak iznenađenja  i iskrenog veselja, a u znak 
zahvale mali su „lavići“ počastili načelnika svojim 
najdražim pjesmicama i recitacijama te pokazali što 
su sve naučili boraveći u  vrtiću. Kako je i red, mališani 
su uzvratili poklonom i to unikatnim. Načelniku su 
predškolarci darivali sliku s uskršnjim motivima koju 
su sami izradili za ovu posebnu prigodu. Za Uskrs je 
ove godine zeko donio kao iznenađenje opremu za 
rad, igranje i edukaciju.

Vladislavačka nogometna škola Nogometni klub 
„LIV 1949” Vladislavci nam je vrlo aktivana i uspješna 
udruga. Prošle godine su ostvareni odlični rezultati, 
vrijedno se trenira  i okuplja mlade oko sebe koji 
baveći se aktivno sportom kvalitetno provode slo-
bodno vrijeme. Kako bi sve bilo na razini koju sport 
zahtijeva, uz potporu Općine vidljiv je napredak.
Nogometna škola LIV 1949 Vladislavci poziva svu 
zainteresiranu djecu koja vole sport na upis u školu 
nogometa. Upisi se obavljaju ponedjeljkom, srije-
dom, i petkom od 17 sati na igralištu NK LIV 1949 u 
Vladislavcima. Za više informacija možete se obra-
titi na broj telefona: 099/69 44 97 ili na e-mail: nsliv-
1949vladislavci@gmail.com.

USPJEH 
NOGOMETNE 
ŠKOLE NK 
“LIV 1949” 
VLADISLAVCI

200-TINJAK POKLONA 
I PREDSTAVA NA 
DOČEKU  SV. NIKOLE
Za svetog Nikolu Općina je organizirala doček. To je 
postala već tradicija darivanja male djece. I ovoga 
puta je okupljanje najmlađih sumještana i njihovih 
roditelja bilo u dvorani Osnove škole Mato Lovrak 
u Vladislavcima, jer terba koristiti taj novouređeni 
prostor koji može primiti više posjetitelja.  Općina 
se pobrinula da i ovaj puta osim darova kojih je po-
dijeljeno više od dvije stotine komada kako bi svako 
dijete dobilo prikladan dar,  bude zanimljiv i prigodni 
program koji prati ovakvu dječju svetkovinu i ves-
elicu. Naime, u sklopu dočeka Sv. Nikole i Krampusa i 
podjele darova bila je i kazališna predstava primjere-
na dječjoj dobi tako da su djeca i ovaj puta zadovoljno 
otišla nakon dobre zabave svojim kućama razmotati 
paketiće i vidjeti što su dobiti od Sv. Nikole.
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PREVENCIJOM DO 
ZDRAVLJA
Briga za zdravlje starijih mještana 
jedna je od aktivnosti kojom se uz 
pomoć Crvenog križa i udruga za 
promicanje zdravlja i prevencije 
provodi aktivnost „Prevencijom 
do zdravlja“ u okviru koje se pov-
remeno organiziraju zdravstveni 
preglede. Liječnica obiteljske 
medicine dolazi u sva tri naselja 
i mještanima preventivno mjeri 
tlak i šećer te im daje savjete kako 
mogu poboljšati svoje zdravlje te 
educira stanovništvo o važnosti 
prevencije za zdravlje.

ZBRINJAVANJE PASA 
I MAČAKA LUTALICA
Općina Vladislavci potpisala ugo-
vor o pružanju usluga skupljanja, 
prevoženja i smještaja neupisan-
ih pasa, pasa i mačaka lutalica te 
drugih napuštenih i izgubljenih 
životinja na području Općine 
Vladislavci sa Veterinarskom 
stanicom Vetam d.o.o. Za zbrin-
javanje napuštenih životinja sa 
ulice mještani općine Vladislavci 
se trebaju obratiti Vetamu na tel-
efon 031/286-044.

DRUŽENJE 
UMIROVLJENIKA
Na druženju uz puno pjesme, 
plesa, smijeha i veselja umirov-
ljenici su proveli nezaboravno 
poslijepodne. Općina Vladislavci 
omogućila je ovo zajedničko 
okupljanje kao poticaj i podršku 
uključivanju i angažiranju oso-
ba treće životne dobi u različite 
društvene aktivnosti. 

POMOć 
UMIROVLJNICIMA
Ne prođu blagdani, a da se udru-
ge i Općina Vladislavci ne pobrinu 
za stare i nemoćne. Tako je bilo i 
za protekli Božić kada su darivani 
članovi Udruge umirovljenika.
Lijepa je to suradnja Udruge umi-
rovljenika i Općine Vladislavci  
pred kraj godine u povodu blag-
dana Božića kada se dijele poklon 
paketi.
Općina Vladislavci tada je upla-
tila 9.000 kuna na račun Udruge 
umirovljenika koja se nakon 
toga organizira i kupi za taj iznos 
potrepštine koje će staviti u pa-
kete za svoje brojne članove.
Time se pokazuje da stariji 
mještani nisu zaboravljeni i da 
im se želi pomoći kako bi pripre-
mili blagdansku trpezu. U poklon 

paketima se nađu prehrambeni 
proizvodi, ulje, šećer brašno... 
odnosno ono što Udruga umi-
rovljenika ocijeni da je potrebno 
njihovom članstvu. 
Udruga umirovljnika smatra da je 
to lijepa gesta Općine Vladislavci 
s kojom izvrsno surađuju u 
zajedničkim projektima, jer 
je važno da se i starije osobe 
osjećaju uključeno u društveni 
život naše zajednice.

ZELENI CVIJET
Općina Vladislavci je objavila 
javni poziv za dodjelu nagrada 
za najuređeniju okućnicu na 
području općine Vladislavci u 
2018. godini u akciji “Zeleni cvijet 
– za ljepšu općinu Vladislavci”. To 
je novina koja je uvedena ove go-
dine, jer želimo da nam je životni 
prostor ljepši i ugodniji pa je ovo 
poticaj stanovnicima da urede 
svoj okoliš.

ZAPOŠLJAVANJE 
KROZ STRUČNO 
OSPOSOBLJAVANJE
U općinskoj upravi u radu 
često pomažu mlade osobe sa 
područja Općine Vladislavci 
koje su zaposlene kroz program 
stručnog osposobljavanju. 
Općina Vladislavci je provela jav-
ni poziv za zapošljavanje osoba 
na stručno osposobljavanje i 
trenutno je jedna osoba zapos-
lena odnosno odraditi će svoj 
pripravnički staž kroz slijedećih 
godinu dana.
Za sve mlade osobe koje rade u 
Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Vladislavci, kroz program 
stručnog osposobljavanja, re-
sorno ministarstvo u potpunosti 
snosi trošak rada tako da nema 
dodatnog troška za Općinu.
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