
 Temeljem članka 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), a nakon provedenog postupka utvrđenog 
Pravilnikom o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/95. i 2/97.), 
Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije donio je na 25. sjednici održanoj 14. svibnja 2013. 
godine 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o dodjeli 
 

NAGRADE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
 
 

I. 

 Nagrada Osječko-baranjske županije za životno djelo kao javno priznanje za cjelokupnu 
djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za 
ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja 
za Županiju, dodjeljuje se: 

 dr.sc. Gordani Kralik 
za životno djelo ostvareno u području znanosti i prosvjete; 

 dr.sc. Nadi Prlić 
za životno djelo ostvareno u području prosvjete; 

 Josipu Vinkeševiću 
za životno djelo ostvareno u području kulture. 

 
 

II. 

 Nagrada Osječko-baranjske županije, javno priznanje za iznimna postignuća na području 
Županije u 2012. godini, dodjeljuje se: 

- u području gospodarskih djelatnosti 

 Dioničkom društvu Saponia, Osijek 
za iznimna postignuća u području gospodarskih djelatnosti ostvarena naročito uspješnim 
organiziranjem rada i poslovanja i uspješnom primjenom znanosti i suvremenih dostignuća u 
praksi čija je posljedica povećanje proizvodnje, asortimana i kvalitete proizvoda; 

- u području znanosti 

dr.sc. Steli Jokić 
za uspješnu i istaknutu znanstvenu djelatnost u području biotehničkih znanosti i njezinu 
primjenu koja je rezultirala znanstvenim radovima i razvitkom ovog područja znanosti;  

- u području kulture 

 Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku 
 za predstavu "Unterstadt" prema književnom predlošku Ivane Šojat-Kuči; 

- u području tjelesne kulture i športa 

Davidu Šainu 
za iznimna športska postignuća na državnim i međunarodnim, a posebice olimpijskim 
natjecanjima; 



- u području tehničke kulture 

Danku Sokoliću 
za iznimna postignuća u području zrakoplovnog modelarstva potvrđena na državnim i 
međunarodnim natjecanjima. 

 
 

III. 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 061-06/13-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-06-13-6 
 
Osijek, 14. svibnja 2013. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


