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 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 12. sjednici održanoj 13. svibnja 2015. 
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: 

 Krunoslavu Slabincu 
za životno djelo ostvareno u području kulture; 

 Ivanu Grnji 
za životno djelo ostvareno u području tjelesne kulture i športa. 

 
 

II. 

 Nagrada Osječko-baranjske županije, javno priznanje za iznimna postignuća na području 
Županije u 2014. godini, dodjeljuje se: 
 
- u području gospodarskih djelatnosti 
 
 Društvu s ograničenom odgovornošću Kandit, Osijek 

za iznimna pregnuća i rezultate ostvarene u stvaranju optimalnih uvjeta unaprjeđivanja 
proizvodnje i plasmana proizvoda kao značajnog doprinosa jačanju gospodarske osnove 
Županije, 

 Društvu s ograničenom odgovornošću Misna vina, Trnava 
za značajna postignuća u razvoju vinogradarstva i vinarstva, 

 Društvu s ograničenom odgovornošću Cetratour, Osijek 
za ostvarivanje značajnih rezultata u oblikovanju i realizaciji programa od značaja za razvoj 
riječnog turizma na području Županije, 

 Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Piljić Nada 
 za seljačko domaćinstvo "Ivica i Marica", Karanac 

za značajne radne i poslovne rezultate u razvoju ruralnog turizma; 
 
- u području prosvjete 
 

Osnovnoj školi "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna 
za zapažene rezultate u stručno-pedagoškom i metodičkom organiziranju i izvođenju odgojno-
obrazovnog rada i iznimna postignuća u otkrivanju, poticanju i razvitku darovitih učenika; 
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- u području kulture 
 
 Mirku Ćuriću 
 za iznimna postignuća u proučavanju, očuvanju i promicanju kulturne baštine; 
 
- u području tjelesne kulture i športa 
 

Judo klubu "Mladost" Osijek 
za izvanredne uspjehe u stručnom i pedagoškom djelovanju u odgoju i osposobljavanju sportaša 
oplođenom iznimnim sportskim postignućima na državnim i međunarodnim natjecanjima; 

 
- u području tehničke kulture  
 

Marku Pinjuhu 
za iznimna postignuća u organizaciji i razvitku inovacijske djelatnosti. 

 
 

III. 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 
 
 
Klasa: 061-06/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-07-15-6 
 
Osijek, 13. svibnja 2015. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
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