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OBRAZLOŽENJE
uz Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Valpova za 2021. godinu
Odlukom o javnim priznanjima Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br.
9/95, 9/99, 6/01 – ispravak i 8/04, dalje u tekstu: Odluka), utemeljena su sljedeća javna priznanja
Grada Valpova:

1.

POČASNI GRAĐANIN GRADA VALPOVA
Uvjeti: Građani RH i drugih država koji su osobno i izuzetno
doprinijeli napretku Grada, Osječko-baranjske županije i
Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugleda i promidžbi
hrvatskog gospodarstva, kulture i športa u svijetu, te građani
koji su dali izuzetan doprinos Gradu, uspostavljanju veza na
lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela
lokalne samouprave.

2.

PLAKETA "GRB GRADA VALPOVA"
Uvjeti: Dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u svim područjima
gospodarskog života Grada, kao i doprinosu u obrani i očuvanju
opstojnosti RH pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova,
a iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama s područja
Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan
za život i razvoj Grada Valpova.
Svake godine dodjeljuje se najviše do tri Plakete „Grb Grada Valpova“.

-23.

PLAKETA "MATIJA PETAR KATANČIĆ"
Uvjeti: Dodjeljuje se za izuzetan doprinos razvoju prosvjetnog i kulturnog,
športskog, te duhovnog i sveukupnog društvenog života Grada
Valpova, pravnim i fizičkim osobama s područja Grada Valpova, a
iznimno i drugim pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske i
drugih država, ako je njihov doprinos u razvoju navedenih djelatnosti
usko vezan za Grad Valpovo.
Plaketa „Matija Petar Katančić“ dodjeljuje se za tri područja:
- za područje prosvjete i kulture,
- za područje športa i
- za područje duhovnog i sveukupnog društvenog života Grada Valpova.
Za svako područje svake godine se može dodijeliti najviše do tri Plakete
„Matija Petar Katančić“.

4.

ZLATNA PLAKETA "PEČAT GRADA VALPOVA"
Uvjeti: Dodjeljuje se fizičkim osobama, u pravilu s područja Grada Valpova, a
iznimno i drugim fizičkim osobama iz Republike Hrvatske i
drugih država (ako je njihov doprinos u razvoju sljedećih djelatnosti
usko vezan za Grad Valpovo), za životno djelo, za osobite uspjehe u
razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja,
znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od
posebnog interesa za Grad, kada se ocijeni da je ta osoba utkala
sve svoje sposobnosti i mogućnosti u odnosno djelo, te time dala svoj
nemjerljiv doprinos i postigla neponovljiv rezultat u određenoj oblasti.
Svake godine dodjeljuje se najviše do tri Zlatne plakete „Pečat Grada Valpova“.

Člankom 14., 15. i 16. Odluke reguliran je postupak podnošenja inicijative za dodjelu
spomenutih javnih priznanja.
Inicijativa mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative,
- životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje
zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Valpova, te
- ostalu dokumentaciju po zahtjevu Odbora.
Člankom 18. Odluke predviđen je Odbor kao radno tijelo od 9 članova kojeg imenuje
Gradsko vijeće iz reda gospodarstvenih, znanstvenih, kulturnih, prosvjetnih, športskih i drugih
djelatnika. Odbor je ovlašten za upućivanje javnog poziva za podnošenje inicijative za dodjelu
javnih priznanja te za razmatranje svih pristiglih inicijativa i predlaganje Gradskom vijeću
donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja.
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2021. godine.
Za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova u 2021. godini pristiglo je 7 inicijativa, i to:
I. Za Plaketu „Grb Grada Valpova“:
1. Gradonačelnik Grada Valpova podnio je inicijativu da se ovo javno priznanje dodjeli
Ogranku Matice Hrvatske u Valpovu.
Ogranak Matice Hrvatske u Valpovu osnovan je 30. svibnja 1971. godine u dvorištu
valpovačkog dvorca na jednoj od najmasovnijih osnivačkih skupština u Hrvatskoj. Na toj
skupštini stanovništvo Valpovštine je jasno iskazalo svoju podršku nacionalnim i kulturnim
projektima koje je Matica hrvatska izgrađivala tijekom Hrvatskog proljeća. Nakon sloma
Hrvatskog proljeća gasi se rad Matice hrvatske, a obnoviteljska skupština Ogranka Valpovo
održana je 21. travnja 1991. godine.
Ogranak Matice Hrvatske u Valpovu tako ove 2021. godine obilježava dvostruki jubilej:
50 godina od osnutka i 30 godina od obnove rada. Od kada je obnovio svoj rad Ogranak Matice
hrvatske Valpovo objavio je 37 knjiga, 26 svezaka Valpovačkog godišnjaka, 37 brojeva
Valpovačke baštine te organizirao brojne izložbe, javne okrugle stolove, tribine, predavanja,
promocije i književne večeri. Broj objavljenih naslova (počevši od 1995.) jasno pokazuje kako je
Ogranak matice u Valpovu najplodniji nakladnik u Valpovštini.
Nakladnička djelatnost Ogranka polučila je i nekoliko priznanja. Za istaknuti je priznanje
središnjice Matice hrvatske Zagreb za knjigu Valpovčice kojoj je dodijeljena Srebrna povelja
Matice Hrvatske 2018. godine. To je knjiga koja je s Valpovačkim godišnjakom, postala
neizostavno štivo brojnih Valpovčana.
Stoga, Ogranak Matice u Valpovu za svoje dugogodišnje javno djelovanje u potpunosti
zaslužuje Plaketu „Grb Grada Valpova“.
II. Za Plaketu „Matija Petar Katančić“
1. Hrvatska stranka umirovljenika – gradska organizacija Valpovo podnijela je
inicijativu da se ovo javno priznanje dodijeli Ankici Krog iz Valpova.
Ankica Krog iz Valpova po zanimanju je viši fizioterapeut. U Valpovu je provela svoj
ukupni radni staž, radeći kao medicinska sestra, a kasnije kao fizioterapeut u Domu zdravlja
Valpovo. Na području Valpova djelovala je u različitim udrugama koje su oplemenjivale brigu o
fizičkom i mentalnom zdravlju ljudi. Kao instruktor i trener djelovala je na rekreativnim
aktivnostima za vitalnost naših građana. Njen osobiti rad bio je među umirovljenicima i svim
starijim osobama. Svoju aktivnost realizirala je putem Matice hrvatske i HSU. Uvijek je bila i
sada je spremna na uključivanje u društvena djelovanja, osobito ona koja se tiču zdravlja ljudi.
Svojim radnom znatno je pridonijela zdravlju starijih osoba i ojačala je fizičku kulturu u našem
prostoru.
2. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije podnio je inicijativu da se ovo javno
priznanje dodijeli Mirku Pavoševiću iz Belišća.
Mirko Pavošević iz Belišća po zanimanju je doktor medicine, specijalist pedijatar, te taj
posao radi već punih 27 godina u Domu zdravlja Valpovo. Cijeli svoj život doktor Pavošević
posvetio je pedijatriji, odnosno liječenju i skrbi za djecu, na visokoj razini stručnosti i kvalitete.
Povjerenje koje roditelji imaju u njega je veliko. Jedini je pedijatar na području Grada Valpova
što govori o njegovoj odgovornosti, ali i nemjerljivom doprinosu koji je dao Gradu Valpovu.
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Održao je niz predavanja, radionica i aktivnosti u Dječjem vrtiću Maza Valpovo, ali i u vrtićima
susjednih gradova i općina. Bio je predavač i u Crvenom križu Valpovo, a i višegodišnji je sudac
na natjecanjima iz prve pomoći. Svojim radom pomogao je i da Grad Valpovo postane Grad
prijatelj djece, što je naslov kojim se svaki grad može ponositi. Sudionik je i Domovinskog rata.
Nominiranje doktora Pavoševića za javno priznanje čin je zahvale za sve što je doktor Pavošević
utkao u Grad Valpovo u oblasti zdravstva, za sve što je svojim radom napravio za najmlađe koji
su budućnost Grada Valpova, a ovo nominiranje čin je zahvale u ime svih roditelja i djece Grada
Valpova.
Uzimajući u obzir činjenicu ograničenog broja plaketa koje je moguće dodijeliti za
pojedina javna priznanja u jednoj godini (za Plaketu „Matija Petar Katančić“ najviše tri
godišnje za svako posebno područje kako je to napisano na stranici broj 2 ovog Obrazloženja) te
pretpostavke za dodjelu javnog priznanja Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“, Odbor
predlaže da se Mirku Pavoševiću dodijeli Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“.
3. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije podnio je inicijativu da se ovo javno
priznanje dodijeli Palmi Vojnović iz Osijeka.
Palma Vojnović iz Osijeka po zanimanju je doktor medicine, specijalist obiteljske
medicine, u Domu zdravlja Valpovo. U ordinaciji obiteljske (opće) medicine radi već 41 godinu,
a tijekom tog razdoblja kroz istu je prošlo niz generacija. Svjesna svoje odgovornosti da je kao
liječnik obiteljske medicine prvi kontakt i spona između pacijenta i zdravstvenog sustava, uvijek
je svakome pacijentu pristupala s mnogo pažnje i humanosti. Doktorica Palma poznata je
svakome građaninu Grada Valpova, a tijekom dugog radnog vijeka pomogla je nizu pacijenata te
su vrata njezine ordinacije uvijek su bila „otvorena“, a čak i tijekom ove epidemiološke situacije
radila je punim kapacitetom. Tijekom radnog vijeka održala je niz predavanja kako zaštiti svoje
zdravlje, predavanja o prevenciji koju je nužno poduzeti kako bi se zaštitili, bila je član i
predsjednik mnogih povjerenstva u sklopu Doma zdravlja Valpovo te je i na taj način
unaprijedila zdravstvo, odnosno obiteljsku medicinu na području Grada Valpova. Ove godine ide
u zasluženu mirovinu.
Uzimajući u obzir činjenicu ograničenog broja plaketa koje je moguće dodijeliti za
pojedina javna priznanja u jednoj godini (za Plaketu „Matija Petar Katančić“ najviše tri
godišnje za svako posebno područje kako je to napisano na stranici broj 2 ovog Obrazloženja) te
pretpostavke za dodjelu javnog priznanja Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“, Odbor
predlaže da se Palmi Vojnović dodijeli Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“.
4. Udruga osoba s invaliditetom „MI“ podnijela je inicijativu da se ovo javno priznanje
dodijeli Ewaldu Koppu iz Njemačke.
Ewald Kopp iz Njemačke 2001. i 2002. godine radi u Čepinu kada upoznaje Slavoniju i
Slavonce koji mu prirastaju srcu. Gospodin Kopp podržava rad Udruge „MI“ i Gradskog
društva Crvenog križa Valpovo od 2005. godine, kroz humanitarni rad njegove udruge i brojne
donacije, te je tako uvelike doprinjeo poboljšanju standarda života osoba s invaliditetom i ostalih
ugroženih skupina društva Valpova i okolice. Uložio je mnogo truda, rada, sredstava i vlastitog
znanja u popravak, održavanje i dostavu opreme i materijala za organizacije civilnog društva u
Gradu Valpovu.
5. Udruga osoba s invaliditetom „MI“ podnijela je inicijativu da se ovo javno priznanje
dodijeli Jasmini Cvenić.
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svjetlo, od njihova osnutka do danas, doprinosi razvitku i unapređenju rehabilitacije,
socijalizacije, brige i socijalnog statuta osoba s invaliditetom. Tijekom života bila je član
pastoralnog povjerenstva osoba s invaliditetom Đakovačko-osječke nadbiskupije, pastoralnog
vijeća župe Bezgrešnog začeća BDM Valpovo, a član je i župne zajednice čitača, molitvene
zajednice te župni kateheta za drugi razred osnovne škole. Njen neumoran, nesebičan rad i
djelovanje treba nagraditi priznanjem Grada Valpova.
III. Za Zlatnu plaketu „Pečat Grada Valpova“:
1. Hrvatsko pjevačko društvo „Matija Petar Katančić“ Valpovo i župa Bezgrešnog
začeća Blažene Djevice Marije Valpovo podnijeli su inicijativu da se ovo javno priznanje
dodijeli Draganu Miloševiću iz Valpova.
Pjevač i arhivar u HPD „Matija Petar Katančić“ te tajnik društva od 1990. do 2010.
Aktivni član župe Bezgrešnog začeća BDM: arhivar, knjižničar, pjevač u mješovitom župnom
zboru Sv. Cecilija te fotograf.
Vezano za HPD „Matija Petar Katančić“:
U posljednjih 30 godina zdušno istražuje i prikuplja arhivu nastalu još od 1898. godine.
Teme kojima su bavi su višestruke, a izdvajamo sljedeće: upoznavanje prvih glazbenih djelovanja
u Valpovu (samih glazbenih početaka u Slavoniji), sakralna glazba, zbog Dvorske kapele
grofovije Karla Prandau, djelovanje zbora Katančić od prvih početaka 1903. godine do danas.
Istražene materijale arhivirao je u 20-tak mapa koje sadrže oko 1200 stanica teksta i
fotografskih zapisa, pozlaćenu sliku kipa Matije Petra Katančića (dar grofa Rudolfa Josipa
Normanna i grofice Julijane s posvetom), zastavu (dar kume Katančića Eleonore pl. Burian).
U siječnju 2021. godine dovršio je SPOMENICU HPD KATANČIĆ, koja ima 330
stranica u veličini A3 formata. Spomenica je ručno izrađena, kronološki posložena, krasopisom
ispisana, upotpunjena fotografijama te ukrašena minijaturnim crtežima. Takvu spomenicu i arhiv
imaju rijetko koji gradovi u Hrvatskoj.
Vezano za župu Bezgrešnog začeća BDM:
2000. godine uspostavljen je župni arhiv i knjižnica u novoizgrađenom pastoralnom
centru. Gospodin Dragan zaslužan je za njezino uređenje jer je napravio klasifikaciju knjižnične
građe. Preuzeo je brigu za vođenje knjižnice i župnog arhiva. Kroz to vrijeme istaknuo se u
temeljitoj brizi za povjerenu mu građu koju je obogaćivao osobnim zalaganjem u proširenju
knjižničnog fundusa. I sam je darovao stotine svojih knjiga našoj knjižnici te kroz brojna
poznanstva prikupio mnoštvo knjižnične krađe.
Vodi župnu spomenicu više od dvadeset godina. Spomenica je ručno izrađena, kronološki
posložena, krasopisom ispisana, upotpunjena fotografijama te ukrašena minijaturnim crtežima.
Više godina fotografski je bilježio važnija događanja u župi i stvarao arhive. Posebno se
zauzeo u tim djelatnostima za vrijeme obnove i građevinskih pothvata u župi.
Zaslužan je za digitalizaciju svih crkvenih matica Župe Valpovo koje postoje od 1721.
godine, što uključuje izniman trud i zalaganje u stvaranju takve opsežne građe. Prikupljao je
građu za izradu web stranice Župe i dao svoj doprinos u njezinoj izradi svojim povijesnim
prilozima.
Dugogodišnji je aktivni član mješovitog župnog zbora Sv. Cecilija te vodi brigu o
zborskom arhivu. Izradio je nekoliko spomenica o djelovanju zbora koje su izrađene na već
spomenuti način. Uredio je dio arhive dječjeg župnog zbora Mirjam i pokazao svoje zanimanje
za njegovo djelovanje.
Član je Matice hrvatske te sudjeluje u njezinu radu i izradi Valpovačkog godišnjaka.
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„Pečat Grada Valpova“.

Odbor za dodjelu javnih priznanja na svojoj 2. sjednici održanoj 11. studenoga 2021.
godine razmatrao je sve pristigle inicijative te predlaže Gradskom vijeću da se dodjele javna
priznanja Grada Valpova za 2021. godinu kako slijedi:

Plaketa „Grb Grada Valpova“:
1. Ogranak Matice hrvatske u Valpovu
Plaketa „Matija Petar Katančić“:
-

za područje duhovnog i sveukupnog društvenog života:

1. Jasmina Cvenić
2. Ewald Kopp
3. Ankica Krog
Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“:
1. Mirko Pavošević
2. Palma Vojnović
3. Dragan Milošević

Predsjednik Odbora za dodjelu
javnih priznanja Grada Valpova:
Zvonko Barišić, dipl. iur., v. r.

