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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

uz Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja 
  
 Odlukom o javnim priznanjima Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 
9/95, 9/99 i 8/04), utemeljena su slijedeća javna priznanja Grada Valpova: 
 

 

1.  POČASNI GRAĐANIN GRADA VALPOVA 
 
 Uvjeti: Državljanin RH ili strani državljani koji su osobno i izuzetno  

doprinijeli napretku Grada, Osječko-baranjske županije i  
Republike Hrvatske, 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. 

 
 

3. 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. 

 
  
4.  ZLATNA PLAKETA "PEČAT GRADA VALPOVA" 
 
 Uvjeti:  Dodjeljuje se fizičkim osobama 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. 
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Izmjenom Odluke o javnim priznanjima Grada Valpova, Plaketa Matija Petar Katančić se 
dodjeljuje posebno za tri područja: 

 
1. za područje prosvjete i kulture, 
2. za područje športa i 
3. za područje duhovnog i sveukupnog društvenog života Grada Valpova. 

 
Za svako područje svake godine se može dodijeliti najviše do tri javna priznanja Plaketa 

Matija Petar Katančić. 
Člankom 14. i 15. Odluke reguliran je postupak donošenja inicijative za dodjelu 

pomenutih 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 utemeljen je Odbor od 9 članova koje 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. 
 Javni poziv Odbor je uputio svim ovlaštenim podnositeljima inicijativa 01. listopada 
2019. godine, te je bio otvoren do 31. listopada 2019. godine. 
 
 Za dodjelu javnih priznanja Grada Valpova u 2019. godini pristiglo je 7 inicijativa, i to: 
 
 

I. Za Zlatnu plaketu „Pečat Grada Valpova“: 
 

1. Udruga liječenih alkoholičara valpovštine podnijela je inicijativu da se ovo priznanje 
dodjeli Blaženki Gregorić dr. med., specijalistu opće medicine i sistemskom obiteljskom 
terapeutu. 

Blaženka Gregorić dr. med. uključila se u rad Udruge liječenih alkoholičara valpovštine 
1984. godine, kao terapeut. Udruga liječenih alkoholičara se bavi prevencijom i liječenjem 
alkoholizma i svih drugih ovisnosti. 

Rad s liječenim alkoholičarima iziskuje veliki angažman i upornost. Uz rad u Udruzi 
istovremeno vodi u sklopu ordinacije savjetovalište o alkoholizmu i program obiteljske 
psihoterapije. 

Blaženka Gregorić, dr. med. je kratko prekinula s radom 1990. godine zbog Domovinskog 
rata čiji je bila sudionik. Budući da je u to vrijeme započela specijalizaciju cijelo vrijeme je 
ostala u Narodnoj zaštiti gdje je skrbila o ranjenim pripadnicima Hrvatske vojske i civilnim 
žrtvama rata u Osijeku i okolici. Nositeljica je spomenice Domovinskog rata. 

Tijekom odsutnosti iz Udruge zbog ratne situacije telefonski je kontaktirala s tadašnjim 
predsjednikom udruge i socijalnim radnikom Franjom Ugljarevićem, koji je u to vrijeme vodio 
Udrugu, te se i na taj način brinula za članove Udruge. Nakon kratkog vremena ponovno počinje 
aktivno raditi u Udruzi kao terapeut. 
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Svakog ponedjeljka od 20 do 22 sata vodi terapeutske sastanke u Udruzi na kojima bude 
prisutno od 10 do 20 ovisnika, sa članovima obitelji, kroz svih ovih 35 godina. Ako se to pretvori 
u brojke kroz 35 godina to je u prosjeku 1750 sastanaka, odnosno 3500 sati provedenih s ljudima 
koji su ovisnici, odbačeni od društva i obitelji i od kojih su svi dignuli ruke. I svaki puta kad su 
padali u recidive i ponovno tražili pomoć, one je bila tu i vijek im iznova pokušavala pomoći u 
njihovoj bolesti. 

Uz rad u Udruzi uvijek se rado odazivala na predavanja po srednjim i osnovnim školama. 
Radila je kao predsjednik Crvenog križa Valpovo, u dva mandata, te se i na taj način brinula za 
socijalno ugrožene osobe i osobe u potrebi. 

Sudjelovala je na brojnim seminarima, tečajevima i simpozijima kako bi obogatila svoje 
znanje koje je primijenila u radu s ovisnicima. 

Samozatajna i uvijek dobro raspoložena, vrsna i sposobna liječnica kojoj su pacijenti i 
članovi udruge uvijek na prvom mjestu.. Mnogi ovisnici i pacijenti su rekli da liječi više riječima 
i toplinom nego lijekovima. 

Posebno je vrijedno istaknuti da je dr. Blaženka Gregorić uspjela svojim upornim i 
požrtvovanim radom, uz mnoga osobna odricanja, humanošću i s puno ljubavi doprinijeti 
izlječenju i potpunoj preobrazbi mnogih ovisnika – alkoholičara koji su zadobili povjerenje, 
poštovanje i ljubav članova svoje obitelji i društvene zajednice. 

 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 
Valpova jednoglasno je donesena odluka da se dr. med. Blaženki Gregorić iz Osijeka dodijeli 
javno priznanje Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“ za životno djelo i ostvarenja na području 
prevencije i liječenja alkoholizma i svih drugih ovisnosti. 
 

2. Gradonačelnik Grada Valpova podnio je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli 
Zdenki Turalija, dr. med. iz Valpova, specijalistu obiteljske medicine. 
 Zdenka Turalija, dr. med. je specijalista obiteljske medicine punih 30 godina. 
 2001. godine bila je inicijator i osnivač Zajednice Vjera i Svjetlo pri župi Valpovo, a 
2004. godine osnovala je Udrugu osoba s invaliditetom „MI“ Valpovo, radi podizanja kvalitete 
života osoba s invaliditetom u Gradu Valpovu. Razlog osnivanja Udruge je rad s osobama s 
invaliditetom i roditeljima. U svom djelovanju bazirala se i na rad s mladima, rad sa starijom 
populacijom, te rad na poboljšanju kvalitete života svih naših građana i dostupnost svima kao 
liječnik. 
 Od 2008. godine član je Povjerenstva Ureda za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih 
obitelji Đakovačko-osječke Nadbiskupije, te regionalni povjerenik za donjomiholjačku regiju. 
 Bila je inicijator niza humanitarnih akcija na našem području (pomoć obitelji malog Ante 
u Šagu, pomoć slijepom mladiću nakon stradavanja u prometnoj nezgodi, humanitarni koncert za 
poboljšanje kvalitete života Tihomira i Josipe, humanitarni koncert Vinka Coce za Udrugu „MI“, 
„Hrana za Longa“ i mnoge druge). 
 Također je bila inicijator niza akcija za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom 
u Gradu Valpovu, kao što su „Monikino igralište“, pokretanje emisije za osobe s invaliditetom 
„Mi pričamo“ na Hrvatskom radiju valpovština, niz izložbi osoba s invaliditetom u Gradu 
Valpovu, izrada „Živih jaslica“ u Gradu Valpovu, sa sudjelovanjem osoba s invaliditetom, 
prilagodba našega grada životu osoba s invaliditetom, rješavanje arhitektonskih barijera, 
psiholoških barijera, zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

Radom u savjetovalištu za osobe s invaliditetom, u svojoj ordinaciji, pomaže osobama s 
invaliditetom i njihovim obiteljima u njihovom svakodnevnom životu. 
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 Također vodi savjetovalište za obitelj, kao i savjetovalište za kronične bolesnike u svojoj 
ordinaciji, a sve sa ciljem podizanja kvalitete života građana. 
 Sa velikom ljubavlju i zadovoljstvom radi poziv liječnika obiteljske medicine, s naglaskom 
na OBITELJSKE, jer smatra da je sretna, zdrava i zadovoljna obitelj osnova svakog društva, te 
se u svakom trenutku trudi biti dostupna svim građanima. 
 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 
Valpova jednoglasno je donesena odluka da se Zdenki Turalija, dr. med. iz Valpova dodijeli 
javno priznanje Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“ za životno djelo i ostvarenja na području 
podizanja kvalitete života osobama s invaliditetom i svih naših građana. 
 

II. Za „Grb Grada Valpova“: 
 

1. Udruženje obrtnika Valpovo podnijelo je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli 
Vjekoslavu Bošnjaku iz Valpova, vlasniku obrta Restoran Park Valpovo. 

Vjekoslav Bošnjak je obrtnik i vlasnik restorana Park Valpovo u kojem je ugostiteljsku 
djelatnost prvotno obavljao njegov otac, da bi Vjekoslav Bošnjak, nakon što je prethodno bio 
zaposlen u obrtu i restoranu, od 15. srpnja 2010. godine postao ortak i suvlasnik obrta sa svojim 
ocem, a od 01. siječnja 2014. godine ostaje jedini vlasnik obrta. 

U restoranu je zaposleno 18 djelatnika, a svake godine na praksi je još najmanje 20-ak 
učenika – kuhara, konobara, a od prošle godine restoran je „bogatiji2 i veći za još jednu 
renomiranu novosagrađenu salu od 300 sjedećih mjesta, te ukupno ima cca 400 sjedećih mjesta. 

Restoran Park poznat je po edukaciji mladih kadrova te su stoga primili niz priznanja za 
svoj rad a između ostalih i nagradu „Šegrt Hlapić“, a Vjekoslav Bošnjak je primio i priznanje na 
prošlogodišnjem 31. Kongresu ugostitelja RH u organizaciji Hrvatske obrtničke komore.  

Vjekoslav Bošnjak se vrlo brzo i aktivno uključio u rad Udruženja obrtnika te je već drugi 
mandat član Skupštine i Upravnog odbora, te predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika 
Udruženja obrtnika Valpovo, a u mandatu 2014.-2018. godine bio je i predsjednik Ceha 
ugostitelja Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, aktivan je i u tijelima turističke 
zajednice Grada Valpova, te Osječko-baranjske županije.   

Svojim radom i zalaganjem u tijelima Udruženja obrtnika Valpovo Vjekoslav Bošnjak dao 
je svoj veliki doprinos razvoju obrtništva kako na razini Grada Valpova tako i na razini cijele 
Valpovštine, a svojim radom i zalaganjem u restoranu Park Valpovo znatno je podigao razinu 
ugostiteljske ponude na području Grada Valpova. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada 
Valpova jednoglasno je donesena odluka da se Vjekoslavu Bošnjaku iz Valpova dodijeli javno 
priznanje plaketa „Grb Grada Valpova“ za ostvarenja na području gospodarskog života Grada 
Valpova. 

 
 
III. Za Plaketu „Matija Petar Katančić“ 
 
- za područje kulture, sporta i sveukupnog društvenog života: 

 
1. Dom zdravlja Valpovo podnio je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli Udruzi 

liječenih alkoholičara valpovštine za izuzetan doprinos u prevenciji i liječenju alkoholizma i 
svih drugih vrsta ovisnosti na području Grada Valpova. 
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Udruga liječenih alkoholičara valpovštine osnovana je 14. listopada 1969. godine pri 
tadašnjem Kombinatu „Đuro Salaj“ kao Klub liječenih alkoholičara toga poduzeća, ali je od 
samih početaka djelovanja okupljala liječene alkoholičare i članove njihovih obitelji i s cijelog 
područja valpovštine. Osnivač Kluba liječenih alkoholičara je Franjo Ugljarević, socijalni 
radnik, koji je sa 27 godina bio osnivač i glavni pokretač Kluba. Sadašnji predsjednik Udruge je 
Krunoslav Stiplošek. 

Ove 2019. godine Udruga liječenih alkoholičara proslavila je veliki jubilej 50. obljetnicu 
osnutka i vrlo uspješnog rada tijekom kojeg su mnogi pojedinci i obitelji, zahvaljujući podršci 
Udruge, u svojim životima uspjeli okrenuti novu stranicu i dati mu kvalitetniji sadržaj u kojem 
nema mjesta ovisnosti. 

Tijekom proteklih 50 godina kroz Klub je prošlo 425 osoba koje se tražile pomoć – 370 
muškaraca i 55 žena, a ako računamo i minimalno po dva člana obitelji, riječ je o ukupno 1275 
osoba. Tijekom 50 godina postojanja održano je 2250 sastanaka. 

Aktivnost Udruge temelji se prije svega na prevenciji i liječenju alkoholizma, ali i drugih 
bolesti ovisnosti. Osim sastanaka, Klub organizira i predavanja te radionice s mladima uz 
dovođenje eminentnih stručnjaka u Valpovo. 

Ovisnost je bolest koja pogađa sve veći broj ljudi, a alkoholizam je bolest zbog koje pati 
cijela obitelj. Obitelji se raspadaju, djeca imaju traume, razoreni su najljepši dani djetinjstva, 
mladenaštva, a alkoholizam ostavlja trag nezadovoljstva, nesigurnosti, straha i patnje. 

Velika pozornost pridaje se i socijalnoj rehabilitaciji ovisnika koje podrazumijeva 
zajedničko ljetovanje s članovima Udruge MI u Velom Lošinju, izlete, hodošašća u Međugorje, 
odlaske na kazališne predstave, ali i suradnju s drugim Klubovima liječenih alkoholičara, 
ovisnicima iz zajednice Cenacolo, Crvenim križem Valpovo te rad s obiteljima. 

Upravo iz navedenih razloga Klub liječenih alkoholičara je izuzetno važan za cijelu 
zajednicu. Ovisnost ne ubija ovisnika, ona ubija obitelj, djecu i ljude koji su mu pokušali pomoći. 
Oporavljanje od ovisnosti zahtjeva težak rad i vještine učenja da bi se ostalo trijeznim, 
oporavljanje zahtjeva rad ovisnika, obitelji i cijele zajednice. 

Upravo Udruga liječenih alkoholičara pomaže ovisniku i njegovim najbližima u borbi, 
pomaže u nastojanju da promjene stav, usvoje nova znanja i razviju vještine da bi se prevladali 
mnogi izazovi biranja trijeznim. 
 

 2. KUD „Šokadija“ Ivanovci, Marjančaci i Zelčin podnio je inicijativu da se ovo 
priznanje dodjeli Stanislavu Čamagajevcu iz Valpova za izuzetan doprinos razvoju kulturnog i  
sveukupnog društvenog života na području Grada Valpova. 
 Stanislav Čamagajevac voditelj je KUD-a „Šokadija“ Ivanovci, Marjančaci i Zelčin. Drži 
na okupu mlade i one malo starije, te s njegovom pomoći KUD je ostvario nastupa i smotri u 
Hrvatskoj i inozemstvu, od Zagreba do Subotice. Na svakom nastupu ulaže puno energije i volje. 

Uz njegovu pomoć tradicija KUD-a „Šokadija“ Ivanovci, Marjančaci i Ivanovci opstaje i 
opet se kao nekad pokazuje ljudima.  

Iako je KUD „Šokadija“ Ivanovci, Marjančaci i Zelčin mala udruga uz pomoć Stanislava 
Čamagajevca vrlo često se probijamo na „male ekrane“ i sve češće se pojavljuje na smotrama 
diljem Republike Hrvatske 
 

3. Gradonačelnik Grada Valpova podnio je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli 
Goranu Brkiću iz Valpova za izuzetan doprinos razvoju sportskog života na području Grada 
Valpova. 
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 Njegova aktivna uloga u sportu počinje od najranije dobi i to u stolnom tenisu kojim 
sportom se bavio od 1975. do 1979. godine, u STK Valpovka. 

S 10 godina nastavio je svoju sportsku karijeru u nogometu, koji sport je postao i ostao 
njegova jedina i najveća strast. Tu stječe svoja osnovna znanja i iskustvo i postiže svoje prve 
uspjehe na regionalnom, kasnije i na nacionalnom nivou. Igrao je u Valpovci, Belišću, Croatiji iz 
Đakova, Cibaliji, Kamen Ingradu te kratko u Saudijskoj Arabiji i Belgiji. 

Goran Brkić, jedan je od najboljih nogometaša u povijesti Valpovštine, i danas je aktivan 
na području sporta. Igračku karijeru završio je u NK Valpovka gdje je trenutno trener seniorske 
ekipe koja ne nakon 17 godina ponovno ušla u viši rang natjecanja i trenutno je vodeća momčad 
4 HNL. 

Nositelj je trenerske UEFA A licence. 
Svojom vodećom ulogom Goran Brkić daje značajan primjer djeci i mladima koji poučeni 

dobrim radom i iznimnim rezultatima ovog sportskog djelatnika pokušaju dostići njegove 
rezultate i tako još više doprinijeti vrijednost ovog vrhunskog sportaša.  

 
4. Gradonačelnik Grada Valpova podnio je inicijativu da se ovo priznanje dodjeli dr. sc. 

Dinku Županu iz Valpova za izuzetan doprinos u razvoju prosvjetnog, kulturnog i sveukupnog 
društvenog života na području Grada Valpova. 

Dr. sc. Dinko Župan 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 
filozofiju i povijest, magistrirao je 2002. godine a 2006. godine doktorirao s radom Obrazovanje 
žena u Banskoj Hrvatskoj 1868.-1918. 

Viši je znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje – Slavonski Brod., gdje je zaposlen od 1998. godine. Glavno 
područje njegovog znanstvenog rada je povijest školstva i kulturna povijest u Hrvatskoj od kraja 
18. do početka 20. stoljeća. 

Dugogodišnji je suradnik kulturnih i obrazovnih institucija u Gradu Valpovu, ali i u 
cijeloj Hrvatskoj. 

Pokretač je i idejni začetnik manifestacije „Dani Matije Petra Katančića“ i „Matija Fes-
a“ u Valpovu. 

Svojom vodećom ulogom dr. sc. Dinko Župan daje značajan primjer djeci, mladima i 
starima koji poučeni dobrim radom i iznimnim rezultatima ovog akademskog djelatnika 
pokušavaju dostići njegove rezultate i tako još više doprinijeti vrijednosti ovog vrhunskog 
znanstvenika i povjesničara. 
 
  

Odbor za dodjelu javnih priznanja na svojoj 6. sjednici održanoj 14. studenoga 2019. 
godine, razmatrao je sve pristigle inicijative, te predlaže Gradskom vijeću da se dodjele javna 
priznanja Grada Valpova za 2019. godinu kako slijedi: 
 
 
 
 Zlatna plaketa „Pečat Grada Valpova“: 

 
1. Blaženka Gregorić, dr. med., 
2. Zdenka Turalija , dr. med. 
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 Plaketa „Grb Grada Valpova“: 

 
1. Vjekoslav Bošnjak. 

 
 
 Plaketa „Matija Petar Katančić“: 
 
 

- Za područje sporta:  
 

1. Goran Brkić. 
 

- Za područje prosvjete i kulture:  
 

1. dr. sc. Dinko Župan, 
2. Stanislav Čamagajevac. 

 
- Za područje duhovnog i sveukupnog društvenog života: 
 

1. Udruga liječenih alkoholičara valpovštine. 
 

 
 
 
 
          Predsjednik Odbora za dodjelu 
        javnih priznanja Grada Valpova: 
 
                        Dejan Pisačić, prof., v.r. 


