
 

 

 

 

 

Poštovana/Poštovani, 

čast nam je pozvati Vas na susret vodstva Hrvatske udruge poslodavaca s poslodavcima 

svih pet slavonskih županija.  

Teme rasprave bit će položaj gospodarstvenika u lokalnoj zajednici te preporuke za 

stvaranje boljeg i poticajnijeg poslovnog okruženja kao preduvjeta za izlazak iz krize. 

Bilo bi nam zadovoljstvo kada biste nam se pridružili na  

 

SKUPU PODUZETNIKA SLAVONIJE I BARANJE 

u utorak, 27. listopada 2015. godine s početkom u 11 sati, 

u Hotelu Osijek, Šamačka 4,  Osijek 

  

Po završetku radnog dijela uslijedit će domjenak kao prilika za međusobno upoznavanje i 

razmjenu mišljenja s predstavnicima lokalne vlasti i članovima vodstva Hrvatske udruge 

poslodavaca. 

S poštovanjem, 

                             
                                                                                            

Gordana Deranja       Davor Majetić 

predsjednica        glavni direktor 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite na hup-osijek@hup.hr do petka 23. 
listopada 2015. godine.  

Dodatne informacije na slijedećim telefonskim brojevima: 031/25-10-12, 25-10-13. 
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PROGRAM skupa poduzetnika Slavonije i Baranje 

10:30 - 11:00   Okupljanje uzvanika 

11:00 - 11:05   Pozdravni govor, Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a  

11:05 – 11:10  Pozdravni govor, Adam Rendulić, predsjednik Izvršnog odbora  
 HUP Podružnice Osijek 

11:10 - 11:15   Pozdravni govor, Ivica Vrkić, gradonačelnik Grada Osijeka 

11:15 - 11:20   Pozdravni govor, Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije 

11:20 - 11:25   Položaj gospodarstvenika i uloga HUP-a, Gordana Deranja, predsjednica 
HUP-a 

11:25 - 11:35   Mjere i prijedlozi za izlazak iz krize, Davor Majetić, glavni direktor HUP-a  

11:35 - 11:40   Aktivnosti Regionalnog ureda HUP-a Osijek, Ivan Sarić, HUP Osijek  

11:40 - 11:50 Uvodna prezentacija za panel diskusiju, Slavica Singer, Ekonomski fakultet u 
Osijeku 

11:50 - 12:50  PANEL diskusija i razgovor s poduzetnicima  

„Poduzetnička klima u Slavoniji i Baranji – 
 uvjeti, prepreke i prilike za uspješno poslovanje” 

 
Sudionici:  

 Zoran Uranjek, član uprave Harburg Freudenberger Belišće d.o.o. 
Belišće 

 Denis Sušac, suvlasnik tvrtke Mono d.o.o. Osijek 

 Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a 

 Kornelija Mlinarević, pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte 
Europske unije i gospodarstvo Grada Osijeka 

 Zdenko Podolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 
Vukovarsko-srijemske županije         

 Stjepan Bošnjaković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 
Brodsko-posavske županije  

Moderator: Dario Kuštro, novinar Glasa Slavonije 
 
12:50 - 14:00  Domjenak  
 
„Pozivamo sve vas - poduzetnike s područja svih pet slavonskih županija da se odazovete i 

kroz izravnu komunikaciju s vodstvom HUP-a i našim istaknutim članovima poslodavcima; 

saznate koja je naša uloga i aktivnosti s ciljem stvaranja takvog okružja i regulatornog 

okvira koji će omogućiti isplative uvjete poslovanja i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva.“ 


