
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
ODBOR ZA DODJELU  
JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA  
KLASA:  061-01/14-01/2 
URBROJ: 2178/01-07-14-36 
Slavonski Brod, 1. travnja 2014. 
 

GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SLAVONSKOG BRODA 

 
 
 
PREDMET: Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada 
  Grada Slavonskog Broda u 2014. godini 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je 22. prosinca 1998. godine, s izmjenama od 5. 
prosinca 2008. godine, 2. srpnja 2009. godine i 18. lipnja 2012. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 13/98., 19/08. i 8/09. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br.4/12.) 
donijelo Odluku o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda, kojom se javna priznanja i 
nagrade dodjeljuju onima koji su svojim izuzetnim uspjesima u radu i djelovanju pridonijeli razvitku i 
boljitku grada Slavonskog Broda, promicanju njegovih vrijednosti te položaja i ugleda u zemlji i svijetu. 
 
Javna priznanja Grada Slavonskog Broda su: 

1. Povelja počasnog građanina Grada 
 (uz Povelju se dodjeljuje i Grb grada) 
2. Zlatna čaplja – nagrada za životno djelo 

(godišnje se dodjeljuje jedno priznanje) 
3. Grb grada Slavonskog Broda 

(godišnje se može dodijeliti do 5 priznanja) 
4. Štit Berislavića 

(godišnje se može dodijeliti do 5 priznanja) 
 
Dobitnike javnih priznanja i nagrada imaju pravo predložiti sve fizičke i pravne osobe, a odluku o 
dodjeljivanju donosi Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za javna priznanja i nagrade. 
Člankom 12. stavak 4. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda, 
Gradonačelnik ima pravo uputiti izravan prijedlog Gradskom vijeću za sve vrste priznanja i nagrada iz 
Odluke. 
 
Sukladno Odluci o javnim priznanjima i nagradama raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za 
dodjelu javnih priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda, objavljen na službenim internetskim 
stranicama Grada Slavonskog Broda 24. veljače 2014. godine i u tjednom tisku "Posavska Hrvatska", 
28. veljače 2014. godine. 
 
Rok prijave bio je 30 dana od dana objave, odnosno do 25. ožujka 2014. godine. 
 
Na Javni poziv, zaključno s danom 25. ožujka 2014. godine,  pristigli su sljedeći prijedlozi: 
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POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 
 
Predlagači: Ogranak Matice Hrvatske  

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje  
Državni arhiv u Slavonskom Brodu  
Muzej Brodskog Posavlja  
Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda  
Kazališno–koncertna dvorana Ivana Brlić–Mažuranić  
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića 

PREDLOŽEN: mr. sc. pater DOMAGOJ ŠIMUNOVIĆ 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 2003. godine 
 
mr. sc. pater Domagoj Šimunović, svećenik – nositelj evanđeoske misli i graditelj vrhunaravske – 
božanske i ljudske zajednice, rođen je 1937. godine, a od 1981. godine živi u Slavonskom Brodu. 
Gvardijan je Franjevačkog samostana 15 godina, a 1995. godine osnivač i ravnatelj Klasične gimnazije u 
Slavonskom Brodu. Njegov rad i život uvijek su usmjereni na čovjeka, dostupan ponajviše onima koji su 
najpotrebitiji i kojima je potrebno ohrabrenje, mir, radost i nada, a među svećenicima je cijenjen radi 
nesebične suradnje na svim područjima apostolata našeg Dekanata i Bosanske Posavine. Sudjeluje u 
kreiranju duhovnog i kulturnog života grada putem književnih večeri i duhovnih seminara na kojima 
sudjeluju najeminentniji književnici i duhovnici. Svojim velikim angažmanom uspio je zainteresirati i u 
grad dovesti vodeće djelatnike Ministarstva kulture i vrsne restauratore koji su radili, a i danas rade, na 
obnovi Franjevačkog samostana, na obnovi oltara, orgulja, vrijednih slika. Knjižnica Franjevačkog 
samostana je njegovom zauzetošću uzorno uređena i proglašena spomenikom kulture, a vrijedna 
arhivska građa, povijesna i glazbena, na korištenju je znanstvenicima i istraživačima. 1982. godine 
započeo je s organiziranjem brojnih koncerata u prostoru crkve i samostana, osobito koncerte 
orguljaške i komorne glazbe na kojima su nastupali brojni poznati umjetnici – solisti i orkestri. Iste 
godine organizirao je Znanstveni simpozij o fra Marijanu Lanosoviću, nakon kojega grad Slavonski Brod 
postaje sve prisutniji u znanstvenim i akademskim krugovima. Zavidnom ustrajnošću osnovao je 
Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti i na taj način podigao razinu 
srednjoškolskog obrazovanja. O kvaliteti škole i primljenog znanja danas mogu potvrditi brojni uspješni 
Brođani, a bivši učenici ove škole. Autor je i suradnik na brojnim publicističkim djelima te sudjeluje na 
brojnim znanstvenim skupovima i simpozijima. Značajan je njegov rad u brojnim institucijama i 
udrugama – član je Matice hrvatske, Lige protiv raka Slavonski Brod, Filatelističkog društva Slavonski 
Brod, Rotary cluba Slavonski Brod, dugi niz godina surađuje s Općom bolnicom "dr. Josip Benčević" i 
ljekarnama te s Dekanatom Đakovačko – osječke nadbiskupije, Caritasom i svim ostalim značajnim 
ustanovama našega grada. Svećeniku, nositelju evanđeoske misli i graditelju vrhunaravske božanske i 
ljudske zajednice, za 50 godina svećeničkog rada i 30 godina kulturnog i društvenog djelovanja, 
sveukupan doprinos kulturnom, vjerskom, znanstvenom i prosvjetnom životu grada Slavonskog Broda i 
njegovih građana te promicanju vrijednosti, položaja i ugleda grada Slavonskog Broda predlaže se 
dodjela javnog priznanja Povelja počasnog građanina Grada Slavonskog Broda ili dodjela javnog 
priznanja Grb Grada Slavonskog Broda. 
 
 
ZLATNA ČAPLJA – nagrada za životno djelo 
 
Predlagači:  Milka Đurković i Marija Pitlović 
PREDLOŽEN:   mons. STJEPAN BELOBRAJDIĆ 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 2003. godine 
 
Mons. Stjepan Belobrajdić, župnik Župe Duha Svetoga, kapelan Njegove Svetosti pape Franje, 
dekan Slavonskobrodskog dekanata u dva mandata, dijecezanski svećenik Đakovačko-osječke 
nadbiskupije koji je gotovo cijeli svoj svećenički vijek proveo djelujući u župama grada Slavonskog 
Broda. Svojim je radom ostavio trag ne samo u crkvenom životu nego u velikoj mjeri i na 
humanitarnom, kulturnom i općedruštvenom planu, davši na taj način poseban pečat općem dobru 
građana našega grada. Kao ratni župnik organizirao je sklonište i pomoć potrebitima, bio je duhovni 
otac braniteljima i njihovim obiteljima, organizator prihvata brojnih izbjegličkih obitelji te je karitativno 
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skrbio za sve koji su bili ratom pogođeni. Poslije, kao župnik pomagao je svojim župljanima, ali i ostalim 
građanima grada Slavonskog Broda teškog socijalnog statusa. Osim brojnih humanitarnih akcija inicirao 
je projekt kojim su pekarnice osiguravale kruh najugroženijima. Kao župnik i dekan razvijao je 
suvremene modele izvanškolskih aktivnosti angažirajući likovne umjetnike, glazbenike, profesore 
različitih predmeta, stručnjake na raznim područjima kako bi podizao razinu obrazovanja i praktičnih 
umijeća djece i mladih te je organizirao i pomogao ljetovanja djece i mladih uz popratne kulturne i 
odgojne sadržaje. Osobit je njegov doprinos u prevenciji razvoja devijantnoga ponašanja mladih, poput 
ovisnosti ili nasilja. Poticao je stipendiranje učenika i studenata te pomagao one siromašne. U pastoralu 
braka i obitelji napravio je iskorak osiguravanjem prostora za djelovanje obiteljskoga i bračnog 
savjetovališta koje je pomoglo brojnim obiteljima. Kao župnik izgradio je crkvu na Mikrorajonu, bio je 
voditelj izgradnje prve bolničke kapele izgrađene u Republici Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata. 
Njegov rad obilježila je i obnova Kapele sv. Ane u Tvrđavi Brod, a brojne obnoviteljske zahvate vodio je 
u Župi Duha Svetoga kao i u Marijinom domu u Brodskom Vinogorju u kojemu se događaju brojni 
susreti. Osobit je doprinos mons. Stjepana Belobrajdića i u kulturnom životu grada Slavonskoga Broda, 
poglavito u poratnim godinama kada su se njegovom inicijativom organizirale operne predstave, brojni 
koncerti, kako sakralne, tako i popularne glazbe. Vidio je veliki potencijal u brodskim likovnim 
umjetnicima te su organiziranjem likovnih kolonija, izložbi i aukcija slika prikupljena značajna novčana 
sredstva u dobrotvorne svrhe. Mons. Stjepan Belobrajdić, humanist je i intelektualac koji trideset i 
sedam godina, primjenjujući kršćanske vrijednosti diše sa svojim gradom, dijeleći s njegovim 
stanovnicima dobro i zlo. Kako bismo zahvalili za sva dobra i neprijeporni doprinos gradu Slavonskom 
Brodu i njegovim stanovnicima, predlaže se dodjela Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo. 
 
 
Predlagač: Brodski harmonikaški orkestar "Bella pl. Panthy" 
PREDLOŽEN:   BELLA PL. PANTHY (posthumno) 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 1999. godine 
 
Bella pl. Panthy, (1926. – 2004.). Glazbenik, glazbeni pedagog, skladatelj i dirigent, dobar organizator 
i animator, poliglot i prije svega – veliki čovjek. Nekadašnji djelatnik i ravnatelj Osnovne glazbene škole 
u Slavonskom Broda zaslužan je za osnivanje Odjela za puhačke instrumente, osnivač je podružnica 
glazbene škole na području bivše općine, inicijator otvaranja Srednje glazbene škole, promotor 
harmonike u našem gradu te osnivač i voditelj Brodskog harmonikaškog orkestra koji danas nosi 
njegovo ime. Vodeći Brodski harmonikaški orkestar odgojio je brojne generacije glazbenika, vrijednih 
mladih ljudi koji nisu dopustili da se njegov rad zaboravi te nastavljaju i dalje nizati nagrade i priznanja 
na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Pokrenuli su i Međunarodni festival harmonike koji nosi ime 
Belle pl. Panthya i koji ove godine slavi svoj peti rođendan. U povodu 10. obljetnice smrti našeg 
sugrađanina, velikog glazbenika i velikog čovjeka za iznimna ostvarenja u promicanju glazbene kulture 
u našem gradu i  značajne ostavštine u odgoju mladih glazbenika Slavonskoga Broda, čijim se 
djelovanjem i uspjesima promiče ime našega grada u zemlji i inozemstvu, iskazujući poštovanje i 
zahvalnost svojih građana predlaže se dodjela priznanja Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno 
djelo. 
 
 
Predlagač:                Hrvatska liga protiv raka 
PREDLOŽEN:            mr. ZDRAVKO JANČ 
 
Zdravko Janč, rođen 1938. godine,  kao specijalist stomatologije do umirovljenja je radio u 
Medicinskom centru u Slavonskom Brodu te osim stručnog i profesionalnog rada sudjelovao u raznim 
kulturnim i humanitarnim djelatnostima. Osobnom inicijativom i svesrdnim zalaganjem Zdravka Janča 
sklopljen je ugovor o doživotnom uzdržavanju temeljem kojeg je ostavština  akademika Dragutina 
Tadijanovića ostala Gradu Slavonskom Brodu pokrenuta je izgradnja športske dvorane Vijuš, a uvelike 
je podržavao vezu s proslavljenim kiparom Brankom Ružićem čija se antologijska djela kao vrijedna 
donacija gradu Slavonskom Brodu nalaze u baroknom prostoru Galerije Ružić. Surađivao je na 
revitalizaciji povijesnih i kulturnih znamenitosti grada, uključujući i Franjevački samostan, te dao osobit 
doprinos u proglašenju grada Slavonskog Broda turističkim gradom. Jedan je od osnivača, aktivni 
volonter, u više mandata predsjednik, a sada potpredsjednik i član užeg predsjedništva Hrvatske lige 
protiv raka koja uspješno djeluje u Slavonskom Brodu više od 50 godina. Za aktivno sudjelovanje u 
brojnim humanitarnim djelatnostima, svesrdan rad, zalaganje, dobročinstvo kojim obogaćuje svoj 
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profesionalni i društveni život pridonoseći općem dobru našega grada i građana, predlaže se dodjela 
priznanja Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo. 
 
 
Predlagač: Grupa građana 
PREDLOŽEN:   ANTE KLARIĆ 
 
Ante Klarić, rođen 1941. godine, 1969. godine postaje sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu. 
Kao sudac radio je do veljače 1972. godine kada je razriješen dužnosti s obrazloženjem da je kao član 
Matice hrvatske politički djelovao s pozicija hrvatskog nacionalizma te svjesno oslobađao optužene 
hrvatske nacionaliste. Nakon što je više od godinu dana bio bez posla, otišao je u odvjetnike gdje je i 
dočekao prve višestranačke izbore. Jedan je od osnivača HDZ-a na slavonskobrodskom području, a na 
prvim i drugim izborima izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor. U drugom mandatu je bio 
potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora za zakonodavstvo. Kao pučki pravobranitelj 
Republike Hrvatske, izabran 1996. godine, dao je veliki doprinos promicanju ljudskih prava, dijaloga i 
tolerancije. Nikada nije napustio Slavonski Brod kojeg je prihvatio kao svoj rodni grad i u kojem i danas 
živi kao umirovljenik gotovo zaboravljen od društvene zajednice i institucija. Za sveobuhvatni doprinos 
razvoju demokracije, ljudskih prava i prava manjina, čovjeku koji je svojim životom vezan za grad 
Slavonski Brod, predlaže se dodjela priznanja Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo. 
 
 
GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA   
 
 
Predlagači:  Slavonskobrodski dekanat Đakovačko – osječke nadbiskupije 

Župnik i začasni kanonik Župe Duha Svetog,  
mons. Stjepan Belobrajdić 

PREDLOŽENA:  ŽUPA DUHA SVETOG 
 
Župa Duha Svetog, osnovana 1. lipnja 1964. godine na prijedlog župnika mons. Vida Mihaljeka za 
pastoralnu potrebu Slavonskog Broda, a dijeljenjem do tada jedine Župe sv. Stjepana kralja u gradu. 
Početak Župe bio je u maloj skromnoj obiteljskoj kući u kojoj se nalazila kapelica. Osnovana je na 
području Malog Pariza i Livade, između željezničke pruge i Sjeverne vezne ceste, Kolonije i Naselja 
Matije Ivanića. Na tom prostoru većinom su živjele radničke obitelji s više djece, doseljene iz naših 
slavonskih sela i Bosanske Posavine. S puno napora, muke i teškoća, ali s velikim veseljem, Župa je 
1967. godine dobila Crkvu. U vrijeme Domovinskog rata Župa je pomogla brojnim izbjeglim i 
prognanim, primila je izbjegle svećenike iz Bosanske Posavine, organizirala rad Caritasa i pomagala 
najpotrebnijim iako je i sama bila meta ratnog razaranja. U posljednje vrijeme u Župi Duha Svetog, 
drugoj po veličini župa u gradu i okolici, obnovljena je Crkva, sagrađena je nova župna kuća, a 
obnovljena kuća do Župnog ureda dana je Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije za potrebe 
savjetovališta. Zauzimanjem, radom i pastoralnim djelovanjem svojih župnika, pokojnog mons. Marka 
Majstorovica i sadašnjeg župnika, mons. Stjepana Belobrajdića, svaki pojedinac i vjernik ugradio je i 
sebe tako da je učinjeno puno toga na dobrobit zajednice i društva - od Tiskare, Marijinog doma, 
Obiteljskog centra, Centra za dijete i ostalo. Rad Župe obilježen je i djelovanjem sestara Karmelićanki u 
odgoju velikog broja djece kroz rad u vrtiću koji je Župi od velikog značenja. Ova Župa u sebi živi 
stvarnost Crkve ispunjavajući njezino poslanje na dobro  brojnih  generacija  i  svih  uzrasta  vjernika - 
katolika  i građana prenoseći zasade kršćanske vjere i Evanđelja i promičući neprolazne vrijednosti 
ljudskoga života i zajedništva uvodeći ih u sakramentalni život kroz liturgijska i molitvena slavlja. Novo 
vrijeme stvara nove potrebe koje se nastoje pratiti i primjereno i pravovremeno na njih odgovarati te je 
i danas Župa Duha Svetog prepoznatljiva po nekim novim aktivnostima ugrađenim u redoviti život što 
duhovno obogaćuje, ne samo župljane, nego i vjernike drugih župa. Raznolikost događanja u ovoj 
jubilarnoj godini nenametljivo svjedoči stvarnost ove žive župne zajednice na kojoj se s nadom može 
graditi budućnost. U godini obilježavanja 50. obljetnice djelovanja ove duhovne oaze, nezamjenjivog 
izvora duhovne pomoći, humanitarnog, plemenitog i svekolikog djelovanja na dobrobit zajednice i 
društva predlaže se dodjela Grba Grada Slavonskog Broda ili jedne od ostalih nagrada Grada 
Slavonskog Broda. 
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Predlagači: Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"; Glazbena škola 
Slavonski Brod; Studio za moderni i klasični ples "Brodski leptirići"; 
Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić"; Plesna skupina "Sinovi"; 
Gradska limena glazba "Željezničar" 

PREDLOŽENA:  DUBRAVKA ZRNČIĆ KULENOVIĆ 
 
Dubravka Zrnčić Kulenović, kazališna dramaturginja i redateljica koja trideset i osam godina 
profesionalno radi u kazalištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Svoje bogato iskustvo punih 
20 godina ugrađuje u kazališne radionice Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić" 
postavljajući predstave za djecu u sastavu manifestacije "U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić". Od 
1994. godine sudjeluje na postavljanju niza zapaženih predstava poput "Zorka bistrozorka", "Djeca 
Ivani, Ivana djeci", Šegrt Hlapić, "Regoč", "Potjeh", "Srce od licitara", "Žabe traže kralja", "Ribar 
Palunko" i brojne druge. Sve ove predstave izvođene su s velikim uspjehom i ponavljane desetak puta. 
Predstave su dva puta gostovale u Zagrebu, a 2009. godine predstava "Ribar Palunko" gostovala je na 
prestižnom Međunarodnom festivalu djeteta u Šibeniku. Posebnost ovih predstava ogledava su u 
činjenici što su glavni glumci, plesači, svirači, pjevači i animatori djeca, uzrasta od 5 do 14 godina te što 
svakoj predstavi prethodi višemjesečni rad s djecom, učiteljima u literarnim, dramskim i plesnim 
radionicama. Dubravka Zrnčić Kulenović je za predstave na pozornici Kazališno-koncertne dvorane  
pripremila više od tisuću djece s područja našega grada i okolice, a za svoj dugogodišnji rad primila je 
brojne nagrade. Za 20 godina vrhunskog stručnog i stvaralačkog rada s odgojno-obrazovnom 
komponentom, strpljivosti, trajnog prijateljstva i moralne potpore djeci, učiteljima i djelatnicima 
Kazališno-koncertne dvorane, predlaže se dodjela Grba Grada Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagači: Kazališno-koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"; Glazbena škola 

Slavonski Brod; Studio za moderni i klasični ples "Brodski leptirići"; 
Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić"; Plesna skupina "Sinovi"; 
Gradska limena glazba "Željezničar" 

PREDLOŽEN:   BRANKO BANKOVIĆ 
 
Branko Banković, koreograf i plesni pedagog, koji je kao dugogodišnji stalni član Studija za 
suvremeni ples Zagreb plesao u šezdesetak predstava te gostovao na brojnim domaćim i 
međunarodnim festivalima. Kao plesni pedagog i koreograf za profesionalne plesače radio je u 
najpoznatijim domaćim ansamblima.  Svoje bogato iskustvo punih 20 godina ugrađuje u kazališne 
radionice Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić" postavljajući predstave za djecu u 
sastavu manifestacije "U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić". Od 1994. godine sudjeluje na postavljanju 
niza zapaženih predstava poput "Zorka bistrozorka", "Djeca Ivani, Ivana djeci", Šegrt Hlapić, "Regoč", 
"Potjeh", "Srce od licitara", "Žabe traže kralja", "Ribar Palunko" i brojne druge. Sve ove predstave 
izvođene su s velikim uspjehom i ponavljane desetak puta. Predstave su dva puta gostovale u Zagrebu, 
a 2009. godine  predstava "Ribar Palunko" gostovala je na prestižnom Međunarodnom festivalu djeteta 
u Šibeniku. Posebnost ovih predstava ogledava se u činjenici što su glavni glumci, plesači, svirači, 
pjevači i animatori djeca, uzrasta od 5 do 14 godina te što svakoj predstavi prethodi višemjesečni rad s 
djecom, učiteljima u literarnim, dramskim i plesnim radionicama. Branko Banković je za predstave na 
pozornici Kazališno-koncertne dvorane pripremio više od tisuću djece s područja našega grada i okolice, 
a za svoj dugogodišnji rad primio je brojne nagrade.  Za 20 godina vrhunskog stručnog i stvaralačkog 
rada s odgojno-obrazovnom komponentom, strpljivosti, trajnog prijateljstva i moralne potpore djeci, 
učiteljima i djelatnicima Kazališno-koncertne dvorane, predlaže se dodjela Grba Grada Slavonskog 
Broda. 
 
 
Predlagač: Liga malog nogometa 
PREDLOŽEN:   IVAN BREZIĆ - GIPS 
 
Ivan Brezić - Gips, rođen 1939. godine, a nakon godina rada u Zajednici športskih udruga Brodsko-
posavske županije umirovljen 2004. godine. Više od 60 godina proveo je baveći se raznim športskim 
aktivnostima i brojnim športovima od aktivnog igrača, trenera, suca, delegata, nadzornika, člana 
upravnih odbora, osnivača nekoliko športskih klubova te Lige malog nogometa. Organizirao je brojna 
školska športska natjecanja i natjecanja mladih te je nagrađen brojnim društvenim i športskim 
nagradama, priznanjima i plaketama kao i Spomenicom Domovinskog rata. Ovaj skroman i marljiv 
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čovjek, svestrani športaš, športski djelatnik i vrstan stručnjak u svim športskim aktivnostima davao je 
cijelog sebe te se može uvrstiti u rijetke Brođane čije ime ostaje zapisano u povijesti športa. I danas, 
kao umirovljenik, aktivan je rukometni trener i dopredsjednik Lige malog nogometa koja je po kvaliteti i 
masovnosti jedna od najuzornijih liga ovakve vrste natjecanja u Republici Hrvatskoj. Za predan 
dugogodišnji rad, ostvarene vrhunske rezultate te izniman doprinos u razvoju i promicanju športa u 
cjelini kojim ostavlja neizbrisiv trag u povijesti športa Slavonskog Broda, predlaže se dodjela Grba Grada 
Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagači:              Članovi Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod "Loco-Moto" 
PREDLOŽENA:         UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SLAVONSKI BROD "LOCO-MOTO" 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 1999. godine pod nazivom 

Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida 
Slavonski Brod 

 
Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod "Loco-Moto", osnovana 1984. godine pod nazivom 
Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod, s 
ciljem okupljanja osoba s invaliditetom, sveobuhvatnim promicanjem i zagovaranjem njihovih prava, 
interesa i potreba, stvaranjem uvjeta za izjednačene mogućnosti njihovog uključivanja u zajednicu, 
razvijanjem društvene svijesti o njihovim pravima, potrebama i potencijalima, zagovaranjem modela za 
njihovim ravnopravnim i aktivnim uključivanjem u zajednicu, poticanja mjera za unapređivanje socijalne 
i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog 
života te pružanja drugih različitih vrsta pomoći. Udruga djeluje na području cijele Brodsko-posavske 
županije sa sjedištem u Slavonskom Brodu i okuplja osobe s oštećenjem lokomotornog sustava, 
odnosno oštećenjem organa za kretanje 50% i više bez obzira na uzrok i dob nastanka invaliditeta. U 
Udrugu je trenutno učlanjeno 429 osoba, od toga 62% osoba s prebivalištem u gradu Slavonskom 
Brodu. Udruga neprekidno radi na zagovaranju potreba osoba s invaliditetom u medijima, zalaže se za 
provođenje UN Konvencije, Nacionalne i lokalne strategije za izjednačavanjem prava osoba s 
invaliditetom, inicirali su osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada i sudjelovali u 
donošenju Lokalne strategije, stalno su angažirani na sprječavanju stvaranja i uklanjanju postojećih 
arhitektonskih barijera, organiziraju stručna predavanja i okrugle stolove s temom problematike osoba s 
invaliditetom kao i brojne humanitarne akcije, izdaju svoje glasilo, organiziraju razne radionice, 
druženja, izlete te su aktivno uključeni u brojne projekte pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. 
Za 30 godina kontinuiranog i uspješnog djelovanja na ostvarivanju prava i potreba invalidnih osoba, za 
programe uključivanja i pomoći osobama s posebnim potrebama u društveni, športski i kulturni život 
grada te zalaganje u prevladavanju teškoća svih invalidnih osoba, predlaže se dodjela Grba Grada 
Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagači:               Adela i Tomislav Hamzić 
PREDLOŽENA:         UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 2004. godine  
 
Udruga slijepih Brodsko-posavske županije okuplja 700 slijepih i slabovidnih osoba radeći na 
realizaciji njihovih životnih i egzistencijskih potreba  kroz školovanje, rehabilitaciju, zapošljavanje, 
ostvarivanje prava na mirovinu i drugih socijalnih prava. Udruga različitim aktivnostima i radionicama 
usmjerava optimistično razmišljanje o tijeku života slijepe i slabovidne osobe, potiče aktivno djelovanje 
svakog pojedinca te olakšava svakodnevni život slijepih i slabovidnih osoba za neovisnim življenjem, 
zapošljavanjem, nabavkom pomagala, informiranjem, ravnopravnim i aktivnim uključivanjem u 
zajednicu. Za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u zaštiti prava i potreba slijepih osoba na području 
grada Slavonskoga Broda te poticanje aktivnog djelovanja pojedinaca u radu udruge, u prigodi 
obilježavanja 60. obljetnice, djelovanja predlaže se dodjela Grba Grada Slavonskog Broda. 
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Predlagač:                Hrvatska gospodarska komora 
PREDLOŽEN:            "MOBILAR" d.o.o. 
 
"Mobilar" d.o.o., tvrtka osnovana 2000. godine, stasa i razvija se u respektabilnog proizvođača  
tapeciranog namještaja koji svojom kvalitetom pronalazi tržište unutar i sve više izvan granica 
Republike Hrvatske. Tvrtka proizvodi namještaj prepoznatljivog stila i kvalitete, djelujući u novom 
pogonu opremljenom suvremenom  tehnološkom opremom. Moderni dizajn u trendu je svjetskih 
kretanja, a multifunkcionalnost i visoka kvaliteta njihova je ideja vodilja. Tvornicu vodi visokoobrazovani 
tim stručnjaka uz primjenu računala u projektiranju i dizajniranju proizvoda. U ovim kriznim godinama, 
tvrtka povećava asortiman proizvodnje, broj zaposlenih, ukupan prihod, dobit i izvoz. Za ostvarene 
rezultate poslovanja orijentacijom na vanjska tržišta, investiranjem u opremu i ljudske kapacitete, 
uspješan rad na unapređenju kvalitete i modernizacije prepoznatljivog stila svojih proizvoda, predlaže 
se dodjela Grba Grada Slavonskog Broda. 
 
 
ŠTIT BERISLAVIĆA 
 
Predlagač:  Udruga slijepih Brodsko-posavske županije 
PREDLOŽEN:   IVO JURIĆ 
 
Napomena:  predložen 2009. i 2011. godine  
 
Ivo Jurić, rođen 1951. godine, ostao bez vida u svojoj 17. godini. Od 1992. godine, kao član, 
predsjednik i danas tajnik Udruge slijepih Brodsko-posavske županije, zapaženi je dugogodišnji aktivist 
koji je svojim svesrdnim angažmanom dao veliki doprinos u uspješnom rješavanju životnih problema 
slijepih osoba. Svojim nesebičnim radom i zalaganjem kreirao je brojna rješenja u interesu članova 
Udruge slijepih Brodsko-posavske županije. Kako bi zahvalili na dugogodišnjem radu, iskazanom 
izuzetnom i nesebičnom zalaganju i pomoći na dobrobit članova ove Udruge, predlaže se dodjela javnog 
priznanja Štit Berislavića. 
 
 
Predlagač:  Udruga socijalnih radnika grada Slavonskog Broda 
PREDLOŽENA:  ŠTEFICA ŠARČEVIĆ 
 
Napomena:  predložena 2011. godine  
 
Štefica Šarčević, rođena 1949. godine, socijalna radnica koja je svojim radom u Centru za socijalnu 
skrb te svojim životom i djelovanjem vezana za Slavonski Brod. Iznimnim zalaganjem i dobročinstvom u 
okviru djelatnosti socijalne skrbi, humanitarnim i drugim djelatnostima te udrugama građana dosadašnji 
životni i radni vijek posvetila je za dobrobit ljudi i cijele zajednice. Tijekom 43 godine rada u Centru za 
socijalnu skrb radila je na svim stručnim poslovima, volonterski je radila u Crvenom križu, Društvu Naša 
djeca, Prihvatilištu za djecu i maloljetnike, Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama, jedna je 
od osnivačica Udruge distrofičara oboljelih od dječje paralize i ostalih tjelesnih oštećenja, a i danas je 
aktivna u Udruzi za poticanje zdravog razvoja djece i mladih te kao savjetnica u Savjetovalištu sa 
roditeljima. Kao članica Stožera civilne zaštite grada Slavonskog Broda rat je provela na prihvatu 
prognanika i izbjeglica te koordinaciji s humanitarnim i zdravstvenim organizacijama u cilju što 
kvalitetnijeg pružanja pomoći osobama u potrebi. Nakon Domovinskog rata nastavlja pružati pomoć 
savjetovališta, edukacije i podrške stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima u Centru za 
psihosocijalnu pomoć o čemu piše u knjizi "Iskustva Brodsko-posavske županije u psihosocijalnoj 
pomoći ratnim stradalnicima". Volonterski je dva mandata članica Gradskog poglavarstva te sudjeluje u 
donošenje Odluke o socijalnoj skrbi  i Socijalnom programu (Grad Slavonski Brod je bio četvrti Grad koji 
je donio navedene akte). Jedna je od inicijatorica osnivanja i aktivna sudionica Udruge Hrvatska žena i 
Udruge socijalnih radnika grada Slavonskog Broda. Za svoj rad dobila je brojna priznanja i zahvalnice, a 
1999. godine Odlukom predsjednika Republike Hrvatske odlikovana je Spomenicom domovinske 
zahvalnosti. Za 43 godine nesebičnog i humanog rada tijekom kojih je dijelila iskustva u struci, 
povezivala Centar za socijalnu skrb s lokalnom zajednicom, humanitarnim i vjerskim organizacijama te 
iznimnog doprinosa u profesionalnom djelovanju na dobrobit ljudi i zajednice kojim je postala sinonim 
svoje struke, predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
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Predlagač:                Osnovna škola „Antun Mihanović“ 
PREDLOŽENA:           mr.spec. LJILJANA PLAVOTIĆ 
 
Ljiljana Plavotić, rođena 1958. godine, tijekom 21-godišnjeg rada kao defektologinja u Osnovnoj školi 
„Antun Mihanović“ sustavnim pristupom u radu ima za cilj doprinijeti odgojno-obrazovnom radu s 
djecom s posebnim potrebama. Kao svoju redovitu obvezu obavlja i poslove dijagnostike učenika s 
teškoćama u razvoju, savjetuje učitelje u školama koje nemaju defektologa, obavlja terenski rad te 
pruža stručnu pomoć djeci i mladima kroz brojne udruge i Centar za socijalnu skrb. Dugi niz godina 
tajnica je, a danas i predsjednica Komisije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece Brodsko-posavske 
županije prije upisa u osnovnu školu i tijekom školovanja. Tijekom rada dodatno se usavršava te 2007. 
godine završava poslijediplomski stručni studij „Suvremena osnovna škola“ i stječe naziv magistra 
nastave i organizacije u osnovnoj školi, a nakon toga i zvanje stručni suradnik mentor i stručni suradnik 
savjetnik. Njezin stručni rad prepoznao je i Učiteljski fakultet u Osijeku te kao vanjska suradnica – 
asistentica radi na Dislociranom studiju u Slavonskom Brodu u sklopu Kolegija Pedagogija djece s 
posebnim potrebama.  Ljiljana Plavotić, 'teta Ljilja', kako je djeca od milja zovu, svoj profesionalni i 
društveni život, pun dobrote i brižnosti posvetila je svesrdnoj pomoći djeci i mladim osobama, a najveća 
nagrada joj je dječji osmjeh, veselje, napredak i zadovoljni roditelji. Za nesebičan i predani rad, iznimna 
zalaganja i rezultate u prevenciji i stručnoj pomoći učenicima s teškoćama u razvoju predlaže se dodjela 
javnog priznanja i nagrade Štit Berislavića. 
  
 
Predlagač:                Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 
PREDLOŽENO:         SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH SLAVONSKI BROD 
 
Satiričko kazalište mladih Slavonski Brod, svojim sedmogodišnjim stvaralačkim radom uvelike je 
obogatio kulturne sadržaje Slavonskog Broda. Prošla godina je bila jedna od najuspješnijih godina ovog 
amaterskog kazališta s nizom sjajnih predstava, gostovanja te brojnih nagrada. 46 izvrsnih kazališnih 
amatera, gotovo profesionalaca, volonterskim samozatajnim radom punog entuzijazma pripremaju 
predstave u vrlo skromnim uvjetima i s vrlo skromnim sredstvima. Sve je veći broj posjetitelja Festivala 
amaterskih kazališta koje Satiričko kazalište mladih organizira već šest godina, a od ove godine, 
sljedećih pet godina upravo se u Slavonskom Brodu održava državni Festival amaterskih kazališta što 
dokazuje kolika je upravo vrijednost njihovog amaterizma. Prvi puta u 40 godina tradicije kazališta u 
Slavonskom Brodu šest članova Satiričkog kazališta mladih uspjelo je upisati kazališnu akademiju što 
govori o postojanju velikog potencijala u mladim talentiranim glumcima, dramaturzima, scenografima i 
prekrasnoj kazališnoj dvorani spremnoj za ostvarenje ideje o profesionalnom kazališnom ansamblu u 
Slavonskom Brodu. Za postignute značajne rezultate u području kazališnog amaterizma kojim 
obogaćuje kulturne sadržaje i promovira grad Slavonski Brod, predlaže se dodjela javnog priznanja i 
nagrade Štit Berislavića. 
 
 
Predlagači:              Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod "loco-Moto" 

                     Forum žena SDP-a Brodsko-posavske županije 
PREDLOŽENO:         KNJIŽEVNO-LIKOVNO DRUŠTVO "BERISLAVIĆ" 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 2004. godine 
 
Književno-likovno društvo Berislavić, osnovano 1991. godine, trenutno broji 45 članova s 
osnovnom zadaćom okupljanja književnih i likovnih amatera u gradu te njegovanja i očuvanja likovnog i 
kulturnog amaterizma koji grad Slavonski Brod stavlja u ravnopravnu poziciju s drugim velikim i 
kulturom bogatim gradovima u Republici Hrvatskoj. Tijekom dugogodišnjeg stvaralačkog rada 
organizirali su i sudjelovali na brojnim likovnim i kiparskim kolonijama lokalnog, nacionalnog i 
međunarodnog karaktera, likovnim radionicama te književnim i pjesničkim manifestacijama. 
Kontinuirano organiziraju izložbe humanitarnog karaktera te svojim djelima nesebično pomažu brojne 
udruge i osobe u potrebi. Hodnike svih javnih ustanova našega grada oplemenjuju radovi članica i 
članova ovog vrijednog i humanog Društva, a niti jedna književna večer, organizirana bilo kojim 
povodom, nije protekla bez izgovaranja stihova njihovih pjesnikinja i pjesnika amatera. S učenicima 
osnovnih škola organiziraju zajedničke likovne kolonije, a osobe s invaliditetom u tjednim druženjima 
uče osnove likovnog izražavanja te im pomažu u otkrivanju njihovih talenata. Nakon dodjele priznanja 
Grba grada, prije deset godina, članice i članovi Književno-likovnog društva Berislavić nastavili su raditi i 
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stvarati s još većim žarom i entuzijazmom te svojim djelovanjem i uspjesima i dalje promiču ime grada 
Slavonskog Broda u zemlji i inozemstvu. Za dugogodišnji humani i edukativni rad, promicanje i 
njegovanje književnog i likovnog amaterizma u gradu Slavonskom Brodu, sudjelovanje u humanitarnim 
aukcijama i donacijama slika brojnim udrugama građana te obogaćivanje amaterske kulturne scene 
grada, predlaže se dodjela javnog priznanja i nagrade Štit Berislavića. 
 

Predlagač: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata  
Republike Hrvatske 

PREDLOŽEN:  IVICA FRANJIĆ 
 
Ivica Franjić, rođen 1971. godine, kao ročnik vojske bivše države u vrijeme početka ratne agresije na 
Hrvatsku zatvoren u Crnoj Gori te nakon 62 dana posredstvom međunarodnog Crvenog križa pušten. 
Kao dragovoljac se priključuje Hrvatskoj vojsci, sudjeluje na ratištima Zapadne Slavonije i Bosanske 
Posavine i stradava ranjavanjem. Ratni je vojni invalid, aktivni član Udruge dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata od 1995. godine, volonter u radu na prekvalifikaciji razvojačenih hrvatskih branitelja 
različitih zanimanja - od instruktora vožnje B kategorije, zaštitara, zavarivača , KV vozača i rukovoditelja 
radnih i poljoprivrednih strojeva. Aktivni je član i voditelj Streljačkog sportskog kluba "Sv. Mihovil", s 
Udrugom sudjeluje na županijskim i državnim športskim igrama, na proslavama obilježavanja 108. 
brigade Hrvatske vojske, održava i vodi turnire u streljaštvu te aktivno sudjeluje u svim obilježavanjima 
važnih datuma vezanih za Domovinski rat. Njegovim nesebičnim zalaganjem i radom napravljena je 
nadstrešnica na strelištu Petnja i na prostoru Poloja koju koriste udruge proistekle iz Domovinskog rata. 
Organizirao je brojne humanitarne i volonterske pomoći braniteljima u potrebi. Za dugogodišnji rad i 
zalaganje u Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata kao i za sveukupno sudjelovanju u 
Domovinskom ratu te nesebičan humanitarni i volonterski rad i pružanje svesrdne pomoći braniteljima u 
potrebi, predlaže se dodjela javnog priznanja i nagrade Štit Berislavića. 
 
 
PRIJEDLOZI BEZ ODREĐENJA NAGRADE I PRIZNANJA 
 
Predlagač:  Kazališna družina "Ivana Brlić Mažuranić" 
PREDLOŽENA:  ANAMARIJA VLAJNIĆ 
 
Anamarija Vlajnić, rođena 1975. godine u Slavonskom Brodu, završila Učiteljski fakultet, Dislocirani 
studij-predškolski odgoj i nastavlja magisterij istog fakulteta. Cijeli život posvetila je radu u kazalištu i 
zajedno s cijelom kazališnom skupinom sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima 
na kojima su dobivene brojne nagrade i priznanja. Zahvaljujući njenom svesrdnom i predanom 
angažmanu Kazalište za djecu i mlade u Slavonskom Brodu ima glumicu koja zaslužuje pohvalu 
svekolike javnosti. Neizostavna je članica i glumica u većini predstava Udruge građana Dječje kazalište 
"Ivana Brlić Mažuranić" i Umjetničkoj organizaciji Kazališna družina "Ivana Brlić Mažuranić". Za 20 
godina rada na promicanju lutkarstva i kazališta za djecu i mlade, predlaže se dodjela jedne od nagrada 
Grada Slavonskog Broda. 
 
Predlagač:  Vesna Šimić, ravnateljica Osnovne škole "Vladimir Nazor" 
PREDLOŽENA:  JADRANKA PETRIČEVIĆ 
 
Jadranka Petričević, rođena 1959. godine, skromna, tiha, poštena i samozatajna spremačica u 
Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" koja odgovorno obavlja svoje radne obveze. Bogata optimizmom i 
entuzijazmom suočavajući se svakodnevnim životnim poteškoćama  svojim primjerom nesebično 
pomaže bližnjima i okolini. Kao članica, aktivno sudjeluje u školskom timu prve pomoći učenicima 
kojima je zbog ozljeda u školi takva pomoć potrebna. U slobodno vrijeme, amaterski se bavi slikarstvom 
- najčešće tehnikom tempera. Od 1991. godine izlagala je na nekoliko skupnih izložbi, a u Staroj 
gradskoj vijećnici Grada Zagreba, njezina slika "Buket" bila je izložena uz poznata slikarska imena kao 
što je Croata, Generalić, Večenaj i drugi, dok se slika "Leptiri i cvijeće" nalazi u kolekciji pokojnog 
povjesničara umjetnosti Antuna Bauera. Posljednjih godina radi minijature na pisanicama koje redovito 
izlaže povodom blagdana Uskrsa. Prije nekoliko godina Hrvatska televizija je o njezinom radu i 
ambijentu u kojem stvara napravila i prikazala dokumentarni film. Za svesrdan i predan rad Jadranke 
Petričević, kao poštenog, vrijednog i odgovornog "malog čovjeka" kojim ostavlja neizbrisiv trag na 
bližnje i okolinu, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda.  
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Predlagač:  Vijeće Mjesnog odbora "Podvinje" 
PREDLOŽENA:  MATIJA MIJAČ-AGATIĆ 
 
Matija Mijač-Agatić, rođena 1977. godine u Singenu, u Republici Njemačkoj. Kao trinaestogodišnja 
djevojčica aktivno se uključila u široke akcije svojega oca, poznatoga domoljuba i donatora gospodina 
Mate Agatića, i hrvatske dijaspore u Singenu, u vremenu kada je Hrvatskoj bilo najteže. Organizirala je 
potpisivanje peticija, pisala i korigirala na stotine letaka, prosvjednih nota, pisama i dopisa, kako za 
hrvatske tako i za njemačke i svjetske istaknute pojedince, organizacije i institucije, kako bi se naša 
Domovina priznala kao samostalna država. Napisala je preko sto pisama, članaka i dopisa u 
regionalnom, dnevnom i tjednom tisku, sa stotinjak izbjegle djece u Singenu organizirala je brojne 
mirne prosvjede te sudjelovala i u drugim prosvjedima za mir u Hrvatskoj. Obradila je i pisala sve 
darovnice koje su dolazile od raznih njemačkih organizacija i udruga, napisala je preko 5.000 pisama, 
zahvalnica, molbi i dopisa raznim poduzećima i ustanovama u Njemačkoj, omogućila prijevoz 
humanitarne pomoći vozilom, na neograničeno vremensko razdoblje, kojim je dopremljena ogromna 
pomoć našem gradu i Brodsko-posavskoj županiji. Iskazujući zahvalnost ovoj tada trinaestogodišnjoj 
djevojčici, koja je svojim angažmanom, uz školske obveze, nesebično dala veliki doprinos u pomoći 
našem gradu i njegovim građanima, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda.  
 
 
Predlagač:  Milka Đurković 
PREDLOŽEN:   JOSIP PERČEVIĆ 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Štit Berislavića 1999. godine 
 
Josip Perčević, rođen 1953. godine, svojim iskrenim, ljudskim i stručnim osobinama, na svim 
poslovima koje je obavljao, odlikovao se i izuzetnim komunikativnim sposobnostima što je rezultiralo 
mnogobrojnim priznanjima. Od 1990. godine član je Folklornog ansambla Broda, a nedugo zatim, od 
1991. godine i njegov predsjednik na kojoj je dužnosti i danas, dakle više od dvadeset godina. Svojim 
nesebičnim zalaganjem i entuzijazmom dovodi Folklorni ansambl Broda na ljestvicu jednog od najboljih 
folklornih ansambala u Republici Hrvatskoj koji njeguje i promiče kulturnu i folklornu baštinu cijele Lijepe 
naše. Redovito sudjeluju na brojnim domaćim i međunarodnim festivalima na kojima postižu zapažene 
rezultate. Kao predsjednik Folklornog ansambla Broda, svesrdno se organizacijski zalagao da najstarija 
smotra folklora u Hrvatskoj, Brodsko kolo, od jednodnevnog programa preraste u cjelogodišnju 
manifestaciju sastavljenu od dvanaest raznovrsnih programa kojima se prezentira folklorna baština 
Brodskog Posavlja. Također, kao organizator sudjeluje u svim kulturnim događanjima našega grada, a 
svojim predanim i odgovornim radom stvorio je temelj pravilnog razvoja i edukacije velikog broja mladih 
ljudi koji su s Folklornim ansamblom Broda upoznali našu domovinu i svijet, a njihov rad uvelike 
pomaže promociji našega grada i njegovih ljepota. U prigodi organizacije jubilarnog 50. Brodskog kola, 
za entuzijazam i odnos prema radu u kulturi te za dugogodišnja iznimna zalaganja na promociji kulturne 
i folklorne baštine, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagač:  Hrvatska udruga leukemija i limfomi 
PREDLOŽEN:   LAV ULIČNI 
 
Lav Ulični, rođen 1989. godine, član Hrvatske udruge leukemija i limfomi u kojoj obavlja niz 
volonterskih poslova koji doprinose razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj. Svojim 
volonterskim radom osobito se ističe na Internom odjelu Opće bolnice dr. Josip Benčević s kojim 
Udruga ima ugovor o suradnji u svrhu pomaganja medicinskom osoblju i pacijentima koji se liječe na 
hematološkom i onkološkom odjelu. O ozbiljnosti provedbe ovog projekta govore činjenice kako je 
većina zdravstvenih radnika zadovoljna radom i aktivnostima volontera koji obavljaju ovu zadaću, a 
poglavito ističu zalaganje i nesebičnost volontera Lava Uličnog čiji rad predstavlja društveni kapital 
zajednice. Svoje zadaće obavlja vrlo odgovorno, besprijekorno požrtvovano, savjesno, korektno i točno. 
Dolazi svakodnevno i neizostavno kao da je stalni zaposlenik ovog kolektiva. U prošloj godini je odradio 
preko 800 sati volonterskog rada za što je dobio nagradu Vlade Republike Hrvatske kao naj volonter u 
Republici Hrvatskoj i visoko priznanje "Ponos Hrvatske" za 2014. godinu, akcije pod pokroviteljstvom 
predsjednika Republike Hrvatske. Lav Ulični aktivno sudjeluje i u brojnim drugim aktivnostima i 
programima koje Udruga provodi te svojim iznimnim zalaganjem i radom pomaže razvoju humanog 
društva. Kako bi zahvalili ovom mladom čovjeku za plemenitost i humanost u pomaganju drugima, za 
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iskazan predan rad na širenju i podizanju svijesti o značenju volonterizma na dobrobit društva, za 
nesebičnu skrb, pružanje potpore i služenja bolesnom čovjeku kojim ostvaruje izuzetan doprinos 
podizanju kvalitete života bolesnika, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda.  
 
 
Predlagač:  Vijeće Mjesnog odbora "Podvinje" 
PREDLOŽENA:  KRISTINA KEGLJEN 
  
Kristina Kegljen, rođena 1987. godine, mlada je, uspješna i svestrana studentica koja javnim i 
privatnim djelovanjem promiče grad Slavonski Brod. Pohađala je Gimnaziju Matija Mesić te se svojim 
znanjem i zalaganjem istaknula kao izvrsna učenica. Sudjelovala je u uređivanju gimnazijskog časopisa, 
a na njezinu inicijativu okupila je nekoliko mladih kolega te su u suradnji s Radio Brodom neko vrijeme 
vodili radijsku emisiju za mlade. Svoju znatiželju za novim znanjima i aktivnostima zadovoljila je 
članstvom u Pokretu urbanog življenja gdje je pronašla svoju društveno odgovornu funkciju u rodnom 
gradu te doprinijela općoj društvenoj atmosferi i raznovrsnosti zbivanja za dobrobit gradske zajednice. 
U tom vremenu počela je pisati i pjesme i u trećem razredu Gimnazije za svoj poetski rukopis osvojila  
prvu nagradu na Goranovom proljeću. Iste godine dobiva međunarodnu stipendiju i odlazi na koledž u 
Kanadu gdje promovira Republiku Hrvatsku i Slavonski Brod. Po povratku objavljuje pjesnički prvijenac, 
a brojne pjesme objavljuje u različitim časopisima. Sudjeluje u brojnim predstavama Satiričkog kazališta 
mladih Slavonskog Broda, po upisu studija u Zadru djeluje na zadarskoj kazališnoj sceni, s fotografijom 
sudjeluje na izložbi studentskog projekta, a zadarska televizija snima prilog i predstavlja svestranost i 
raznolikost interesa ove mlade Brođanke. Nakon Zadra upisuje  komparativnu književnost i anglistiku na 
zagrebačkom Filozofskom fakultetu te nastavlja objavljivati poetske zbirke i nizati nagrade s pjesničkih 
natjecanja. Za svoj rad 2010. godine dobiva Godišnju nagradu Fonda Dragutin Tadijanović kao najbolja 
studentica književnosti Brodsko-posavske županije. S obzirom na veliku ljubav prema scenskoj 
umjetnosti upisuje i dramaturgiju na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, a rukopis u kojem 
ocrtava svoje djetinjstvo i mladost provedeno u Slavonskom Brodu dobiva potporu Ministarstva kulture. 
Pisanje obilježava umjetnički život ove mlade kreativke, pa piše filmske i kazališne kritike, a suradnjom 
s Dječjim kazalištem "Ivana Brlić-Mažuranić" održava vitalne veze sa svojim rodnim gradom Slavonskim 
Brodom. Za svestrani kulturno-umjetnički i kreativni rad obojen zavičajnim notama te ljubav prema 
rodnom gradu kojim ova mlada Brođanka promovira grad Slavonski Brod, predlaže se dodjela jedne od 
nagrada Grada Slavonskog Broda. 
 
 
 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA  
GRADA SLAVONSKOG BRODA 

 
 
• Utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda 

za 2014. godinu, sukladno pristiglim prijedlozima i dostavljenoj dokumentaciji  
 
Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada održao je sjednicu 1. travnja 2014. godine u 13.00 sati te 
je nakon rasprave nazočnih članova i provedenoga glasovanja o prijedlozima, jednoglasno utvrdio 
prijedloge kako slijedi: 
 
 
1. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću da 

se javno priznanje i nagrada 
POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA SLAVONSKOG BRODA dodijeli: 
 

 mr.sc. pateru DOMAGOJU ŠIMUNOVIĆU 
svećeniku, nositelju evanđeoske misli i graditelju vrhunaravske božanske i ljudske zajednice, za 50 
godina svećeničkog rada i 30 godina kulturnog i društvenog djelovanja, za sveukupan doprinos 
kulturnom, vjerskom, znanstvenom i prosvjetnom životu grada Slavonskog Broda i njegovih građana te 
promicanju vrijednosti, položaja i ugleda grada Slavonskog Broda. 
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2. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću da 
se nagrada za životno djelo  
ZLATNA ČAPLJA dodijeli: 
 

ANTI KLARIĆU 
jednom od prvih zastupnika Hrvatskog sabora, pučkom pravobranitelju i čovjeku koji je svojim životom 
promicao ime grada Slavonskog Broda, za sveukupni doprinos razvoju demokracije, ljudskih prava, 
prava manjina i poimanja općeg dobra.  
 

 
3. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću da 

se javno priznanje i nagrada 
GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA dodijeli: 

 
• DUBRAVKI ZRNČIĆ KULENOVIĆ 
kazališnoj dramaturginji i redateljici, za 20 godina vrhunskog stručnog i stvaralačkog rada s 
odgojno-obrazovnom komponentom, strpljivosti, trajnog prijateljstva i moralne potpore djeci, 
učiteljima i djelatnicima Kazališno-koncertne dvorane.  

 
• BRANKU BANKOVIĆU 
koreografu i plesnom pedagogu, za 20 godina vrhunskog stručnog i stvaralačkog rada s odgojno-
obrazovnom komponentom, strpljivosti, trajnog prijateljstva i moralne potpore djeci, učiteljima i 
djelatnicima Kazališno-koncertne dvorane.  

 
• IVANU BREZIĆU - GIPSU 
za predan dugogodišnji rad, ostvarene rezultate te izniman doprinos u razvoju i promicanju športa u 
cjelini kojim ostavlja neizbrisiv trag u povijesti športa Slavonskog Broda.  

 
• ŽUPI DUHA SVETOG 
u godini obilježavanja 50. obljetnice djelovanja Župe kao duhovne oaze, nezamjenjivog izvora 
duhovne pomoći, humanitarnog, plemenitog i svekolikog djelovanja na dobrobit zajednice i društva. 

 
• Tvrtki "MOBILIAR" d.o.o. 
za ostvarene rezultate poslovanja orijentacijom na vanjska tržišta, investiranjem u opremu i ljudske 
kapacitete, uspješan rad na unapređenju kvalitete i modernizacije prepoznatljivog stila svojih 
proizvoda. 
 

 
4. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću da 

se javno priznanje i nagrada 
ŠTIT BERISLAVIĆA dodijeli: 

 
• IVI JURIĆU 
dugogodišnjem članu i tajniku Udruge slijepih Brodsko-posavske županije, za svesrdan angažman, 
nesebičan rad i veliki doprinos u uspješnom rješavanju životnih problema slijepih osoba.  

 
• ŠTEFICI ŠARČEVIĆ 
za 43 godine nesebičnog i humanog rada u okviru djelatnosti socijalne skrbi te izniman doprinos u 
profesionalnom djelovanju na dobrobit ljudi i zajednice kojim je postala sinonim svoje struke. 
 
• IVICI FRANJIĆU 
za dugogodišnji rad i zalaganje u Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, nesebičan 
humanitarni i volonterski rad te pružanje svesrdne pomoći braniteljima u potrebi. 

 
• MATIJI MIJAČ AGATIĆ 
koja se kao trinaestogodišnja djevojčica aktivno uključila u široke akcije hrvatske dijaspore za 
vrijeme Domovinskog rata kada je Hrvatskoj bilo najteže, za plemenit i nesebičan doprinos u 
pružanju potpore i pomoći našem gradu i njegovim građanima. 
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• LAVU ULIČNOM 
za plemenitost i humanost u pomaganju drugima, za iskazan predan rad na širenju i podizanju 
svijesti o značenju volonterstva na dobrobit društva, za nesebičnu skrb, pružanje potpore i služenja 
bolesnom čovjeku. 

 
 

Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada upućuje navedene prijedloge Gradskom vijeću 
Grada Slavonskog Broda na usvajanje i donošenje odluka o dobitnicima ovogodišnjih nagrada Grada 
Slavonskog Broda.   
 

Odluke o dobitnicima javnih priznanja i nagrada uručiti će se dobitnicima na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća povodom Dana grada Slavonskog Broda 2014. godine. 
 
 
 
Pripremila: 
Svjetlana Dudrak 
 
 
                     Pročelnik  
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu 
           Davor Rogić, dipl.ing. 
 

Predsjednik Odbora: 
Mirko Duspara, dr.med. 
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