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GRADSKO VIJEĆE 
GRADA SLAVONSKOG BRODA 

 
 
 
PREDMET: Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada 
  Grada Slavonskog Broda u 2015. 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 i u tjednom tisku "Posavska Hrvatska", 27. veljače 2015. godine. 
 
Rok prijave bio je 30 dana od dana objave, odnosno do 30. ožujka 2015. godine. 
 
Na Javni poziv u navedenom roku pristigli su sljedeći prijedlozi: 
 
 
 

 1 



POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 
 
Predlagač: Đakovačko – osječka nadbiskupija 
  Slavonskobrodski dekanat  
PREDLOŽEN:  mons. dr. MARIN SRAKIĆ 
 
Mons. dr. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit u miru, rođen 1937. 
godine, za svećenika zaređen 1960. godine s prvom pastoralnom službom duhovnog pomoćnika u 
Župi Sv. Stjepana Kralja, danas Gospe Brze Pomoć, tada jedinoj župi Slavonskog Broda. Rad tada, 
mladog svećenika, zapažen je u filijalama Brodski Varoš, Ruščica i Gornja Vrba. Kao odgojitelj 
Sjemeništa i profesor u Đakovu nastavio je surađivati s brodskim svećenicima te sudjelovati u brojnim 
pastoralnim inicijativama. Poglavito je poticao primjereni razvoj pobožnosti Gospi Brze Pomoći u 
svetištu koje se razvijalo do današnjeg omiljenog mjesta okupljanja tisuća vjernika iz svih krajeva 
Domovine, Bosne i Hercegovine i sunarodnjaka iz inozemstva. Kao pastir mjesne Crkve rado je i često 
dolazio u Slavonski Brod, redovito svakoga 8. siječnja o svetkovini Gospe Brze Pomoći i 11. veljače na 
Gospu Lurdsku, zatim u brojnim drugim prigodama života brodskih župa koje su nastajale i izgrađivale 
se duhovno i materijalno. Poticao je i njegovao suradnju s različitim ustanovama grada i projektima u 
koje se uključivala Crkva, što je osobito bilo vidljivo tijekom posljednjih dvaju kanonskih pohoda 2007. 
i 2012. godine. Na prijedlog svećenika i vjernika grada osnovao je nova župna i pastoralna središta, 
podržavao mnoge vrijedne inicijative i puno drugoga čime je posvjedočio svoju bliskost s gradom 
Slavonskim Brodom i njegovim stanovnicima. Mons. Marin Srakić zračio je i prenosio svoju biskupsku 
geslu 'nadom i radom', a i dalje, od umirovljenja 2013. godine, pastoralno pomaže diljem Nadbiskupije 
te se usporedo bavi znanstvenim radom. Prigodom obilježavanja 25 godina biskupstva i 55 godina 
svećeništva, kako bi zahvalili za dugogodišnje svećeničko i biskupsko služenje Crkvi u Hrvata, 
znanstveni rad na području teologije i pastorala, crkvene povijesti i povijesti uopće, ustrajno 
promicanje općeljudskih i kršćanskih vrednota, pastoralne inicijative i izuzetan doprinos na dobro 
pojedinca, obitelji, crkvene i društvene zajednice, poglavito na prostoru grada Slavonskog Broda, 
predlaže se dodjela javnog priznanja Povelja počasnoga građanina grada Slavonskog Broda. 
 
ZLATNA ČAPLJA – nagrada za životno djelo 
 
Predlagač:  Blažan Lovrić, sportski direktor  

Boksačkog kluba "Posavina kuna" 
PREDLOŽEN:   NOVICA BARDAK 
 
Novica Bardak,  predsjednik i glavni trener Boksačkog kluba "Posavina kuna" koji je godinama 
boksajući u tadašnjem Boksačkim klubom "Radnički" do 1977. godine predstavljao grad Slavonski Brod 
širom Europe. Završavajući trenersku školu aktivno se uključuje u rad Boksačkog kluba "Radnički" te 
ga upornim i marljivim radom 1989. godine uvodi u I. ligu. Na žalost, uspješan rad Kluba prekinut je 
početkom Domovinskog rata kada se Novica Bardak dragovoljno stavlja na raspolaganje Mjesnom 
odboru Mikrorajon. Nakon Domovinskog rata osniva Boksački klub "Brod", a nakon toga, zbog svojih 
sposobnosti, dolazi u Boksački klub "Posavina kunu" gdje se nalazi i danas, na poziciji predsjednika i 
glavnog trenera Kluba. Kao jedan od najiskusnijih trenera, predložen je za polaganje međunarodne 
AIBA licence što uspjehom polaže te će je ove godine pred Europskim komitetom boksačke asocijacije 
na Međunarodnom turniru "Zlatko Hrbić" u Zagrebu i obnoviti. Dobitnik je nagrade za životno djelo 
Brodsko-posavske županije 2014. godine. Kako bi zahvalili za sveukupan stručni doprinos, njegovanje i 
promicanje boksa kao plemenite sportske vještine te grada Slavonskog Broda, predlaže se dodjela 
Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo. 
 
Predlagač:  Brodski harmonikaški orkestar "Bela pl. Panty" 
PREDLOŽEN:   BELA PL. PANTHY  (posthumno) 
 
Napomena:  dobitnik nagrade i priznanja Grb Grada Slavonskog Broda 1999. godine 
  - predložen 2014. godine za dodjelu Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo 
 
Bela 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 
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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 Međunarodni festival harmonike 
koji nosi ime Belle pl. Panthya i koji ove godine slavi svoj šesti rođendan. Velikom glazbeniku i velikom 
čovjeku, 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. 
 
 
GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA   
 
Predlagači:  Gradska knjižnica Slavonski Brod 

Društvo knjižničara Slavonski Brod 
PREDLOŽENA:  RUŽICA JUNAČKO   
 
Ružica Junačko, Brođanka rođena 1949. godine, istaknuta zaposlenica Gradske knjižnice, sada s 39 
godina radnog staža, knjižničarka u mirovini te članica Društva knjižničara Slavonski Brod. Odgojila je 
mnoge mlade čitatelje i godinama pratila njihovo sazrijevanje, surađivala s mnogim pojedincima i 
ustanovama u gradu i državi na brojnim projektima, sudjelovala u osnivanju više knjižnica, njihovu 
ustroju, sukladno pravilima struke, a pored svakodnevnih stručnih obveza aktivno sudjelovala u 
brojnim kulturnim programima i susretima s književnicima približavajući pisanu riječ velikom broju 
ljudi. Redovito se stručno usavršavala, pisala osvrte na književna djela i novitete te brojne priloge za 
glasilo Hrvatskog knjižničarskog društva. S kolegicama je radila na stručnom uređenju građe 20. 
stoljeća knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu, a osamdesetih godina intenzivno 
zagovarala i dijelom sudjelovala u nabavi pokretne knjižnice – bibliobusa. Tijekom Domovinskog rata, 
zajedno s ostalim zaposlenicima, ulagala je izuzetne napore na zaštiti sveukupne književne građe u 
gradu Slavonskom Brodu. Godine 1993. piše kratke tekstove i prikaze za Posavski Hrvatsku pod 
nazivom "Naše ulice nose njihova imena, a znate li tko su oni?" s ciljem upoznavanja naših sugrađana 
s poznatim osobama naše povijesti i kulture. Tijekom rada u Gradskoj knjižnici, osim 2009. godine 
kada je bila na dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice, obavljala je niz drugih odgovornih dužnosti te 
bila nagrađena brojnim nagradama za širenje kulture i pisane riječi. Posljednje dvije godine rada 
sudjeluje u prikupljanju podataka i ostalih materijala vezanih za projekt Gradske knjižnice pod nazivom 
Leksikon brodskih pisaca, koji je u pripremi. U obilježavanju 40 godina zagovaranja knjige kao javnog 
dobra, za svesrdan stručan i predan rad kojim ostavlja neizbrisiv trag u uspostavljanju i unapređenju 
razvoja knjižničarstva na području grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije te promicanju 
i podizanju ugleda knjižničarskog zvanja, predlaže se dodjela javnog priznanja Grb grada Slavonskog 
Broda.  
 
Predlagači:  Gradska knjižnica Slavonski Brod 

Društvo knjižničara Slavonski Brod 
PREDLOŽENA: VESNA UDOVIČIĆ   
 
Vesna Udovičić, Brođanka rođena 1950. godine, istaknuta zaposlenica Gradske knjižnice, sada s 43 
godine radnog staža, knjižničarka u mirovini te članica i dva puta predsjednica Društva knjižničara 
Slavonski Brod. Odgojila je brojne školske knjižničare, surađivala s brojnim pojedincima i ustanovama 
u gradu, kao i sa stručnjacima, pripadnicima knjižničarske zajednice. Cijeli radni vijek usustavljuje 
nabavu i stručnu obradu građe, formira više zbirki te izučava lokalnu povijest na dobrobit korisnika 
grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Vodi sastanke školskih knjižničara koji kasnije 
prerastaju u Aktiv školskih knjižničara, prvi u Hrvatskoj. Počinje raditi inventarizaciju i katalogizaciju 
knjiga, ispisujući tisuće kartica i tridesetak knjiga inventara, a tijekom Domovinskog rata, zajedno s 
ostalim zaposlenicima, uspijeva knjige i svu vrijednu građu smjestiti u spremišta. Formira i popunjava                                                                            
Zavičajnu zbirku koja okuplja na jednom mjestu impozantan fundus svega onog što opisuje zavičaj: 
knjige, plakate, turističke vodiče, razglednice, brošure, karte, novine, časopise i ostalo. Kao voditeljica 
Zavičajne zbirke članica je Komisije za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva u Zagrebu. 
Uz redovitu nabavu knjižne građe formira i Zbirku Rara sastavljenu od vrijednih knjiga 16., 17. i 18. 
stoljeća. Zaslužna je za formiranje Glazbene zbirke i Zbirke crtanih filmova te surađuje na ustroju 
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Zbirke Domovinskog rata. Aktivno sudjeluje u svim kulturnim događajima grada Slavonskog Broda 
obilježavajući značajne obljetnice pisaca i povijesnih događaja kroz izložbe, književne susrete, stručne 
skupove, promocije knjiga i ostalo. U obilježavanju 40 godina zagovaranja knjige kao javnog dobra, za 
svesrdan stručan i predan rad kojim ostavlja neizbrisiv trag u uspostavljanju i unapređenju razvoja 
knjižničarstva na području grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije te promicanju i 
podizanju ugleda knjižničarskog zvanja, predlaže se dodjela javnog priznanja Grb grada Slavonskog 
Broda.  
 
Predlagač:  Udruga za zaštitu životinja "SPAS" Slavonski Brod 
PREDLOŽEN:   JASMINKO KORMOŠ - BUCO  
 
Jasminko Kormoš - Buco, rođen 1969. godine, od 13. godine do danas aktivan je član Kinološkog 
društva Slavonski Brod i Hrvatskog kinološkog saveza. Aktivan je u brojnim drugim kinološkim 
udrugama, osnivač i pokretač je prve Udruge za zaštitu životinja, kasnije SPAS-a i VICTUS-a, tajnik je 
Kluba za uzgoj i školovanje službenih pasa, voditelj uzgoja i predsjednik Kluba 'Njemački ovčar' 
Slavonski Brod. Predsjednik je Udruge za zaštitu životinja 'SPAS' Slavonski Brod, vlasnik je 
međunarodno priznate uzgajivačnice u kojoj je uzgojio brojne kvalitetne pse sa svjetskim, europskim i 
hrvatskim titulama. Međunarodni je kinološki sudac, aktivan na području športske radne kinologije, 
priređivač brojnih smotri i uzgojnih pregleda, specijalnih izložbi kinološkog društva, savjetovanja, ispita 
i natjecanja svih razina, od klupskih, međuklupskih preko nacionalnih do međunarodnih. Bio je 
suradnik u nastavi kinologije, voditelj je radijskih emisija o kućnim ljubimcima, kolumnist, autor 
blogova i foruma o životinjama, brojnih internet knjiga i brošura, na hrvatskom, engleskom i 
dvojezičnom izdanju, autor i urednik je glasila kinoloških udruga Slavonskog Broda kao i radova s 
područja povijesti brodske kinologije i brojnih drugih. Za dugogodišnji kontinuirani rad, nesebičnu 
pomoć i skrb te podizanje svijesti na dobrobit i zaštitu životinja kojim postaje sinonim kinologije kao 
struke, predlaže se dodjela javnog priznanja Grb grada Slavonskog Broda.  
 
Predlagač:  Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda 
PREDLOŽEN:   DRAGAN VIDOVIĆ 
 
Dragan Vidović, rođen 1965. godine u Slavonskom Brodu. Posljednjih dvadesetak godina živi i radi u 
Austriji gdje je odselio nakon ranjavanja na posavskom ratištu. Iako ga je život odveo u drugu zemlju 
nikada nije zaboravio na svoj rodni grad, pa tako posljednjih dvadeset godina kontinuirano nastoji 
pomoći svom gradu te predano radi na promociji Slavonskog Broda. Zahvaljujući njegovom radu i 
trudu organizirani su brojni politički i gospodarski susreti austrijskih i slavonskobrodskih predstavnika, 
a sudjelovao je i u organizaciji humanitarne pomoći u suradnji s Katoličkom crkvom. Zahvaljujući 
njegovom radu i trudu organizirana su gostovanja i nastupi pjevačkog zbora Franjevačkog samostana 
te Folklornog ansambla Broda u Austriji, jednako kao i nastupi članova kazališnih grupa iz Slavonskog 
Broda te niz drugih sadržaja kojima se promiče slavonskobrodska kultura i tradicija u drugoj zemlji. 
Iskazujući poštovanje i zahvalnost ovom dugogodišnjem dobrotvoru, Brođaninu i austrijskom 
poduzetniku za svesrdnu humanitarnu i gospodarsku pomoć, osobit odnos prema rodnom gradu i 
veliki doprinos u promociji kulturne baštine grada Slavonskog Broda, predlaže se dodjela javnog 
priznanja Grb grada Slavonskog Broda. 
 
 
ŠTIT BERISLAVIĆA 
 
Predlagač:  Kajak kanu klub "Olimpik" 
PREDLOŽEN:   MARKO LIPOVAC 
 
Marko Lipovac, rođen 1986. godine u peteročlanoj obitelji. Kajakom se počeo baviti 1999. godine u 
Kajak kanu kluba "Marsonia" gdje je postizao izuzetne rezultate do 2102. godine kada prelazi u Kajak 
kanu klub "Oriolik" iz Slavonskog Kobaša, a od 2013. godine član je Kajak kanu kluba "Olimpik" iz 
Slavonskog Broda. Sportaš je III. kategorije sukladno kriteriju Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno 
vrhunski sportaš. U dosadašnjoj karijeri osvojio je više od 300 medalja, većinom zlata te niz pehara, 
priznanja, diploma i raznih nagrada. Za Hrvatsku reprezentaciju nastupio je ukupno 36 puta, a kao 
najznačajniji rezultat je 12. mjesto na Europskom prvenstvu te plasman u polufinale kvalifikacija za 
Olimpijske igre. Nastupao je na brojnim međunarodnim natjecanjima diljem Europe gdje je uglavnom 
ostvarivao plasmane u finalne utrke ili osvajao medalje, a 2012. godine bio je kandidat za odlazak na 
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Olimpijske igre u Londonu. Neosporno je jedan od najtrofejnijih sportaša grada Slavonskog Broda u 
povijesti, s ukupno više od 30 osvojenih naslova prvaka Republike Hrvatske. Višestruko je nagrađivan 
od strane lokalnih sportskih zajednica te rekordno, pet godina u nizu, proglašen najuspješnijim 
sportašem Brodsko-posavske županije i nagrađen Zlatnom kovanicom za izuzetan doprinos u 
promicanju sporta. Titulu sportaša grada Slavonskog Broda nosio je tri godine u nizu. Kako bi zahvalili 
na dugogodišnjem radu, ostvarenim vrhunskim rezultatima te iznimnom doprinosu u promicanju 
sporta i promociji grada Slavonskog Broda, predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
 
Predlagači:  Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije 
   Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda  
   RADIO 92 FM  
PREDLOŽEN:   ŽELJKO PUDIĆ 
 
Željko Pudić, rođen 1962. godine, zaposlen u Trgovačkom društvu Komunalac kao tržni nadzornik i 
unatoč invaliditetu, multipla skleroza dijagnosticirana je 2000. godine, radno je aktivan i posvećen 
poslu. Dugogodišnji je predsjednik Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije koji svoju 
dužnost zadnjih deset godina obnaša volonterski, a sve svoje slobodno vrijeme posvećuje radu i 
aktivnostima Društva te promicanju prava osoba s invaliditetom. Pokretač je i sudionik u realizaciji 
mnogobrojnih aktivnosti i projekata Društva koji su ostvareni za dobrobit osoba s invaliditetom i 
samoga grada Slavonskog Broda. Jedan od najvažnijih je program 'Usluge osobnog asistenta za osobe 
s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta', a Društvo je prvo na području Brodsko-posavske županije 
pokrenulo pružanje usluge osobne asistencije i geronto-domaćica svojim članovima koji imaju najteži 
stupanj invaliditeta. Među najvažnijim postignućima je djelovanje na Konvenciji o pravima osoba s 
invaliditetom te sudjelovanje u izradi Strateškog dokumenta za razdoblje od 2007. do 2015. godine. 
Posebno aktivnu ulogu Društvo je imalo prilikom promjene Zakona o socijalnoj skrbi 2011. godine, kao 
i u području politike rodne jednakosti žena s invaliditetom, djelujući kroz Mrežu žena s invaliditetom. 
Željko Pudić je predsjednik Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda koji se 
aktivno zalaže za osnovni cilj, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom na području grada 
Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Za dugogodišnji uspješni rad, plemenitost i 
entuzijazam te izuzetno nesebično zalaganje i pomoć na dobrobit osoba s invaliditetom, predlaže se 
dodjela javnog priznanja Štit Berislavića.  
 
Predlagač:  Grupa građana Mjesnog odbora Kolonija 

koju zastupa Krešimir Šemuga 
PREDLOŽENA:  Amaterska dobrotvorna sportska udruga  

"Malonogometni klub KOLONIJA – SV. DOMINIK SAVIO" 
    
Amaterska dobrotvorna sportska udruga "Malonogometni klub KOLONIJA – SV. DOMINIK 
SAVIO", organizira proteklih pet godina, u suradnji sa Župom Sv. Dominika Savio, humanitarne 
malonogometne turnire u školskoj dvorani Osnovne škole Đuro Pilar na Koloniji čiji je prihod u cijelosti 
namijenjen pomoći bolesnoj djeci i ugroženim obiteljima. Na prvom malonogometnom turniru, 2011. 
godine, prikupljena su sredstva za pomoć oboljelom nogometašu, 2012. godine za pomoć jednoj 
obitelji i dvoje bolesne djece, a 2013. godine sredstva su prikupljena za liječenje mladog Marina Dulja 
i pomoć sedam obitelji u potrebi. Prošle, 2014. godine, prikupljena su novčana sredstva u iznosu od 
100.000,00 kuna za novi inkubator Odjela pedijatrije Opće bolnice Dr. Josip Benčević, a ove, 2015. 
godine, sredstva su otišla na liječenje jednog učenika te opremanje informatičke učionice Osnovne 
škole Đuro Pilar na Koloniji. Za iskazano izuzetno zalaganje i veliki doprinos u dosadašnjem 
humanitarnom radu na dobrobit grada i građana Slavonskog Broda, predlaže se dodjela javnog 
priznanja Štit Berislavića.  
 
Predlagač:  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
PREDLOŽEN:   MATO OPAČAK 
 
Napomena:  predložen 2012. godine za dodjelu Zlatne čaplje – priznanja i nagrade za životno djelo ili dodjelu 

Grba Grada Slavonskog Broda 
 
Mato Opačak, rođen 1959. godine u Ruščici pokraj Slavonskog Broda. Za vrijeme Domovinskog rata 
kao pripadnik 108. brigade Zbora narodne garde, na prvoj liniji obrane Domovine sudjelovao na svim 
bojištima, 1993. godine ranjen i od tada je 40% invalid Domovinskog rata. Nakon ranjavanja i 
oporavka prelazi u aktivnu 3. brigadu Hrvatske vojske u Osijeku s dočasničkim činom vodnika čiji je 
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aktivni pripadnik na svim bojišnicama do umirovljenja, 1995. godine. Kao veliki zaljubljenik u šport 
aktivno se bavio nogometom igrajući za Nogometni klub "Posavac", a kao zaljubljenik u šahovsku igru 
od 1993. godine aktivno nastupa za ekipu HVIDR-e Brodsko-posavske županije te postaje jedan od 
glavnih organizatora šahovskih natjecanja Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda. S 
nekolicinom prijatelja s kojima dijeli ljubav za šahovske figure, 1998. godine osniva Šahovski klub 
"Posavac" Ruščica i Šahovski klub invalida HVIDR-a Brod. Postaje državni šahovski sudac, obnaša 
dužnost predsjednika Šahovskog kluba "Posavac" i Šahovskog kluba HVIDR-a Brod. Osnivač je i 
predsjednik Šahovskog saveza Brodsko-posavske županije te obavlja brojne druge dužnosti vezane za 
šport i invalide od kojih je osobito važno istaknuti imenovanje izbornikom Hrvatskog paraolimpijskog 
odbora za šah osoba s invaliditetom. Početkom 2012. godine izabran je za predsjednika Hrvatskog 
časničkog zbora za grad Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju. Osnivač je Pikado invalida 
HVIDR-a Brod, Tenis kluba invalida Kobra Brod i Stolno tenis kluba invalida Poloj Slavonski Brod. 
Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, dobitnik je brojnih športskih priznanja kao i priznanja za 
izuzetne zasluge i doprinos podizanju ugleda i društvenog položaja hrvatskih invalida Domovinskog 
rata. Za dugogodišnji rad u udrugama, nesebično zalaganje u športskim aktivnostima invalida 
Domovinskog rata i drugih invalidnih osoba te značajan doprinos obrani Domovine, predlaže se 
dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
 
 
Predlagač:  Đurđica Vinković, članica Športskog plesnog kluba TOP DANCE 
PREDLOŽEN:   IGOR VINKOVIĆ 
 
Igor Vinković, rođen 1969. godine, viši trener športskog plesa i doktor veterinarske medicine koji se 
nakon uspješne športsko plesne karijere i studija veterine u Zagreb vraća u rodni Slavonski Brod i 
1995. godine osniva Športski plesni klub TOP DANCE, prvi klub koji se bavi akrobatskim rock'n'rollom 
na našim prostorima, u namjeri da prenese svoja znanja i proširi ovaj oblik športa i zabave u svom 
gradu. Uz treniranje novih plesača, usporedo gradi i nastavak svoje športsko plesne karijere te se 
natječe još idućih pet godina i osvaja značajne rezultate u Republici Hrvatskoj. U to vrijeme preuzima i 
funkciju predsjednika Hrvatskog rock'n'roll saveza, postaje član Svjetske rock'n'roll konfederacije te 
predstavnik i član Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon završetka natjecateljske karijere nastavlja onu 
trenersku i sudačku koja doseže vrhunac polaganjem ispita za međunarodnog suca čime se svrstava 
među priznate svjetske stručnjake koji grade i razvijaju ovaj športski ples u svijetu. Za 20 godina 
stručnog i stvaralačkog rada, afirmaciju kulture plesa kod mladih generacija te promicanje i poticanje 
jedinstvenog plesnog izričaja kojim je Športski plesni klub TOP DANCE postao jedan jod najvećih 
plesnih klubova u Republici Hrvatskoj, predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
 
 
Predlagač:  Igor Vinković, predsjednik Športskog plesnog kluba TOP DANCE 
PREDLOŽEN:   ŠPORTSKI PLESNI KLUB TOP DANCE 
 
Športski plesni klub TOP DANCE, osnovan 30. lipnja 1995. Godine, dugo vremena je bio jedini 
klub u ovom dijelu Republike Hrvatske koji se bavio isključivo akrobatskim rock'n'rollom kao športom. 
Članstvo Kluba se iz godine i godinu povećavalo, do danas je prošlo oko dvije tisuće članova, sportaša 
i plesača, rasla je kvaliteta, članovi su sudjelovali na svakom državnom natjecanju i svojim rezultatima 
zaslužili mnogobrojne nastupe za Reprezentaciju Hrvatske. Svake godine, u barem jednoj od 13 
natjecateljskih kategorija, članovi Top dancea nastupali su na Europskom i Svjetskom prvenstvu, više 
puta došavši do finala ovih prestižnih natjecanja. Uz natjecateljske programe, članovi Kluba su svojim 
zabavnim i kreativnim koreografijama uveličali brojne priredbe našega grada te doprinijeli razvoju 
plesne i opće kulture u našoj sredini. Svake godine od osnivanja Športski plesni klub Top dance 
organizira "Slavonija open", najbolje organizirano natjecanje u Hrvatskoj, regionalno natjecanje "Top 
dance kup grada Slavonskog Broda" te usporedo tri puta Prvenstvo Hrvatske u akrobatskom 
rock'n'rollu za sve kategorije na kojima je ugostio brojne plesne skupine i estradne zvijezde. U prigodi 
obilježavanja 20. obljetnice osnutka, dugogodišnjeg uspješnog rada s brojnim mladim generacijama, 
iznimne rezultate te sveukupan doprinos na promicanju akrobatskog rock'n'rolla kao jedinstvenog 
plesnog izričaja kojim je Športski plesni klub TOP DANCE postao jedan jod najvećih plesnih klubova u 
Republici Hrvatskoj, predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
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Predlagač:   Stribor Valenta, Klub vijećnika SDP-a Gradskog vijeća  
PREDLOŽENA:  ŽELJKA BIČANIĆ 
 
Napomena:  prijedlog za Štit Berislavića ili Grb Grada 
 
Željka Bičanić, rođena 1960. godine, zaposlena u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević", Odjelu za 
ginekologiju i opstetriciju, na radnom mjestu gdje se rađa život i gdje je sve isprepleteno vrlo jakim 
emocijama. Kvalitetna komunikacija, psihološka potpora pacijenticama i članovima obitelji, u 
okolnostima koje su obilježene visokim stupnjem napetosti, iščekivanja, nervoze, raznolikosti reakcija, 
osjećaja i dvojbi, izmjenjivanih u kratkom, ali intenzivnom razdoblju, neizostavan su dio ovog posla. U 
vremenu kada se gube moralne vrijednosti potrebno je isticati osobe poput Željke Bičanić i njihovu 
predanost ovom humanom pozivu, nesebično zalaganje, vjerni i predani rad na dobrobit čovjeka te se  
predlaže dodjela javnog priznanja Štit Berislavića ili Grb grada Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagač:  Brodski harmonikaški orkestar "Bela pl. Panty" 
PREDLOŽENA:  SANJA NUHANOVIĆ   
 
Sanja Nuhanović, rođena 1976. godine, profesorica glazbene kulture zaposlena na Fakultetu za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, dislocirani studij u Slavonskome Brodu. Umjetnička voditeljica 
i dirigentica je Brodskog harmonikaškog orkestra "Bela pl. Panty" s kojim je postigla iznimne rezultate 
i uspjehe. Cijeli svoj radni vijek posvetila je pedagoškom radu usmjerenom na poučavanje glazbe 
velikog broja djece. U razdoblju umjetničkog vodstva Brodski harmonikaški orkestar je ostvario preko 
50 nastupa u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te osvojio brojne prestižne nagrade od kojih je 
najznačajnija na 10. svjetskom natjecanju harmonikaša u Innsbrucku 2010. godine. Inicirala je niz 
seminara za članove orkestara, uspješno surađuje s drugim orkestrima i vokalnim sastavima u 
Hrvatskoj i inozemstvu te u grad Slavonski Brod dovodi vrhunske glazbene pedagoge i glazbenike što  
obogaćuje glazbenu scenu jedinstvenim harmonikaškim izričajem. Izuzetnu pozornost daje glazbenom 
odgoju i obrazovanju djece, uključujući i pripadnike romske nacionalne manjine te njihovom 
uključivanju u društveni i kulturni život grada. Idejna je začetnica brojnih projekata, radionica, 
humanitarnih akcija, jedinstvenih koncerata koji imaju za cilj razvijati humanost, toleranciju, 
poštivanje različitosti i promicati multikulturalnosti. Jedna je od pokretača i umjetnička direktorica 
Međunarodnog festivala harmonike "Bela pl. Panthy" koji od 2010. godine okuplja veliki broj izvođača i 
članova ocjenjivačkog suda, što obogaćuje kulturnu i turističku ponudu našega grada. Za sveukupne 
rezultate i postignuća u promicanju glazbene kulture, značajan doprinos u afirmaciji mladih glazbenika 
– harmonikaša te postignute vrhunske uspjehe kojim promiče ime grada Slavonskog Broda te ga čini 
prepoznatljivim mjestom na kulturnoj karti predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića. 
 
 
Predlagač:  Vijeće Mjesnog odbora Budainka 
PREDLOŽEN:   JOZO RAŠIĆ (posthumno)   
 
Jozo Rašić, (1947-2015), u Slavonski Brod se doselio 1972. godine iz Gornje Ljupljanice, Bosna i 
Hercegovina te sa suprugom podiže četvero djece. 1991. godine, u presudnim trenucima za obranu 
Domovine, ne štedeći sebe niti svoje teretno vozilo kojim je prehranjivao svoju obitelj, među prvima je 
stao na branik Domovine. S istim žarom volio je i svoj rodni kraj te se među prvima vratio svojoj 
Posavini kako bi podigao porušeno. Ovaj izniman čovjek, branitelj, prijevoznik, aktivni član lovačkog 
društva, nogometaš i dugogodišnji predsjednik Mjesnog odbora Budainka, svojim je životom, 
plemenitošću, poštenjem, beskrajnom ljubavlju, velikim žarom i predanošću, ne štedeći sebe u 
svakom trenutku nastojao uljepšati i olakšati život, kako svojim bližnjim, tako i svojim sugrađanima s 
kojima je dijelio svakodnevne probleme. Kao dugogodišnji pravaš, ideološka i ljudska uvjerenja znao 
je pretočiti u djelovanje za javno dobro te biti uzor i primjer iskrene i poštene politike u korist svoje 
društvene zajednice. U godini u kojoj nas je iznenada napustio, kako bi zahvalili za sveukupan 
doprinos u promicanju ljudskih i moralnih vrednota u društvenom i političkom djelovanju na dobrobit 
društvene zajednice, predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića (posthumno). 
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PRIJEDLOZI BEZ ODREĐENJA NAGRADE I PRIZNANJA 
 
 
Predlagač:  Udruga računovođa i financijskih djelatnika Slavonski Brod 
PREDLOŽENA:  UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA  

SLAVONSKI BROD 
 
Udruga računovođa i financijskih djelatnika, osnovana 1955. godine sa zadaćom stručnog 
osposobljavanja računovodstvenih i financijskih djelatnika, unapređenja računovodstva i financijske 
struke, održavanja savjetovanja, tumačenja propisa vezanih za računovodstvo i financije te 
unapređenja ostalih ekonomskih funkcija u gospodarstvu. Marljivošću i s puno entuzijazma 
Inicijativnog odbora i ostalih osoba struke koji su shvatili značenje jedne ovakve organizacije, stvorila 
se društveno - strukovna organizacija, važna ne samo po broju članova, nego i po programskoj 
usmjerenosti. Društvo je 1965. godine, potaknuto interesom za dopunskim školovanjem, otvorilo 
izvanredno odjeljenje Srednje ekonomske škole u Slavonskom Brodu, a krajem šezdesetih godina 
osniva se Viša komercijalna škola te se osposobljavanje kadrova nastavlja na višoj razini. Od svog 
osnivanja, Udruga je u nekoliko navrata mijenjala naziv i danas djeluje pod nazivom  Udruga računovođa 
i financijskih djelatnika Slavonski Brod, međutim, nije nikada mijenjan sadržaj rada Udruge, nego je iz 
godine u godinu proširivan i kvalitetno obogaćivan. Za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku i grad  
Slavonski Brod, Udruga je unatoč otežanim uvjetima, kontinuirano radila na stručnom osposobljavanju 
svojih članova i sa Zavodom za zapošljavanje Slavonski Brod obučila dvije grupe polaznika za 
samostalno vođenje poslovnih knjiga privatnih poduzetnika. Udruga i Srednja ekonomska škola iz 
Slavonskog Broda u suglasnosti s Ministarstvom prosvjete organizira i provodi svake nastavne godine 
natjecanje učenika završnog razreda Srednje ekonomske škole te nagrađivanje najuspješnijih pisanih 
radova iz računovodstva i financijskog poslovanja, odnosno najuspješnijeg učenika šalje na Državno 
natjecanje. Udruga u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizira 
brojna savjetovanja u Hrvatskoj gospodarskoj komori kojima se uvelike pruža pomoć  računovodstveno – 
financijskoj struci. U prigodi obilježavanja 60 godina kontinuiranog rada i djelovanja na razvoju i unapređenju 
računovodstvene i financijske struke, informiranja i educiranja svojih članova na dobrobit sveukupnog 
gospodarstva, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda.  
 
 
Predlagač:  Udruga za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva 
PREDLOŽEN:   FILIP MRVELJ 
 
Filip Mrvelj, rođen 1976. godine u Slavonskom Brodu, u javnosti poznat kao slikar i ulični umjetnik 
koji se jedini u Republici Hrvatskoj bavi 3D anamorfnom vrstom umjetnosti. Specifičnost ove tehnike 
je da stvara 3D efekt kod gledatelja kada se slika gleda iz određenog kuta i kroz objektiv fotoaparata, 
kamere ili mobitela, odnosno leće. Ovu sve popularniju vrstu umjetnosti širom svijeta Filip je javnosti 
počeo predstavljati 2010. godine te je od tada odradio veliki broj projekata diljem Hrvatske i svijeta 
(Austrija, Njemačka, Švicarska, Rumunjska, Cipar, Nizozemska, Turska, Tajland, Quatar i brojne 
druge). Njegov najveći projekt nastao je upravo u Slavonskom Brodu 2011. godine na Malom 
gradskom kupalištu i zauzima impresivnih 1.300 m2. Projekt je nastao u suradnji s Turističkom 
zajednicom Grada Slavonskog Broda koja ga je nominirala u kategoriji turističkih zanimljivosti u akciji 
'Zeleni cvijet', a slika, osim na Malom gradskom kupalištu može se vidjeti na jumbo plakatu na ulazu u 
Slavonski Brod. Na žalost ova slika, zbog financijskih sredstava, nije ušla u Guinneess-ovu knjigu 
rekorda, ali 2013. godine, u kategoriji najduže anamorfne slike na svijetu, u Guiness-ovu knjigu 
rekorda ušla je slika od 140,3 metra koju je Filip s timom naslikao na ulici u Lelystadu u Nizozemskoj. 
Kao zaljubljenik u avione i jedrilice sudjelovao je s tom tematikom na brojnim festivalima svijeta. U 
Krapinskim toplicama, u sklopu najvećeg vodenog centra kontinentalnog dijela Hrvatske, Filip je uz 
oslikavanje murala u interijeru oslikao i prvu u Hrvatskoj 3D vertikalnu sliku na zakrivljenom zidu. 
Osim 3D umjetnosti Filip je i dugogodišnji slikar na čijim slikama je česti motiv grada Slavonskog 
Broda, a svoja iskustva i znanja nesebično, na brojnim radionicama, dijeli svima kojima ona mogu 
koristiti kao motivacija i poticaj za razvijanje osobnih darovitosti i vještina. Kako bi zahvalili na 
iznimnom talentu, visoko profesionalnom radu i obogaćivanju umjetničkog stvaralaštva te iznimnom 
doprinosu u promociji grada Slavonskog Broda, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog 
Broda.  
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Predlagač:  Matica umirovljenika Slavonski Broda  
PREDLOŽEN:   DŽEVAD HAURDIĆ 
 
Dževad Haurdić, umirovljeni poduzetnik koji je dugogodišnjim predanim radom i samoprijegornim 
zalaganjem ostvario iznimne rezultate u poslovanju Tapetarije Haurdić, a osposobljavanjem mladih 
kadrova, kao voditelj tapetarskog praktikuma Obrtničke škole, unaprijedio tapetarstvo na području 
grada i šire. Po umirovljenju uključuje se i kao aktivni član sudjeluje u radu Matice umirovljenika grada 
Slavonskog Broda. Četrnaest godina je predsjednik Folklorno tamburaške sekcije "Druga mladost" koja 
nastavlja tradiciju njegovanja starih običaja i čuvanja kulturne baštine svih izvorskih slavonskih 
pjesama i plesova. Sekcija surađuje s maticama umirovljenika brojnih hrvatskih gradova te je za svoj 
rad dobila niz vrijednih nagrada i priznanja. Član je Izvršnog odbora, zamjenik predsjednika i izvršni 
predsjednik Matice umirovljenika, samostalne i humanitarne udruge koja se zalaže za zaštitu i bolji 
materijalni položaj umirovljenika te ostvarivanje njihovih prava i interesa. Za  iskazani predani rad, 
nesebično davanje sebe te sveukupan doprinos na dobrobit umirovljenika i opće dobro, predlaže se 
dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda.  
 
 
Predlagač:  Lidija Tomičević, dr.med. spec. psihijatrije 
   Rukovoditeljica Odjela psihijatrije Opće bolnice "Dr. Josip Benčević"  
PREDLOŽENA: ZAJEDNICA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA  

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
 
Zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije, broji oko 160 članova, 
sastavljena je od sedam klubova od kojih jednog ženskog. Alkoholizam u Brodsko-posavskoj županiji, 
kao i u drugim područjima specifično je determiniran opsegom i zahtjevima za prevenciju, terapijskim i 
postterapijskim programom. Iskustvo ukazuje da klubovi liječenih alkoholičara znatno doprinose 
ambulantnom i hospitalnom terapijskom programu te imaju važnu ulogu u rehabilitacijskom i 
resocijalizirajućem procesu. Zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije 
njeguje suradnju s Hrvatskim savezom klubova i brojnim drugim sličnim udrugama i asocijacijama u 
zemlji i inozemstvu. Uspješno surađuje s Centrom za socijalnu skrb, Udrugom 'Vrapčići'  i Srednjom 
medicinskom školom u Slavonskom Brodu s kojom je sklopila ugovor o izvođenju praktične nastave za 
učenike četvrtih razreda iz predmeta Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja. Pokrenuli su niz 
projekata u cilju osnaživanja djece, mladih, obitelji i društva u cjelini, provode  brojne aktivnosti na 
prevladavanju poteškoća koje nosi alkoholizam i ovisnost. U godini obilježavanja 50. obljetnice  
kontinuiranog rada, za organizirano djelovanje na provedbi programa prevencije, edukacije, liječenja, 
rehabilitacije, resocijalizacije te niza aktivnosti za uspješno suprotstavljanje alkoholizmu, ozbiljnom 
problemu današnjice, predlaže se dodjela jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda. 
 
 
Predlagač:  Kazališna družina "Ivana Brlić Mažuranić" 
PREDLOŽENA:  ANAMARIJA VLAJNIĆ 
 
Napomena:   predložena za jednu od nagrada Grada Slavonskog Broda 2014. godine 
 
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 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 
dugogodišnji rad na promicanju lutkarstva i kazališne kulture za djecu i mlade, predlaže se dodjela 
jedne od nagrada Grada Slavonskog Broda. 
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ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA 

GRADA SLAVONSKOG BRODA 
 

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

za 2015. godinu, sukladno prijedlozima i dostavljenoj dokumentaciji  
 
Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada održao je sjednicu 14. travnja 2015. godine 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: 
 

 mons. dr. MARINU SRAKIĆU 
đakovačko-osječkom nadbiskupu i metropolitu u miru, u prigodi obilježavanja 25 godina biskupstva i 
55 godina svećeništva, za dugogodišnje svećeničko i biskupsko služenje Crkvi u Hrvata, znanstveni rad 
na području teologije i pastorala, crkvene povijesti i povijesti uopće, ustrajno promicanje općeljudskih 
i kršćanskih vrijednosti te izuzetan doprinos na dobro pojedinca, obitelji, crkvene i društvene zajednice 
grada Slavonskog Broda i njegovih građana.  
 
 
2. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću da 

se nagrada za životno djelo  
ZLATNA ČAPLJA dodijeli: 
 

BELI PL. PANTHYU (posthumno) 
iskazujući poštovanje i zahvalnost velikom glazbeniku i velikom čovjeku, za iznimna ostvarenja u 
glazbenoj kulturi i značajnu ostavštinu u odgoju mladih glazbenika čijim se djelovanjem i uspjesima 
promiče ime i ugled grada Slavonskog Broda u zemlji i inozemstvu 

 
 

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: 

 
• DŽEVADU HAURDIĆU 
umirovljenom poduzetniku, za dugogodišnji predani rad i ostvarene rezultate u području 
tapetarstva te daljnje nesebično zalaganje i sveukupan doprinos na dobrobit umirovljenika i opće 
dobro  grada Slavonskog Broda 

 
• VESNI UDOVIČIĆ 
knjižničarki u  mirovini, u prigodi obilježavanja 40 godina zagovaranja knjige kao javnog dobra, za 
stručni i predani rad kojim ostavlja neizbrisiv trag u uspostavljanju i unapređenju razvoja 
knjižničarstva na području grada Slavonskog Broda te promicanju i podizanju ugleda 
knjižničarskog zvanja  

 
• DRAGANU VIDOVIĆU 
Brođaninu i austrijskom poduzetniku, za svesrdnu humanitarnu i gospodarsku pomoć, osobit 
odnos prema rodnom gradu te veliki doprinos u promociji kulturne baštine grada Slavonskog 
Broda u inozemstvu 
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• SANJI NUHANOVIĆ 
profesorici glazbene kulture, umjetničkoj voditeljici i dirigentici Brodskog harmonikaškog orkestra 
"Bela pl. Panty", za sveukupne rezultate, značajan doprinos u afirmaciji mladih glazbenika te 
vrhunske uspjehe koji grad Slavonski Brod čine prepoznatljivim mjestom na kulturnoj karti 

 
• FILIPU MRVELJU 
slikaru i uličnom 3D umjetniku, za iznimni talent, izuzetnu vještinu umjetničkog izričaja i vrhunska 
djela kojima promiče grad Slavonski Brod i Republiku Hrvatsku  

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

se javno priznanje i nagrada 
ŠTIT BERISLAVIĆA dodijeli: 

 
• JOZI RAŠIĆU (posthumno) 
iznimnom čovjeku, hrvatskom branitelju i dugogodišnjem predsjedniku Mjesnog odbora Budainka, 
za sveukupan doprinos u promicanju ljudskih i moralnih vrijednosti u društvenom i političkom 
djelovanju, na dobrobit društvene zajednice grada Slavonskog Broda 

 
• ŽELJKU PUDIĆU 
dugogodišnjem predsjedniku Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije, za izuzetan  
rad, plemenitost i entuzijazam te nesebično zalaganje i pomoć na ostvarivanju prava i potreba te 
prevladavanju teškoća osoba s invaliditetom  

 
• ŽELJKI BIČANIĆ 
za dugogodišnju predanost, nesebično zalaganje i skrb, vjernu potporu pacijenticama i članovima 
obitelji na radnom mjestu gdje se rađa život te promicanje i podizanje ugleda zvanja medicinske 
sestre  

 
• MARKU LIPOVCU 
vrhunskom sportašu, za sveukupne rezultate i postignuća te izuzetan doprinos u promicanju 
sporta i imena grada Slavonskog Broda u zemlji i inozemstvu 

 
• ANAMARIJI VLAJNIĆ 
članici i glumici Dječjeg kazališta "Ivana Brlić Mažuranić", za dugogodišnji svesrdni i predani rad 
na promicanju lutkarstva i kazališne kulture za djecu i mlade te obogaćivanje kulturnih sadržaja za 
djecu  

 
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 2015. godine. 
 
 
Pripremila: 
Svjetlana Dudrak 
 
 
                     Pročelnik  
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu 
           Davor Rogić, dipl.ing. 
 

Predsjednik Odbora: 
Mirko Duspara, dr.med. 
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