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ODBOR ZA DODJELU JAVNIH
PRIZNANJA I NAGRADA
SLAVONSKOG BRODA
KLASA:  061-01/10-01/3
URBROJ: 2178/01-07-10-2
Slavonski Brod, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SLAVONSKOG BRODA

PREDMET: Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada
Grada Slavonskog Broda u 2010. godini

Gradsko  vijeće  Grada  Slavonskog  Broda  je  22.  prosinca  1998.  godine,  s  izmjenama  od  5.
prosinca 2008. godine i 2. srpnja 2009. godine 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 10 priznanja)
4. Štit Berislavića

(godišnje se može dodijeliti do 5 priznanja fizičkim i do 5 priznanja pravnim osobama)

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. Odluke Gradonačelnik ima pravo uputiti izravan prijedlog Gradskom vijeću za sve vrste
priznanja i nagrada iz Odluke.

Sukladno  Odluci  raspisan  je  Javni  poziv  za  predlaganje  kandidata  za  dodjelu  javnih  priznanja  i
nagrade Grada Slavonskog Broda,  objavljen u "Večernjem listu" 12. veljače 2010. godine.
Rok prijave bio je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

Na Javni poziv, zaključno s danom 13. ožujka 2010. godine,  pristigli su sljedeći prijedlozi:
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POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Prijedlog: Frano Piplović, konzul gerant u Generalnom konzulatu
Republike Hrvatske u Banja Luci

Predložen:  dr. FRANJO KOMARICA

Dr. Franjo Komarica, biskup Banjalučke biskupije,  uzorni humanist, čovjekoljubac, mirotvorac,
glasnogovornik obespravljenih i progonjenih te glasnik istine koji je vjerom i ljubavlju, praštanjem i
pomirenjem stao u obranu čovjekovog dostojanstva, štiteći životom svoju zemlju i sve njezine ljude
od potopa zla. Dobitnik je brojnih priznanja za izvanredan doprinos u borbi za ljudska prava,
međuetničku toleranciju u ratnom razdoblju, pomoći žrtvama rata, zauzimanju za europsku
integraciju, širenje demokracije, tolerancije i humanih principa, nesebično zalaganje i doprinos u
rješavanju problema prognanih, miroljubivo suprotstavljanje vladavini terora te stvaranje, njegovanje
i promicanje vjerskih i kulturno-povijesnih vrijednosti. U promociji trajnih vrijednosti uživa ugled
među svim ljudima, poglavito među građanima Bosanske Posavine, Bosanske krajine i banjalučke
regije  koji  su  nakon  godina  pakla  našli  svoj  novi  dom na  području  grada  Slavonskog  Broda  i  naše
županije. Kako bi se zahvalili za sva dobra koja je učinio ovaj neumorni borac za istinu predlaže se
dodjela javnog priznanja Povelje počasnog građanina Grada Slavonskog Broda.

ZLATNA ČAPLJA – nagrada za životno djelo

Prijedlog: Društvo hrvatskih intelektualki "Ivana Brlić Mažuranić"
Predložena:  SILVIJA ŠETINA

Silvija Šetina, rođena  1940.  godine,  diplomirala  na  Filozofskom  fakultetu  u  Zagrebu  studij
francuskog i engleskog jezika, obranila magistarski rad pod naslovom "Struktura minimalnog stručnog
vokabulara strojarske struke – smjer proizvodno strojarstvo – za potrebe nastave na fakultetima
strojarstva" i stekla naziv magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije. Održala je
niz stručnih izlaganja te objavila osam stručnih i znanstvenih radova. Prevoditelj je francuskog i
engleskog jezika te suradnik Tehničkog vjesnika, znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta
Sveučilišta u Osijeku. Na osnovu magistarskog rada sastavila je Englesko-hrvatski rječnik općeg i
proizvodnog strojarstva, namijenjen studentima i inženjerima strojarstva te svima koji koriste stručnu
literaturu iz područja strojarstva. Osim u športskoj gimnastici u mlađim danima, društveno- korisno je
aktivna. Za sveukupne vrijedne rezultate u stručnom radu, obrazovanju generacija mladih tijekom 42
godine radnog staža u prosvjeti, za iznimne sportske rezultate, osnivanje i vođenje Društva hrvatskih
intelektualki i Lions kluba "Brođanka",predlaže se dodjela priznanja Zlatne čaplje – priznanja i
nagrade za životno djelo.

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA

Prijedlog: Odbor za obilježavanje obljetnice osnivanja 157. brigade Hrvatske vojske
Predložen:  MIRKO SEČIĆ

Mirko Sečić, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini koji punih 11 godina samostalno organizira ili  je
predsjednik Odbora za obilježavanje obljetnice osnutka 157. brigade Hrvatske vojske. Izuzetnim
višegodišnjim zalaganjem i radom na obilježavanju pod motom "Da se ne zaboravi" 27 života
pripadnika brigade, ugrađenih u slobodu i nezavisnost naše Domovine, 118 ranjenih i više od 5000
vojnika, dočasnika i časnika koji su časno izvršavali svoje zadaće. Aktivno se uključio u izradu
povjesnice  157.  brigade  Hrvatske  vojske.  Za  sudjelovanje  u  Domovinskom  ratu  odlikovan
Spomenicom Domovinskog rata, Domovinske zahvalnosti i Redom hrvatskog trolista te primio brojne
pohvalnice i zahvalnice. Osim rada vezanog za 157. brigadu, nazočan je na gotovo svim
obilježavanjima značajnih jubileja na razini grada i županije vezanih za branitelje. Za svoj rad na
njegovanju, isticanju i podsjećanju na dane ponosa i slave, predlaže se dodjela javnog priznanja Grb
Grada Slavonskog Broda ili Zlatne čaplje.
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Prijedlog: Društvo hrvatskih intelektualki "Ivana Brlić Mažuranić"
Predložena:  ŽELJKA PERKOVIĆ

Željka Perković, diplomirana inženjerka arhitekture koja je svojim predanim radom postigla uspjehe
i dala svoj doprinos razvoju i boljitku grada u području slikarstva, primijenjene umjetnosti i  dizajna.
Sudjelovala je u brojnim projektima, kao samostalni projektant ili u timu, na obnovi, konzervatorskim
i restauratorskim radovima na kulturnim dobrima na području grada, županije i šire. Sudjeluje u izradi
konzervatorskih studija, podloga i mjera zaštite kulturnih dobara u postupcima izrade prostorno-
planske  dokumentacije  općina  i  gradova,  te  u  brojnim  gradskim  projektima  (Obnova  i  uključivanje
prostora barokne Tvrđave "Brod" kao spomeničke baštine u prostor grada; Rekonstrukcija i uređenje
Trga Ivana Brlić Mažuranić te pojedinih građevina Tvrđave – Galerija Ružić, Časnički paviljon, Mali
časnički paviljon, Kapelanov stan; Uređenje Spomen doma Dragutina Tadijanovića; Idejno rješenje i
uređenje Trga Hrvatskog doma; Idejni projekt športske dvorane "Brod"; Sanacija ratne štete Gradske
knjižnice i Kazališno-koncertne dvorane; Sanacija i uređenje Doma HVIDR-e; Šetalište braće Radić,
Trg svetog Trojstva i park Franjevačkog samostana; Trg svetog Antuna; Sanacija pročelja Crkve
svetog Duha, Hrvatskog doma te brojni drugi projekti). Za značajne obljetnice i dugogodišnji predan
stvaralački rad kako u arhitekturi i stručnom sudjelovanju u brojnim projektima kojim je oplemenila
prostore našega grada, tako i u umjetnosti, poglavito zbog sudjelovanja na više stotina humanitarnih
slikarskih izložbi i kolonija u zemlji i inozemstvu proteklih 25 godina, predlaže se dodjela javnog
priznanja Grb Grada Slavonskog Broda.

Prijedlog:  "Radio Brod" - informiranje i marketing d.o.o.
Predložen:  FRANO PIPLOVIĆ

Frano Piplović je svojim javnim, političkim, znanstvenim i stručnim radom obilježio društveni život
na području grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije u razdoblju od 1990. godine do
danas. Kao predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine općine Slavonski Brod i predsjednik Kriznog štaba
tijekom stvaranja i obrane Republike Hrvatske pridonio je funkcioniranju tadašnje općine kao dobro
organizirane cjeline na području obrane i humanitarnog djelovanja. Za vrijeme mandata zastupnika u
Hrvatskom saboru u svojim raspravama zastupao je interese grada Slavonskog Broda i Brodsko-
posavske županije te bio njegov veliki promotor. Autor je fotomonografije "Živjeti u Slavonskom
Brodu 1990-1993." kojom je na pravi način valorizirao doprinos građana Brodskog Posavlja i Brodsko-
posavske županije u Domovinskom ratu te predstavlja uspješan primjer istraživanja istine o
Domovinskom ratu utemeljene na fotografiji i autentičnoj dokumentaciji. Autor je i priređivač knjige
"Vrijeme loma" te osnivač udruge i licenciranog centra za informatičku edukaciju "Telecentar"
Slavonski Brod kao certificiranog informatičkog, edukacijskog centra po ECDL programu što je
omogućilo brojnim sugrađanima kvalitetnu informatičku naobrazbu. Kako bi popularizirao stvaralaštvo
mladih u našem gradu, utemeljio je godišnju nagradu "Šegrt Hlapić" koja se dodjeljuje mladima za
godišnje stvaralaštvo u sklopu manifestacije "U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić". Svojim
profesionalnim radom u novinarstvu, razvijenim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama,
organizacijskim sposobnostima i individualnim inicijativama te višegodišnjim političkim djelovanjem
promovirao je Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju kako u domaćim tako i međunarodnim
okvirima.  Za 25 godina javnog,  političkog,  znanstvenog i  stručnog rada predlaže se dodjela  javnog
priznanja Grba Grada Slavonskog Broda.

Prijedlog:  Vijeće Mjesnog odbora "Brodsko Vinogorje"
Predložen:  vlč. PAVAO MAĐAREVIĆ

Vlč. Pavao Mađarević, župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju koji
1994. godine dolazi u Slavonski Brod, Brodsko Vinogorje, u "župu na ledini". U teškom ratnom i
poratnom vremenu iskazao se izuzetnom skrbi za izbjegle i prognane, pomažući u pronalaženju i
osiguranju smještaja, organizaciji nebrojenih humanitarnih donacija te dodjeli zemljišta prognanim i
izbjeglim za gradnju obiteljskih  kuća u Brodskom Vinogorju.  U tim teškim vremenima započela  je  i
izgradnja moderne crkve i pastoralnog centra koji su dovedeni u fazu namjene zahvaljujući njegovom
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nesebičnom i samoprijegornom radu na prikupljanju sredstava. Svojim pastoralnim radom, uvijek
usmjerenim prema čovjeku, uspješno je povezao dva posebna mentaliteta sadašnjih žitelja Župe,
odnosno onog domicilnog i onog doseljenog stanovništva te postiže značajne rezultate na polju
duhovnosti, kulture, izdavaštva, skrbi i brige za sve svoje žitelje Župe i Mjesnog odbora Brodsko
Vinogorje.  Pod njegovim vodstvom u proteklih  15 godina "župa na ledini"  postala  je  prepoznatljivo
duhovno središte u Slavonskom Brodu, Slavoniji i Republici Hrvatskoj. U suradnji sa Philom
Bosmansom, poznatim svjetskim teologom i humanistom, osniva "Hrvatski savez bez imena" i "Pokret
za kulturu srca" sa sjedištem u Brodskom Vinogorju. Sve Bosmansove poruke i brojna izdanja prevodi
i  tiska  na  hrvatskom  jeziku  od  kojih  su  brojna  objavljena  i  u  "Glasu  Koncila"  i  "Kršćanskoj
sadašnjosti". U ovih 15 godina ostvario je poseban i nemjerljiv doprinos u gradu Slavonskom Brodu i
Brodskom Vinogorju izdavačkom djelatnosti, realizacijom brojnih radioemisija, multimedijskih
projekata primjenjujući novi, suvremeni pristup vjerskom i duhovnom sadržaju i time oplemenio svoje
župljane, žitelje grada i šire, a grad Slavonski Brod učinio prepoznatljivim. Predlaže se dodjela javnog
priznanja Grb Grada Slavonskog Broda.

ŠTIT BERISLAVIĆA

Prijedlog:  Udruga za zaštitu prava pacijenata "Hipokrat"
Predložena:  mr.sc. BOŽENA COHA, dr.med.

Božena Coha, specijalistica je interne medicine, autorica više znanstvenih i stručnih radova u
domaćim i inozemnim časopisima, liječnica internog odjela  Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" s
iskaznicom hrvatskog branitelja Domovinskog rata te članica brojnih udruga iz područja zdravstva.
Osim stručnog i profesionalnog usavršavanja svoja znanja i iskustva prenosi drugima sudjelujući na
brojnim domaćim i inozemnim kongresima kao autor ili predavač. Kao članica Liječničkog zbora
održala je više stručnih predavanja za liječnike naše podružnice, a kao članica Hrvatske kooperativne
grupe za hematološke bolesti aktivno sudjeluje u sukreiranju dijagnostičkih i terapeutskih algoritama
za hematološke bolesnike, sudjeluje u izradi registra za pojedine hematološke bolesti i drugo. Osim
što je članica brojnih strukovnih udruženja, sudjeluje kao članica u radu humanitarnih udruga (članica
Časnog suda Hrvatske lige protiv raka, Udruge "Nada", Hrvatskim intelektualkama). Inicirala je
osnivanje udruge "Leukemija i limfomi" te je od osnivanja do danas na mjestu medicinskog direktora
Udruge. Svoj profesionalni i društveni život provodi vrlo odgovorno, potpuno se posvećujući
pacijentima i njihovim obiteljima. Spremna je saslušati svakog pacijenta, pružiti mu svu potrebnu
liječničku pozornost te riječi ohrabrenja koje su osobito potrebne pacijentima oboljelim od teških
bolesti. Predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića.

Prijedlog:  Forum žena SDP-a
Predložena:  DINKA MARIJANOVIĆ

Dinka Marijanović, gimnastičarka, licencirana trenerica-pedagog koja je svojim dugogodišnjim
športskim radom, s velikom voljom, ljubavlju i energijom odgojila brojne generacije natjecatelja s
visoko rangiranim športskim dostignućima na regionalnim i državnim natjecanjima. Osobno je kao
športašica postizala vrhunske rezultate te kao članica reprezentacije bila kandidatkinja za Olimpijske
igre 1960. godine u Rimu. Završetkom karijere vrlo uspješne športašice, kao licencirani trener-
pedagog usmjerava svoja znanja, iskustvo i energiju prema djeci i nastoji kod mladih gimnastičara
razviti upornost, toleranciju, poštenje i potrebu pomaganja drugima. Smatrajući to svojom dužnošću
uspijeva osposobiti mlade gimnastičarske trenere i sutkinje. Od 1962. godine okuplja grupu žena i
organizira rekreaciju te time dokazuje kako žene baveći se športom ne samo da pridonose svojem
zdravlju nego i zdravlju svoje obitelji. Iz rekreacije žena razvio se pokret pod nazivom "Šport za sve –
športom  do  zdravlja"  koji  je  prihvaćen  u  cijeloj  državi.  Više  puta  je  nagrađivana  priznanjima  za
izuzetnu športsku djelatnicu, a 2005. godine Hrvatski olimpijski odbor uručio joj je Plaketu za životno
djelo. Predlaže se dodjela javnog priznanja Štit Berislavića.
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PRIJEDLOZI BEZ ODREĐENJA NAGRADE I PRIZNANJA

Prijedlog:  Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić"
Predloženo:  DJEČJE KAZALIŠTE "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ"
Napomena:
· 2005. godine javno priznanje i nagradu Štit Berislavića dobilo je Dječje kazalište "Ivana Brlić

Mažuranić" (25. godina kontinuiranog djelovanja)

Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić", postoji već 30 godina. Raniji naziv ovoga kazalište bio
je Scena lutaka "Ivana Brlić-Mažuranić", a tradicija brodskog lutkarstva vuče korijene iz lutkarskih
aktivnosti poslije Drugog svjetskog rata u dječjim vrtićima i školama. Kazalište je član Hrvatskog
centra UNIMA (Međunarodno udruženje lutkara) i Hrvatskog centra ASSITEJ-a (Udruženje
profesionalnih kazališta za djecu i mladež).
Dječje kazalište godišnje odlazi na više hrvatskih festivala te sudjeluje u brojnim humanitarnim
akcijama. Iako su sredstva financiranja skromna, iz godine u godinu repertoar i broj nastupa se
povećava. Svojim radom želi se postići skladan razvoj djece, uključujući spoznajnu, emocionalnu i
duhovnu dimenziju odgoja; doživljavanje, razumijevanje i interpretaciju literarnih, likovnih, glazbenih i
dramsko-scenskih sadržaja; očuvanje i poticanje dječje mašte i razvoj kreativnosti; razumijevanje i
poštivanje različitosti, snošljivosti i odbacivanje predrasuda; kvalitetno izvođenje predstava i na
mjestima koja nisu opremljena adekvatnom opremom; odlazak u siromašna mjesta u kojima su djeca
željna predstava i različitih priredaba i ostalo. Jedan od ciljeva je raditi predstave za djecu s posebnim
potrebama i sudjelovati u različitim humanitarnim akcijama.

Prijedlog:  Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić"
Predložena:  DARIJA VLAJNIĆ

Darija Vlajnić, članica Dječjeg kazališta "Ivana Brlić Mažuranić", radi na njegovu promoviranju na
području strukovnih udruga kako na lokalnoj tako na državnoj razini.  Članom Scene lutaka "Ivane
Brlić Mažuranić" postaje 1982. godine te glumi u većini predstava. Članica je Hrvatskog centra UNIMA
(Međunarodno udruženje lutkara) i Hrvatskog centra ASSITEJ-a (Udruženje profesionalnih kazališta
za  djecu  i  mladež).  Vodila  je  dramsku  radionicu,  sudjelovala  je  u  izradi  kostima,  asistira  u  režiji  u
nekoliko predstava te režira programe za Svetog Nikolu i božićne blagdane. Posjeduje zamjetno
znanje u animaciji lutaka, scenskog govora i pokreta kao i znanje u izradi lutaka. Po potrebi radi na
reparaciji postojećih lutaka s velikom pozornosti na očuvanju likovnosti i vizualnog identiteta
umjetnika te organizira radionice scenskog pokreta i govora za djelatnike Dječjeg kazališta.
Sudjelovala  je  u  33  predstave,  a  zbog  najdužeg  staža  u  Dječjem  kazalištu  inspicijent  je  u  većini
predstava i  voditelj  njihove obnove.  Sudjeluje  u programima Turističke zajednice grada Slavonskog
Broda "Living history"  i  "Likovi  iz  bajki",  radi  na projektu "Glorija  festung",  u  ostalim programima i
događajima u organizaciji Grada Slavonskog Broda i Kazališno-koncertne dvorane "Ivane Brlić
Mažuranić" te pomaže u različitim radionicama za djecu predškolskog i školskog uzrasta.

Prijedlog:  Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić"
Predložena:  STANISLAV HUDI

Stanislav Hudi, predsjednik  i  voditelj  Dječjeg kazališta  "Ivana Brlić Mažuranić",  glumac,  redatelj  i
scenarist brojnih predstava (radio u 30-ak predstava i odigrao 55 uloga), inspicijent i umjetnički
voditelj.  Radio s poznatim osobama iz kazališnog kruga i stekao znanje animacije lutaka, scenskog
govora  i  scenskog  pokreta.  S  ostalim  članovima  mijenja  statut  i  naziv  Scene  lutaka  "Ivana  Brlić
Mažuranić" u Dječje kazalište "Ivana Brlić Mažuranić" i radi na njegovom promoviranju u području
strukovnih udruga, lokalne samouprave i same države. Član je Hrvatskog centra UNIMA
(Međunarodno udruženje lutkara) i Hrvatskog centra ASSITEJ-a (Udruženje profesionalnih kazališta
za djecu i mladež). Sudjelovao je u brojnim festivalima, član je Društva Naša djeca u kojem radi kao
animator u dječjem odmaralištu u Starom Gradu na otoku Hvaru. Sudjeluje u programima Turističke
zajednice grada Slavonskog Broda "Living history" i "Likovi iz bajki", radi na projektu "Glorija
festung", i na većini kulturnih događaja u organizaciji Grada Slavonskog Broda i Kazališno-koncertne
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dvorane "Ivane Brlić Mažuranić". Član je Kulturnog vijeća Grada Slavonskog Broda i Organizacijskog
odbora manifestacije "U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić".

Prijedlog:  Miroslav Aračić
Predložena:  BRANKA MACAN

Branka Macan, patronažna sestra koja godinama skrbi o najtežim civilnim i vojnim invalidima. Dugi
niz  godina  radi  dobro  i  pošteno,  ali  tiho  i  samozatajno  te  zbog  svoje  dosljednosti,  iskrenosti,
razumijevanja, uvažavanja i prihvaćanja korisnika kao i stalne brige i skrbi njihov je "dobri anđeo".
Uz nadzor i kontrolu, naglasak njezinog rada je pružanje potpore, edukacije i motivacije radi što bolje
prilagodbe, smanjenja komplikacija i kvalitetnijeg življenja i tada kada je zdravlje narušeno. U ovim
vremenima, kada se gube moralne vrijednosti, potrebno je isticati ovakve osobe i njihovu predanost
humanom pozivu pomaganja onima koji zahtijevaju najveću medicinsku i ljudsku skrb.

Prijedlog:  Romska udruga rumunjskog podrijetla „Ludari“
Predložena:  ANĐA VALIĆ

Anđa Valić, Brođanka i likovna umjetnica koja sve svoje slobodno vrijeme i nadarenost  u kulturi i
humanitarnom radu nesebično prenosi na mlađe generacije. Posebno se ističe njezina humana
naklonost invalidnim osobama i osobama s posebnim potrebama, što je vidljivo u stalnom
sudjelovanju u aktivnostima i kreativnim radionicama brojnih udruga na području grada Slavonskog
Broda. Članica je Udruge Hrvatska žena i Književno-likovnog društva "Berislavići" te počasna članica
Udruge romskog podrijetla "Ludari". Aktivno surađuje s nacionalnim manjinama romskog podrijetla i
za Rome predstavlja "učiteljicu života". Osnivačica i predsjednica je Udruge "Bogatstvo u nama" u
kojoj i danas vodi nekoliko kreativnih radionica te svoju kreativnost, stečena i novootkrivena znanja
prenosi na ostale članove. Svoju sklonost prema kulturi iskazala je suradnjom s lutkarskim družinama
Udruge inkluzije i Društva Naša djeca te izradila lutke za nekoliko njihovih predstava. Ističe se u
brojnim pilot projektima i začetnica je nekih gradskih inicijativa (polaganje cvijeća na spomenik djeci
poginuloj u Domovinskom ratu, uređenje okoliša i uništavanja ambrozije u Mjesnom odboru "Jelas",
suradnja s medijima u emisijama na temu očuvanja etnobaštine Brodsko-posavske županije i drugo).
Dobitnica je nagrade Humanitarne organizacije Sathya Sai - Haag za humanitarno-volonterski rad u
bolnici  Majke  Tereze  u  Bombaju  te  brojnih  nagrada  i  priznanja  za  rad  s  nacionalnim  manjinama  i
osobama s posebnim potrebama. Za izuzetno zalaganje, dobročinstvo, humanitarni rad i uzorno
ponašanje čime doprinosi ugledu našega grada u državnim i međunarodnim okvirima predlaže se
dodjela javnog priznanja i nagrade Grada.

PRIJEDLOZI GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik Mirko Duspara, dr.med.,  sukladno  članku  12.  stavak  4.  Odluke  o  javnim
priznanjima i nagradama Grada Slavonskog Broda, predlaže da se javna priznanja i nagrade dodijele
kako slijedi:

ZLATNA ČAPLJA – nagrada za životno djelo

Mons. VID MIHALJEK (posthumno), brodski župnik, upravitelj svetišta Gospe Brze Pomoći, dekan,
te začasni kanonik. Bio je istaknut po sveukupnom duhovnom i materijalnom nastojanju na izgradnji
jedne brodske župe i svesrdni angažman na stvaranju novih župnih središta te porastu vjerničkih
zajednica. Dragocjeno je bilo njegovo prihvaćanje, animiranje i dugogodišnje razvijanje pobožnosti
Gospi  Brze  Pomoći  koje  je  pridonijelo  nastanku  svetišta  u  Slavonskom  Brodu  kao  nove  vrijedne
"duhovne oaze" našega grada, županije, nadbiskupije i domovine. Na žalost, poštovani župnik i dekan
nije dočekao hrvatsku samostalnost i  nove okolnosti života u Slavonskom Brodu, ali  je s povijesnim
odmakom njegovo djelovanje i doprinos crkvenom životu u Slavonskom Brodu te uopće duhovnom
životu građana i  puno šire  još  više dobilo  na vrijednosti  i  ostalo  našom bogatom baštinom. Za 40.
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godišnje  izuzetno  pastoralno  djelovanje  u  Slavonskom  Brodu,  a  u  prigodi  20.  obljetnice  smrti,
predlaže se posthumno dodjela javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda.

GRB GRADA SLAVONSKOG BRODA

· prim. Josip Jelić, dr.med, specijalist anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Rođen
1943. godine, nakon izobrazbe i stručnih usavršavanja 1975. godine postaje rukovoditelj Službe
za  anesteziju,  reanimaciju  i  intenzivno  liječenje,  a  od  2003.  pomoćnik  ravnatelja  Opće  bolnice.
Više od 30 godina angažiran je u humanitarnom radu Hrvatskog Crvenog križa, sada kao i njegov
predsjednik,  a  kao  potpredsjednik  Hrvatskog  liječničkog  sindikata  i  u  dva  mandata  Hrvatske
liječničke komore štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine se
o ugledu liječnika te o ispravnom obavljanju liječničkog zvanja. Objavio je brojne stručne i
znanstvene radove te sudjelovao na kongresima kako u zemlji tako i inozemstvu. Dobitnik je
brojnih priznanja i nagrada za aktivnosti na unapređenju zdravstva i socijalnih vrednota, kao i za
angažman u humanitarnom djelovanju. Predlaže se dodjela javnog priznanja Grb Grada
Slavonskog Broda.

· prof.dr.sc. Ivan Balen, dr.med., specijalist interne medicine, gastroenterolog, voditelj
Internog odjela, zamjenik ravnatelja i u dva mandata ravnatelj Opće bolnice. Docent je na
Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku. Medicinski interes osim
gastroenterologiji usmjerava povijesti medicine, ratnoj medicini, trovanju gljivama te
endokrinologiji. Kao prilog lokalnoj povijesti zdravstva autor je brojnih stručnih radova iz područja
interne medicine i povijesti medicine. Sudionik je kongresa u Hrvatskoj, Europi i svijetu, član je
Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, a za svoj rad i djelovanje dobitnik je
brojnih priznanja i nagrada. Predlaže se dodjela javnog priznanja Grb Grada Slavonskog Broda.

· Državni arhiv u Slavonskom Brodu osnovan  je  1959.  godine  u  cilju  organizirane  zaštite  i
adekvatnog čuvanja arhivskog gradiva, kao i ustanovljenja arhivske službe kako bi se ostvarile
pretpostavke propisane skrbi o relevantnoj povijesnoj memoriji bitnoj za očuvanje hrvatskog
nacionalnog identiteta.  Istodobno su osnovani  odjeli  u  Novoj  Gradiški  i  Požegi.  Izvorna baština
koja se čuva u Državnom arhivu, nezamjenjiv je izvor za proučavanje i razumijevanje naše
povijesti,  kulture  i  društvenih  zbivanja.  Uz  primarnu  djelatnost  na  zaštiti  i  obradi  arhivskog  i
registraturnog gradiva te njihovog davanja na korištenje javnosti, sastavni dio stručnih aktivnosti
Državnog  arhiva  je  objavljivanje  i  prezentacija  gradiva.  Državni  arhiv  u  Slavonskom  Brodu
priredio  je  više  tematskih  izložaba značajnih  za povijest  grada te  samostalno i  kao sunakladnik
objavio određeni broj knjiga. Organizator i suorganiozator je stručnih i znanstvenih skupova,
predavanja i predstavljanja knjiga o značajnim Brođanima. Djelatnici Državnog arhiva objavljuju
priloge i članke u stručnim i znanstvenim časopisima, kao i popularne priloge u lokalnim
novinama, a u Domovinskom ratu dali su značajan doprinos zaštiti arhivskog gradiva i drugog
pokretnog kulturnog blaga grada Slavonskog Broda i njegove okolice. Za 50 godina kontinuiranog
rada na zaštiti, obradi i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva koje  je  kao izvorna baština
nezamjenjiv izvor za proučavanje i razumijevanje naše povijesti, kulture i društvenih zbivanja,
predlaže se dodjela javnog priznanja Grb Grada Slavonskog Broda.

· Nogometni klub "Marsonia" – veterani
Nogometni  klub  "Marsonia"  osnovan  je  1909.  godine,  a  tijekom povijesti  je  u  nekoliko  navrata
mijenjao ime. Od 1962. do 1992. godine zvao se BSK, a 1992. godine vraćeno mu je izvorno ime
- Marsonia. Klub je nekada bio član i najvišeg ranga natjecanja te iz svojih redova dao vrhunske
igrače poznate u zemlji i svijetu. U obilježavanju vrijednog jubileja, 100 godina postojanja i
djelovanja na očuvanju tradicije nogometa kao najpopularnijeg športa u gradu koji je dao
vrijedan doprinos športskom životu te okupio veliki broj djece i mladih predlaže se dodjela javnog
priznanja Grb Grada Slavonskog Broda.
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ŠTIT BERISLAVIĆA

· Maestro Ivan Barić, aktivni i danas najstariji član Udruge Limena glazba "Željezničar", u kojoj
djeluje od svoje 15. godine života. Dugi niz godina je na funkciji pročelnika – kapelnika koji vodi
orkestar  na  svim  javnim  manifestacijama.  Kako  u  Glazbenoj  školi  ne  postoji  odjel  puhačkih
glazbala, u sastavu Udruge s nekoliko istomišljenika osnovao je internu glazbenu školu koju
uspješno vodi do današnjih dana. Zahvaljujući njemu glazbena škola, koju pohađaju djeca
osnovnoškolskog uzrasta, uspješno radi od 1970. godine i dala je veliki broj mladih glazbenika.
Početkom devedesetih godina osnovao je i Vojnu limenu glazbu čime na određeni način pridonosi
obrani i stvaranju Lijepe Naše. Kao dugogodišnji suradnik Katoličke crkve u repertoar je uvodio
pjesme sakralnog sadržaja i glazbeno sudjelovao u mnogim događanjima vjerskog sadržaja, a
isto tako glazbeno je podržao svaku kulturno-umjetničku, društvenu i političku manifestaciju u
gradu Slavonskom Brodu. Svojim entuzijazmom, snagom, velikim trudom te fascinantnim sluhom
uspio je održati limenu glazbu kao nezamjenjiv i jedinstven glazbeni izričaja u gradu Brodu.
Promicanjem kulturno-glazbenih, pedagoških i drugih vrijednosti tijekom 60. godišnjeg rada
obogatio je društveni život u gradu i omogućio opstanak puhačkog orkestra, jednu od
prepoznatljivih tradicijskih vrijednosti kojima se Slavonski Brod može podičiti. Predlaže se dodjela
javnog priznanja "Štit Berislavića".

· Limena glazba "Željezničar" osnovana  je  1930.  godine  i  jedan  je  od  najstarijih  limenih
orkestara u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujući svojem neprekidnom radu postala je neizostavan i
prepoznatljiv dekor svakog važnijeg događaja u gradu i široj okolici. Jedina je na ovom prostoru
koja njeguje specifičan glazbeni izričaj te jedino mjesto u gradu i široj okolici gdje djeca i mladi
mogu naučiti svirati puhačke instrumente. Iz ove glazbene udruge proizašao je veliki broj
glazbenika, a u svojoj dugoj povijesti postojanja limena glazba uvijek je bila na raspolaganju
gradskim potrebama te sudjelovala u brojnim manifestacijama. U godini obilježavanja vrijednog
jubileja, 80. obljetnice rada, za kontinuirano djelovanje na njegovanju i očuvanju limene glazbe
kao  glazbenog  izričaja  u  gradu  Slavonskom  Brodu  predlaže  se  dodjela  javnog  priznanja  Štit
Berislavića.

PRIJEDLOZI ODBORA
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA

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:

Dr. Franji Komarici,
biskupu Banjalučke biskupije, uzornom humanistu, mirotvorcu, glasnogovorniku obespravljenih i
progonjenih, promotoru vjerskih i kulturno-povijesnih vrijednosti te glasniku istine koji je vjerom i
ljubavlju, praštanjem i pomirenjem stao u obranu čovjekovog dostojanstva.

2. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću
da se nagrada za životno djelo
ZLATNA ČAPLJA dodijeli:

Mons. Vidu Mihaljeku (posthumno),
brodskom župniku, upravitelju svetišta Gospe Brze Pomoći, dekanu, te začasnom kanoniku čije je
prihvaćanje, animiranje i dugogodišnje razvijanje pobožnosti Gospi Brze Pomoći pridonijelo
nastanku svetišta u Slavonskom Brodu kao nove vrijedne "duhovne oaze" našega grada,
županije, nadbiskupije i domovine.
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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:

· Mirku Sečiću,
 časniku Hrvatske vojske, za aktivno sudjelovanje u njegovanju, isticanju i obilježavanju
 obljetnica 157. brigade Hrvatske vojske koja je dala izniman doprinos u Domovinskom ratu i
 obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

· Silviji Šetina,
 magistrici društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije za sveukupne vrijedne
 rezultate u stručnom i znanstvenom radu, obrazovanju generacija mladih kao i društveno-
 korisnom angažmanu.

· Frani Piploviću,
za  25  godina  javnog,  političkog,  znanstvenog  i  stručnog  rada  kojim  je  obilježio  društveni
život,  a  svojim  profesionalnim  radom  u  novinarstvu,  razvijenim  komunikacijskim  i
prezentacijskim vještinama, organizacijskim sposobnostima, individualnim inicijativama te
višegodišnjim političkim djelovanjem promovirao Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju
kako u domaćim tako i međunarodnim okvirima.

· Vlč. Pavlu Mađareviću,
 župniku Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brodskom Vinogorju, za nesebičnu skrb o
 vjernicima svoje župe i sveukupan doprinos na duhovnoj obnovi, humanitarnom djelovanju,
 kulturi i izdavaštvu, čime je oplemenio svoje župljane, žitelje grada i šire, a grad Slavonski
 Brod učinio prepoznatljivim.

· Prim. dr. Josipu Jeliću,
za unapređenje zdravstva i socijalnih vrednota, angažman u humanitarnom djelovanju

 Crvenog križa i zalaganje za ispravno obavljanje i vrednovanje liječničkog zvanja.

· Prof.dr.sc. Ivanu Balenu,
dugogodišnjem rukovoditelju brodske bolnice, specijalistu interne medicine za sveukupan

 doprinos na unapređenju zdravstvene zaštite te izučavanje lokalne povijesti zdravstva.

· Mr.sc. Boženi Coha,
specijalistici interne medicine, za sveukupan znanstveni i stručni rad na liječenju
hematoloških bolesti te nesebičnu skrb o pacijentima oboljelim od teških bolesti.

· Državnom arhivu u Slavonskom Brodu,
za  50  godina  kontinuiranog  rada  na  zaštiti,  obradi  i  čuvanju  arhivskog  i  registraturnog
gradiva koje je kao izvorna baština nezamjenjiv izvor za proučavanje i razumijevanje naše
povijesti, kulture i društvenih zbivanja.

· Nogometni klub "Marsonia" – veteranima,
 u obilježavanju vrijednog jubileja, 100 godina postojanja i djelovanja na očuvanju tradicije
 nogometa kao najpopularnijeg športa u gradu koji je okupio veliki broj djece i mladih te dao
 vrijedan doprinos športskom životu grada Slavonskog Broda.



10

4. Odbor za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda predlaže Gradskom vijeću
da se javno priznanje i nagrada
ŠTIT BERISLAVIĆA dodijeli:

· Dinki Marjanović
za dugogodišnja športska dostignuća u gimnastici i neizbrisiv trag u odgoju brojnih generacija
natjecatelja s visoko rangiranim športskim dostignućima te gimnastičkih trenera i sudaca.

· Branki Macan,
za dugogodišnju nesebičnu skrb i brigu o najtežim civilnim i vojnim invalidima te  pružanje
potpore, edukacije i motivacije radi njihove što bolje prilagodbe, smanjenja komplikacija i
kvalitetnijeg življenja.

· Anđi Valić,
za izuzetno zalaganje, dobročinstvo, volonterski i humanitarni rad kojim sve svoje slobodno
vrijeme i nadarenost u kulturi i umjetnosti nesebično prenosi na mlađe generacije, poglavito
invalidne  osobe  i  osobe  s  posebnim  potrebama,  što  je  vidljivo  u  stalnom  sudjelovanju  u
aktivnostima i kreativnim radionicama brojnih udruga.

· Maestru Ivanu Bariću,
najstarijem aktivnom članu Udruge Limena glazba "Željezničar", koji je svojim entuzijazmom,

 snagom, velikim trudom te fascinantnim sluhom uspio održati limenu glazbu kao nezamjenjiv
 i jedinstven glazbeni izričaj u gradu Slavonskom Brodu.

· Stanislavu Hudiju,
predsjedniku i voditelju Dječjeg kazališta "Ivana Brlić Mažuranić", glumcu, redatelju i

 scenaristu brojnih predstava, inspicijentu i umjetničkom voditelju za sveukupne rezultate i
 postignuća u promicanju i očuvanju tradicije lutkarstva te obogaćivanje kulturnih sadržaja za
 djecu.

· Limenoj glazbi "Željezničar",
 u godini obilježavanja vrijednog jubileja, 80. obljetnice rada, za kontinuirano djelovanje na
 njegovanju i očuvanju limene glazbe kao jedinstvenog glazbenog izričaja u gradu Slavonskom
 Brodu.

Molimo Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda da potvrdi prijedlog Odbora za dodjelu javnih
priznanja i nagrada o dobitnicima javnih priznanja i nagrada koje će se dobitnicima uručiti na
svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Slavonskog Broda 2010. godine.

Pripremile:
Svjetlana Dudrak
Nada Jelić

Predsjednik Odbora:
Mirko Duspara, dr.med.
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