ZAPISNIK
s 11. sjednice Odbora za javna priznanja održane 12. ožujka 2020. godine s početkom u 11,05
sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, soba broj 26 (Mali kabinet), prvi kat.
Sjednici su bili nazočni članovi Odbora za javna priznanja: Željko Đermanović-predsjednik,
Zvonko Marincelj-zamjenik predsjednika, Dragica Krupljanin i Predrag Sekulić-članovi
Odbora.
Odsutna: Vlatka Vukelić-opravdala odsutnost.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Željko Đermanović koji je utvrdio da su sjednici
nazočna 4 člana Odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora za javna priznanja,
2. Otvaranje zaprimljenih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Siska,
3. Ostala pitanja.
TOČKA 1.
Zapisnik s 10. sjednice Odbora za javna priznanja je usvojen jednoglasno sa 4. glasa za.
TOČKA 2.
Nakon otvaranja omotnica sa zaprimljenim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja Grada
Siska, utvrđuju se sljedeći prijedlozi:
Prijedlog broj 1
Predlagateljica: Marina Matić
Kandidat: Darko Majić
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja: za izuzetne rezultate postignute u području gospodarstva
Obrazloženje:
Darko Majić je od 2015. godine direktor trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o.
Njegovim dolaskom na čelo trgovačkog društva započelo je razdoblje razvoja Auto prometa
Sisak d.o.o. i poboljšanje kvalitete usluga autobusnog prijevoza.
Trgovačko društvo je 2018. godine obilježilo 60 godina postojanja kada je tiskana
monografija „60 godina Auto prometa Sisak“ čiji autor je Darko Majić.
Auto promet Sisak d.o.o. je izradio studiju prometne izvodljivosti temeljem koje je Auto
prometu Sisak d.o.o. dodijeljeno 22.792.540,00 kuna sredstava iz Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija.
Vozni park je obnovljen iz kredita EBRD-a kupnjom 13 autobusa, operativnim lizingom 2
autobusa, a kupnja 20 autobusa je završena iz bespovratnih sredstava EU-a. Auto promet
Sisak d.o.o. je trgovačko društvo s najnovijim voznim parkom u Hrvatskoj prosječne starosti
1,5 godinu.
Auto promet Sisak d.o.o. posjeduje ISO certifikate 9001, 14001 i 18001, a posljednje tri
godine posjeduje AAA bonitetnu ocjenu, nositelj je znaka Hrvatska kvaliteta kojeg je prvi u
Hrvatskoj dobio za uslugu prijevoza u cestovnom prometu, dobitnik je Zlatne kune od HGK
Županijske komore Siska za inovativni i edukativni pristup putnicima, Zlatne Victorie za
doprinos turističke ponude Grada Siska.
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Prijedlog broj 2
Predlagatelj: Nastavničko vijeće Gimnazije Sisak
Kandidat: Vesna Rogulja Mart
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja: za najbolje ostvarenje na području književnosti, scenske umjetnosti i
naobrazbe
Obrazloženje:
Vesna Rogulja Mart je profesorica hrvatskog jezika u Gimnaziji Sisak, dobitnica priznanja
Gimnazije Sisak za izniman uspjeh i postignute rezultate na području odgoja i obrazovanja te
osobit doprinos u radu Gimnazije Sisak povodom stote obljetnice škole 2019.; 1. mjesto na
državnom književnom natječaju njene učenice Paule Petrić-Po(e)zitiva 2019.; ostvarenje
projekta Atelje riječi i pokreta u Gradskoj galeriji Slavo Striegl povodom stote obljetnice
njegova rođenja za učenike osnovnih i srednjih škola (8 radionica); moderatorstvo književnih
večeri u sklopu Programa Connect/Reflect u 2019.; suradnja na projektu Narodne knjižnice i
čitaonice Vlado Gotovac Sisak „Sisačka biblioteka u zvuku“ za osobe s posebnim potrebama“
2019.; suautorica monografije „100 godine Gimnazije Sisak“ i svečanog programa povodom
jubileja u Domu kulture Kristalna kocka vedrine.
Uz redovnu nastavu profesorica Vesna Rogulja Mart se tijekom 2019. godine, kao i svih 30
godina u prosvjeti (1. mjesto ma državnom literarnom natjecanju fairplay na nogometnom
igralištu Ivane Orešković/ priznanje dodijelio predsjednik države Franjo Tuđman), istaknula
aktivnim sudjelovanjem u brojnim školskim i izvanškolskim aktivnostima; mentorstvu
učenika, članstvom u raznim povjerenstvima za provedbu smotri i natjecanja te
koordinatorstvu u Danu otvorenih vrata Gimnazije Sisak.
Prijedlog broj 3
Predlagatelj: Hrvatski savez udruga invalida rada
Kandidat: Branka Pažur
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja: uspješno djelovanje na promicanju prava i poboljšavanja kvalitete života
invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom
Obrazloženje:
Branka Pažur je osoba sa 100 postotnim invaliditetom, a u Udruzi invalida grada Siska djeluje
volonterski od 2001. godine. Svoje djelovanje u Udruzi je usmjerila na skrb o zaštiti prava
ranjivih skupina kao što su invalidi i ostale osobe s invaliditetom. Izuzetno je aktivna u Mreži
žena s invaliditetom-Zajednice saveza osoba s invaliditetom.
U 2019. godini Udruga je obilježila 50 godina djelovanja i tom prilikom predsjednica je
istaknula važnost i prepoznatljivost rada Udruge invalida rada ne samo na lokalnoj već i na
regionalnoj i nacionalnoj razini.
Također, obilježeno je i 10 godina kreativnih radionica kao najprepoznatljivije aktivnosti
Udruge na lokalnoj razini.
Prijedlog broj 4
Predlagatelj: Ivica Rendulić, zamjenik gradonačelnice Grada Siska
Kandidat: Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije-Sisak
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja: humanitarno djelovanje
Obrazloženje:
Tijekom svog 65 godišnjeg djelovanja, Udruga je provela nekoliko stotina većih i manjih
projekata i programa koji su po svom sadržaju bili namijenjeni djeci, mladeži, ženama,
osobama treće životne dobi, dijabetičarima, kasnije oslijepjelim osobama, razvijanju Grupa za
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podršku i samopodršku, zapošljavanju slijepih, raznim edukacijama lokalne zajednice među
kojima se izdvajaju: „Praćenje integracije slijepe djece u redovne predškolske i školske
sustave obrazovanja“, “Ciglom do ljepšeg doma”, „Afirmacija prava slijepih osoba“, „Slijepi
i knjiga“, „Igraonica Šestotočka“, „Zvukovi, mirisi i okusi pčelinjaka, „Za osmijeh slijepe
žene“ , „Leptirići“, „Svaki dan radostan“, „Svaki dan jedan korak“, „Mi smo tu među vama“,
„Da li nas vidite“, „Mogu i ja to“ , „Različiti smo, pa što?“, „Edukacijom protiv mraka”,
„Mali informatički tečaj”, „Dnevni centar slijepih”, „Pružena ruka – pomoć pratitelja“
„Klub 60+“, „Prvih 60“, „Sretni u starosti“, „Da li nas vidite“, „Zajedno“, „Uz nas niste sami“
i „U dobrim rukama“ te program zapošljavanja žena „Želim živjeti bolje“.
Prijedlog broj 5
Predlagatelj: Grupa građana
Kandidat: Ksenija Jurković
Prijedlog za dodjelu: Područje priznanja: sport, za iznimne i zapažene uspjehe ostvarene na području sportskog
suđenja
Obrazloženje:
Ksenija Jurković je 12 godina aktivno igrala odbojku. Završila je tečaj za trenera odbojke pri
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji Hrvatskog olimpijskog odbora 2000. godine. Od 1999. do
2001. radila je kao trener za niže uzraste u Školi odbojke Ivan Gundulić u Zagrebu.
Sudačku karijeru započinje u srednjoj školi. 2018. godine je promovirana u Grupu C sudaca
Svjetske odbojkaške federacije (FIVB). Jedina je odbojkaška sutkinja iz Siska s
međunarodnim rangom. Od 2016. godine sudi najviši rang natjecanja u Europi-Ligu prvaka
(žene i muškarci).
Sudjelovala je niz godina u provođenju aktivnosti Malog maratona Sisak-Trebarjevo, u
provođenju aktivnosti Lige srednjih škola Sisačko-moslavačke županije u odbojci, u
organizaciji Svjetskih vojnih igara u Sisku i Hrvatskoj 1999., tajnica je Udruge odbojkaških
sudaca Sisak 2004.-2015., predsjednica Udruge odbojkaških sudaca Sisak 2012.-2015.,
potpredsjednica Odbora za suđenje pri Hrvatskom odbojkaškom savezu od 2019. godine.
Dobitnica je pehara i Priznanja Grada Siska za nadu sisačkog sporta na svečanosti Izbora
sportaša godine 1994., zahvalnice HVIDRA-e za doprinos organizaciji 7. športskih igara
vojne policije OS RH u Sisku 1998. godine.
Prijedlog broj 6
Predlagatelj: Poprock škola Sisak
Kandidati: VIS „Dijamanti“ u početnom sastavu:
Josip Joja Kerep-gitara, vokal (pokojni)
Leonardo Leo Mikšić-bass gitara, vokal (pokojni)
Josip Joža Peternel-sax
Zvonimir Zvona Kozačinski-gitara
Ivan Galeković-bubnjevi
Prijedlog za dodjelu: Nagrada za životno djelo Grada Siska i Nagrada za životno djelo Grada
Siska-posthumno
Područje priznanja: glazbena umjetnost
Obrazloženje:
VIS „Dijamanti“ je osnovan 15. veljače 1962. godine, puna dva mjeseca prije legendarnih
The Rolling Stones-a.
Oni su Sisku približili svjetsku rock scenu. Nije bilo potrebe odlaziti navečer u Zagreb na
Ribnjak ili Vrbik (to su tada bili glavni plesnjaci u Zagrebu). Zahvaljujući njima, u Sisku smo
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mogli slušati najnoviju svjetsku top listu. Ni jedan klupski band bivše države nije imao
ovakav izbor pjesama na repertoaru kao oni.
Kolika je bila popularnost „Dijamanata“ govori podatak da su tada „Dijamante“
poistovjećivali sa Sisačkim korzom.
Prijedlog broj 7
Predlagatelj: Viktor Šprajc
Kandidat: Miroslav Matić
Prijedlog za dodjelu: Nagrada za životno djelo Grada Siska
Područje priznanja: uspješan rad u području gospodarstva kao i sudjelovanje u Domovinskom
ratu
Obrazloženje:
Miroslav Matić je izabran za predsjednika Izvršnog odbora „Programa 91“, vodio je i
koordinirao sve radnje i aktivnosti potrebne za realizaciju Programa.
1989. godine je nagrađen „Nagradom 22. lipanj 1941.“ za doprinos osmišljavanju i
ostvarivanju najznačajnijih razvojnih programa u Općini Sisak, a posebno kapitalnih objekata
iz Programa 91, razvoja poljoprivrede te unapređenja stambeno komunalnih djelatnosti i rada
Općinskih organa uprave.
Na prvim demokratskim izborima u Republici Hrvatskoj kandidirao se na listi SKH-SDP i
pobijedio te postao (29.5.1990.) predsjednik Skupštine Općine Sisak. Na toj dužnosti ostaje
do 30.01.1992. kada odlazi na dužnost pomoćnika ministra financija za privredu.
Nedvojbena je i njegova odlučnost i u reakciji na referendum koji je organiziran zbog
izdvajanja iz Općine Sisak područja nastanjenim srpskim življem i pripajanjem Općini
Hrvatska Kostajnica koja pristupa zajednici Općina Like i Sjeverne Dalmacije jezgri buduće
SAO Krajine, proglašavajući ga nezakonitim i neustavnim.
Osobno se od početka Domovinskog rata uključuje u obranu grada Siska. Odlikovan je
Spomenicom Domovinskog rata.
U razdoblju obnašanja dužnosti pomoćnika ministra bio je član Nadzornog odbora HEP-a te
prelazi raditi u Gradsku banku Osijek na mjesto direktora Podružnice Gradske banke Zagreb.
Bio je dioničar tvrtke Graditelj te je, temeljem toga, bio biran u Nadzorni odbor Graditelja i u
suradnji s ostalim tijelima tvrtke radi na sanacijskom programu privatizacije. Neuspješna
sanacija je završila stečajem, ne krivnjom Miroslava Matića.
Prijedlog broj 8
Predlagatelji: članovi ŠSK „HVIDR-a Sisak“, Članovi SKOI „Centar“-Sisak, članovi SK
„Sluh“-Sisak
Kandidat: Tihomir Ilijević
Prijedlog za dodjelu:Područje priznanja: za izuzetne rezultate postignute u razvoju športa
Obrazloženje:
Tihomir Ilijević je sudionik Domovinskog rata i jedan od trojice invalida Domovinskog rata
koji su osnovali Športski streljački klub „HVIDR-a Sisak“.
Tek od vremena kada Klub vodi i trenira Tihomir Ilijević, Klub je počeo bilježiti značajne
rezultate na natjecanjima. Završio je školu za trenera streljaštva pri Hrvatskoj olimpijskoj
akademiji. Osvojio je niz medalja i priznanja te je nositelj počasnog streljačkog zvanja
„Republičkog majstora strijelca“ i ima C sudačku licencu.
Kako su se za ovaj sport počele interesirati i osobe s invaliditetom, Tihomir Ilijević s
nekolicinom zainteresiranih 2016. godine pokreće osnivanje Streljačkog kluba za osobe s
invaliditetom „Centar“.
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U streljani su počele trenirati gluhe i nagluhe osobe koje se natječu prema pravilima
Hrvatskog streljačkog saveza gluhih te je osnovan i streljački klub „Sluh“.
Tihomir Ilijević je na Državnom prvenstvu u gađanju iz serijske zračne puške pukao svoj
osobni i državni rekord od 387 krugova i kao drugi, ušao u finale.
Prijedlog broj 9
Predlagatelj: Obiteljsko humanitarno sportska udruga Zibel
Kandidat: Dejan Dejanović
Prijedlog za dodjelu: Pohvala Grada Siska
Područje priznanja: za rezultate postignute u razvoju sporta, odnosno doprinosu opstanka
hokeja na ledu u Sisku i unapređenja hokeja na ledu u Sisku te je time prezentirao Grad Sisak
kao grad sporta u Hrvatskoj i u međunarodnim okvirima.
Obrazloženje:
Dejan Dejanović je svoj rad posvetio hokeju na ledu u Sisku. Prošao je cijeli omladinski
pogon u KHL Sisak i u seniorima postao kapetan momčadi. Osim u KHL Sisak u sezonama,
od 2005. do 2008. godine nastupao je za KHL Zagreb. Obrazovao se za trenera na
Kineziološkom fakultetu. Povratkom 2009. godine u Sisak, vraća se u seniorsku momčad
KHL Sisak gdje, uz igranje, postaje trener i preuzima brigu o mlađim kategorijama igrača.
Kroz svoj doprinos i zalaganje u klubu, ponovno postaje kapetan seniorske momčadi i jedan
od motivatora održivosti hokeja u Sisku na starom klizalištu. Izgradnjom Ledene dvorane
„Zibel“ postaje trener i igrač seniorske momčadi te trener juniorske momčadi. U Hrvatskom
hokejaškom savezu postaje pomoćnik izbornika reprezentacije Hrvatske U20 na
kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo održano u Južnoj Koreji.
Prijedlog broj 10
Predlagatelj: Obiteljsko humanitarno sportska udruga Zibel
Kandidat: Obrt za trgovinu Zibel, vlasnika Slavka Miškulina
Prijedlog za dodjelu: Pohvala Grada Siska
Područje priznanja: primjer dobre prakse poslovnog subjekta koji je postigao ravnotežu
socijalne osjetljivosti i tržišnog uspjeha
Obrazloženje:
Riječ je o poslovnom subjektu Zibel, obrt za trgovinu koji već 27 godina kao obiteljska tvrtka
posluje na adresi Hrvatskih domobrana 80, 44000 Sisak. Obrt pruža usluge autoservisa te
trgovine auto dijelovima i dodatnom opremom. Vlasnik obrta je Slavko Miškulin po struci
autolimar. Slavko je poduzetnik, osoba sa 100% invaliditetom te ujedno i voditelj servisa više
od 20 godina.
Autoservis Zibel se u proteklih nekoliko godina, temeljem sve veće baze zadovoljnih kupaca,
pozicionirao kao jedan od jačih servisa u Sisku. Do početka 2020. godine, servis je dodatno
opremljen najmodernijim specijalističkim alatima i opremom.
U autoservisu je trenutno zaposleno pet djelatnika: voditelj servisa, dva servisera, voditelj
marketinga i administrator. Od toga su voditelj servisa, voditelj marketinga i administrator svi
osobe s invaliditetom. Bitno je naglasiti da je cjelokupno poslovanje prilagođeno osobama s
invaliditetom, od osnovne pristupačnosti do prilagodbe radnih mjesta i procesa. Drugim
riječima, 60 % djelatnika autoservisa su osobe s invaliditetom pri čemu je njihov prosječni
stupanj invaliditeta 90 % što ovaj autoservis čini jedinstvenim na području Grada Siska,
Sisačko-moslavačke županije, ali i čitave Hrvatske.
Samim time, riječ je o jednom od najsvjetlijih primjera poduzetništva na našem području koji
kroz svoje poslovanje i razvoj novih usluga postiže kontinuirani rast i održivi razvoj, pri čemu
se na prvo mjesto ne stavlja profit već pomoć ranjivim skupinama u svojoj zajednici, u ovom
slučaju osobama s invaliditetom koje su u riziku od socijalne isključenosti.
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Prijedlog broj 11
Predlagatelji: Goranka i Saša Židan
Kandidat: Marijan Židan
Prijedlog za dodjelu: Pohvala Grada Siska ili Zahvalnica Grada Siska
Područje priznanja: najbolja ostvarenja na području glazbene umjetnosti
Obrazloženje:
Marijan Židan je odličan učenik 8. razreda OŠ „22. lipanj“ i učenik predprijemnog razreda
Glazbene škole „Frana Lhotke“, solo pjevanje (završio osnovnu glazbenu školu-smjer gitara).
Osvojio je sljedeće nagrade i priznanja:
2017.: druga nagrada na 55. regionalnom natjecanju HDGPP, Zadar, dvije 1. nagrade na 4.
međunarodnom natjecanju „Kornelije“.
2018. dobitnik Godišnje nagrade Zaklade Iskra (Zaklada za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije) za 2017. godinu, 2. nagrada na Međunarodnom natjecanju mladih
glazbenika „Sonus op.4“, dvije 1. nagrade i 2. nagrada na 5. međunarodnom natjecanju
„Kornelije“.
2019..: 1. nagrada na 57. regionalnom natjecanju, 2. nagrada na 57. državnom natjecanju
HDGPP, Zagreb, 2. nagrada na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika „Sonus op.5“,
dvije 1. nagrade na 6. međunarodnom natjecanju „Kornelije“, dobitnik nagrade Zaklade Iskra
(Zaklada za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije“ za 2018. godinu za iznimna
postignuća na natjecanjima), prijem za istaknute građane grada Siska za 2019. godinu kod
gradonačelnice Kristine Ikić Baniček.
2020.: Dobitnik Godišnje nagrade zaklade Iskra (Zaklada za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije) za 2019. godinu.
Prijedlog broj 12
Predlagatelji: Grupa građana, nastavnici, profesori i učenici Tehničke škole Sisak i
Industrijsko-obrtničke škole Sisak
Kandidat: Fran Jerkić
Prijedlog za dodjelu: Pohvala Grada Siska
Područje priznanja: na području sporta, cikloturizma, zdravih životnih navika, ekologije i
volonterskog rada.
Obrazloženje:
Fran Jerkić s nepunih 17 godina osniva najmlađu sisačku biciklističku udrugu „Kraljevi“ i
postaje njihov predsjednik. 2017. godine je organizirao je prvu školsku biciklijadu SisakČigoć. 2018. godine „Kraljevi“ organiziraju prvi biciklistički maraton „Sisak za Vukovar“ u
počast poginulim braniteljima i civilima stradalim u Vukovaru. S nepunih 17 godina s
dvojicom starijih kolega biciklom prolazi biciklističku rutu „Biciklom dunavskom trasom“,
1300 km dugu kružnu rutu Sisak-Budimpešta-Bratislava-Beč-Sisak. Najveći i najzahtjevniji
cikloturistički pothvat kada je 2019. godine s još petero Siščana organizirao biciklističku turu
dugačku 1865 km Sisak-Vatikan-Ancona-Zadar-Sisak. Sljedeći veliki projekt je „Tour of
Europe-east“, točnije biciklom od Krakowa i nazad.
Aktivnosti koje je organizirao: 1. Biciklijada Sisačko-moslavačke županije „Od Kupe do
Moslavačke gore“, biciklijade Osnovne škole Viktorovac, biciklijade u tjednu mobilnosti,
sudjelovanje u organizaciji Tour of Croatia 2017. i 2018. godine, Međunarodni biciklistički
maraton „Una“ u BiH, u suradnji s TZK organizirao je 1. Fašničku biciklijadu u Sisku u 2020.
godini, sudjelovao i organizirao utrku „Wings of Life“ 2017. i 2018. godine, sudjelovao kao
volonter na Kupskim noćima i Danu udruga 2018. i 2019. godine, trener škole klizanja u
Sisku 2019. i 2020. godine, predsjednik Vijeća učenika tehničke škole Sisak u 4 mandata,
član prometne jedinice mladeži Postaje prometne policije Sisak.
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Prijedlog broj 13
Predlagatelj: Zajednica Tehničke kulture Grada Siska
Kandidat: Dorian Tepić
Prijedlog za dodjelu: Područje priznanja: za osobite rezultate u tehničkoj kulturi područje robotika
Obrazloženje:
Dorian Tepić je mentor Centra tehničke kulture koji djeluje u sklopu Zajednice tehničke
kulture Grada Siska.
Najbolje rezultate je postigao s učenicima u području robotike:
-prvo mjesto na natjecanju Robobum 2018. u Mariboru
-prvo mjesto na Robocup Junior 2018. godine u Zagrebu
-prvo mjesto na Robokupu 2018. u Ivanić Gradu
-drugo mjesto na Robokupu 2019. u Stubičkim toplicama
-sudjelovanje na Svjetskom natjecanju iz robotike u Sydneyu (Robocup Junior 2019.)
-prvo mjesto na Robocup Junioru 2019. u Zagrebu.
Prijedlog broj 14
Predlagatelji: Grupa građana
Kandidat: Vlatko Čakširan
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja: prezentacija i afirmacija industrijske baštine grada Siska
Obrazloženje:
Vlatko Čakširan je 2019. godine završio doktorski studij moderne i suvremene hrvatske
povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokretač je
manifestacije „Dani industrijske baštine grada Siska“ koja je 2015. godine dobila nagradu
Hrvatskog muzejskog društva, član je Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog društva,
sudionik je tri europska projekta-„Info centar industrijske baštine grada Siska Holandska
kuća“, Inducult 2.0-nova industrijska kultura u Srednjoj Europi“ i „Conversation of Art in
Public Spaces (CAPuS).
Nagrada za dr.sc. Vlatka Čakširana se predlaže zbog njegovog kontinuiranog rada na
promicanju industrijske baštine Grada Siska i idejni je začetnik Projekta „Info-centar
industrijske baštine Holandska kuća“ u Sisku.
Prijedlog broj 15
Predlagatelji: Hrvatska demokratska zajednica Grada Siska, Hrvatska socijalno-liberalna
stranka Grad Sisak, Hrvatska konzervativna stranka Ogranak Sisak, nezavisna vijećnica
Gradskog vijeća Grada Siska Vlatka Vukelić
Kandidati:
1. dr.sc. Maja Mojsinović, Nagrada za životno djelo
2. dr. Anica Persoglia-Petrac, Nagrada za životno djelo
3. vlč. Ivan Grbešić, Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
4. Marija Dragaš, Pohvala Grada Siska
5. Davor Bakarić, Pohvala Grada Siska
6. Denis Vidović, Pohvala Grada Siska
7. Josip Kleković, Pohvala Grada Siska
Prijedlog za dodjelu: Godišnja nagrada Grada Siska za 2019. godinu
Područje priznanja:
1. dr.sc. Maja Mojsinović, za područje književnosti i školstva
2. dr. Anica Persoglia-Petrac, za područje zdravstvenog sustava
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3. vlč. Ivan Grbešić, za vjersko-društveno područje
4. Marija Dragaš, na području promocije Siska kroz područje umjetnosti fotografiranja,
5. Davor Bakarić, za promicanje nematerijalne narodne baštine Siska i okolice te društveno
angažiranog rada u kulturno-umjetničkim društvima.
6. Denis Vidović, na području promocije Siska kroz područje književnosti i kulture
7. Josip Kleković, na području promocije Siska kroz područje umjetnosti, književnosti i
kulture.
Obrazloženje:
Maja Mojsinović je 1971. godine na Filozofskom fakultetu diplomirala jugoslavistiku i
engleski jezik. Nakon doktorata iz filologije, završila je treći stupanj lingvistike. Iako po
struci filolog i lingvist, uvijek je razvijala i umjetničku crtu te je poznata ne samo kao
profesorica već i kao pjesnikinja.
Iako je gotovo cijeli radni vijek provela kao profesorica koja je do umirovljenja u Gimnaziji
Sisak predavala hrvatski jezik, scensku i filmsku umjetnost te engleski jezik, važno je
istaknuti kako je i desetak godina honorarno predavala kolegij gramatike hrvatskog jezika na
Odsjeku za pedagogiju u Petrinji. Godinu dana je boravila i radila u inozemstvu kao Fulbright
lektor na University of Florida u Gainesvilleu.
Obrazloženje:
Anica Persoglia-Petrac je zaposlena u Domu zdravlja Sisak. Članica je Upravnog odbora
društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju, a dva mandata je bila članica Upravnog odbora
pedijatrijske sekcije Ogranak Zagreb. Članica je društva „Naša djeca“ i suradnica u njihovim
akcijama „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Kao pedijatar redovno je zaposlena u ambulantama u
Sisku, Dvoru i Kutini. Godine 2005. je bila voditeljica mobilnog tima baby fitness-a u
Kostajnici na ranom otkrivanju odstupanja od fizičkog i mentalnog zdravlja djece u prvoj
godini života.
Obrazloženje:
Vlč. Ivan Grbešić je za svećenika Katoličke crkve zaređen 2010. godine. Od 2017. godine je
upravitelj župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Sisku. Povjerenik je za pastoral mladih u
Sisačkoj biskupiji. Tijekom 2018. godine ističe se radom u zajednici čiji je duhovni pastir, ali
i u radu s mladima Sisačke biskupije.
Inicira uključivanje mladih Sisačke biskupije u volonterski maraton „72 sata bez
kompromisa“ koji je prvi puta održan u našem gradu i tijekom kojeg se u projekt uključilo
više od 170 mladih kroz 18 radnih, socijalnih i ekoloških akcija.
S mladima pokreće Hrvatsku katoličku malonogometnu ligu Sisačke biskupije te održava više
duhovnih obnova ili susreta po različitim dijelovima Biskupije na koje se mladi odazivaju.
U organizaciji pastorala mladih čiji je povjerenik, organizirao je Božićni malonogometni
turnir u Glini. Pod njegovim vodstvom, Povjerenstvo za pastoral mladih organizira Adventski
koncert zborova mladih Sisačke biskupije. U okviru aktivnosti kroz Godinu mladih u Sisačkoj
biskupiji, vlč. Ivan Grbešić je organizator Prvog biskupijskog hodočašća mladih Majci Božjoj
u Goru.
Obrazloženje:
Marija Dragaš je rođena u Vinkovcima, a u Sisku je razvila ljubav prema fotografiranju.
Ljepotu našeg grada promovira i putem društvenih mreža objavljivanjem fotografija, a članica
je brojnih foto grupa amatera, od toga 3 međunarodne grupe u kojima svakodnevno šalje
fotografije grada Siska.
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U prosincu 2018. godine izložila je svoj rad kao jedan od autora fotografija fotogrupe „The
best of us“. Izložba je humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva su namijenjena za
kupnju božićnih poklona djeci koja su štićenici Dječjeg doma Vrbina.
Obrazloženje:
Davor Bakarić je kroz dugogodišnji rad u folkloru pokazao da je vrsni poznavatelj tambure i
odličan pedagog u radu s mladim ljudima. Dugi niz godina je bio voditelj tamburaških sekcija
za odrasle i za djecu u Folklornom ansamblu „Ivan Goran Kovačić“ u Sisku, a u „Etno
Sisciji“ obnaša dužnost voditelja tamburaške sekcije i umjetničkog voditelja.
Na državnom natjecanju tamburaških orkestara u Dugom Selu, pod njegovim vodstvom,
tamburaški orkestar FA „Ivan Goran Kovačić“ Sisak u 2016. godini dobiva prvu, a u 2017.
godini dobiva drugu nagradu u kategoriji folklornih orkestara. Uspjeh nastavlja i u radu s
tamburaškim orkestrom „Etno Siscia“ pa i ovaj orkestar u 2018. i 2019. godini dobiva drugu
nagradu, odnosno srebrnu plaketu za svoje izvedbe. Pod njegovim vodstvom, na državnom
natjecanju koreografiranog folklora u Čakovcu, 2019. godine „Etno Siscia“ je bila među 10
najboljih ansambala Hrvatske.
Obrazloženje:
Denis Vidović je mladi sisački autor i humorist. Napisao je roman „Normalni ljudi“ koji čeka
objavljivanje. Piše i priče, pjesme i aforizme. Aforizme je objavljivao u časopisu „Riječi“ i na
internetskom portalu“Pokazivač“. Ulomci spomenuta romana objavljeni su mu u
„Književnoj“ reviji Matice hrvatske Osijek. Piše putopisne kolumne za PS-portal i ZG-kult.
Na književnom susretu učenicima je predstavio svoj novoobjavljeni prvijenac „Podilaženje
lijenosti“, knjigu aforizama uz Financijsku potporu Sisačko-moslavačke županije čiji je
urednik Siniša Matasović, a koja ja izdana u nakladništvu Sisačke udruge za promicanje
alternative i urbane kulture.
Obrazloženje:
Josip Kleković je profesor u Tehničkoj školi u Zagrebu. Predsjednik je Sisačke udruge za
promicanje alternativne i urbane kulture. Udruga je osnovana 2015. godine i od samih
početaka radi aktivno na promicanju kulture. Kroz 5 godina postojanja, Udruga je pod
vodstvom Josipa Klekovića inicirala i organizirala niz projekata, akcija i festivala. Jedan od
poznatijih projekata u njihovoj organizaciji je tribina Zalogaj poezije s kojom uspješno
gostuju i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Udruga je pokrenula i poznati Giga festival-festival
filma i glazbe koji se održao u Sisku već treću godinu zaredom, a tematikom je vezan uz
promicanje znamenitosti i kulture grada Siska kroz film i glazbu.
Gospodin Željko Đermanović je utvrdio da su zaprimljeni i prijedlozi kandidata za dodjelu
Plakete Marijan Celjak-junak obrane Domovinskog rada Grada Siska.
Prijedlog broj 1
Predlagatelj: Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rada Grada Siska Temeljni
ogranak Budaševo
Kandidati:
1. Krešimir Brajdić-posthumno
2. Darko Djuretić
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
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Krešimir Brajdić je kao jedan od najmlađih dragovoljaca Domovinskog rata sudjelovao o
obrani domovine i na prvoj crti bojišnice u Komarevu gdje je teško ranjen. Preminuo je prije
12 godina od posljedica teškog ranjavanja.
Darko Djuretić je 100 % invalid Domovinskog rata. Ranjen je 1995. godine na prvoj crti
bojišnice. Živi u Sisku
Prijedlog broj 2
Predlagatelj: Udruga Bošnjaka branitelja grada Siska
Kandidat: Sabid Oraščanin
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
Sabid Oraščanin rođen je u mjestu Pištaline, Bosanska Krupa. Osnovnu školu je pohađao u
Pištalinama, a srednje stručno obrazovanje stekao je u Cazinu. Vojni rok tadašnje JNA služio
je u Somboru i Nišu.
Po završetku vojnog roka zapošljava se u INA-i Rafineriji nafte iz koje odlazi u mirovinu
2009. godine.
Godine 1991. dragovoljno pristupa redovima Hrvatske vojske, a doprinos u obrani i
samostalnosti Republike Hrvatske daje svojim sudjelovanjem na bojištu mjesta Mošćenica i
Komarevo te u redovima Vojne policije Republike Hrvatske.
Nakon Domovinskog rata aktivno sudjeluje u udrugama koje promiču istinu o Domovinskom
ratu, a za svoje djelovanje o istom provodi aktivnim radom u Udruzi Bošnjaka branitelja
grada Siska. Za doprinos i sudjelovanje u Domovinskom rat, odlikovan je Spomenicom
domovinskog rata i Medaljom Oluja.
Prijedlog broj 3
Predlagatelj: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 120. brigade „Ban Toma Bakač“
Sisak
Kandidat: Ivica Žonta
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
Ivica Žonta sa stalnim prebivalištem je u Hrastelnici. Osnovnu školu je završio u Galdovu, a
srednju školu u Sisku. Po završetku škole zapošljava se u INA-i Rafineriji nafte Siska gdje je
radio do odlaska u Hrvatsku vojsku.
Spoznajama o ratnoj opasnosti i pripremama za obranu, nadležni ured za obranu poziva ga
krajem kolovoza 1991. godine zbog raspoređivanja na dužnost u novoj postrojbi te je od 1.
rujna postavljen na dužnost zapovjednika izviđačko-diverzantskog voda u tada formiranu
120. brigadu Zbora narodne garde, kasnije Hrvatske vojske.
Sukladno nazivu i zadaćama postrojbe kojom je zapovijedao, upućivan je na privremeno
okupirani teritorij s ciljem prikupljanja podataka o neprijatelju. U tim je akcijama iskazao
hrabrost i odlučnost, a kao rezultat je bilo zarobljavanje i dovođenje u Sisak četiri
neprijateljska vojnika
U jednoj od akcija na području sela Stražbenica, 29. prosinca 1991. godine ranjen je od
protupješačke mine.
Nakon liječenja i rehabilitacije, vraća se u postrojbu na dužnost zapovjednika izviđačkog voda
s obzirom da je isti odvojen od diverzantskog voda. Ovu dužnost uspješno obnaša sve do
kraja 1992. godine.
Preustrojem 120. brigade, a zbog dolaska UNPROFOR-a, raspoređen je na dužnost referenta
za obavještajne poslove u zapovjedništvo Brigade. Na dužnosti ostaje do demobilizacije,
krajem listopada 1992. godine.
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30. svibnja 1991. godine promaknut je u čin pričuvnog poručnika.
Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992.
Hrvatski je ratni vojni invalid.
Prijedlog broj 4
Predlagatelj: Viktor Šprajc
Kandidat: Vlado Hodalj
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
Brigadni general Vlado Hodalj po završetku osnovne škole i gimnazije, upisuje i završava
Vojnu akademiju godine 1970., a 1982. godine i Komandno štabnu akademiju. Službovao je u
Sisku, Samoboru, Petrinji i Ilirskoj Bistrici na dužnostima od komandira do komandanta
brigade.
U kolovozu 1991. godine napušta JNA i aktivno se uključuje u obranu Republike Hrvatske
sudjelujući u formiranju 120. brigade Zbora narodne garde te postaje njezin zapovjednik
Nositelj je pripreme i organizacije obrane grada te je u listopadu 1991. godine, po zapovjedi
zapovjednika operativne grupe za Sisak i Banovinu-Bože Budimira, imenovan
zapovjednikom obrane grada Siska
Premještanjem u Hrvatsko vojno učilište, načelnik je Katedre strategije i operative.
Jedan je od osnivača Zapovjedno stožerne škole u kojoj predaje primijenjeni dio taktike u
vođenju oružane borbe.
Također, obnašao je odgovorne dužnosti u Glavnom stožeru Hrvatske vojske.
Po zapovjedi načelnika Glavnog stožera priprema i izvodi tri metodsko-pokazne vježbe na
teme: „Pješačka bojna u napadu s forsiranjem rijeke“-1993. godine, „Gardijska bojna u
napadu“-proljeće 1994. i „Gardijska brigada u napadu s forsiranjem rijeke“-jesen 1994. Time
se uključuje na pripremu i osposobljavanje Hrvatske vojske za konačno oslobađanje Hrvatske.
U VRO „Oluja“ sudjeluje na osobni zahtjev. Za vrijeme VRO „Oluja“ koordinator je Glavnog
stožera Hrvatske vojske za Sisačko-banijsko ratište. U tom svojstvu, svojim iskustvom i
zalaganjem doprinosi izvršenju zadaća koje su bile pred postrojbama koje se sudjelovale u
VRO. Zajedno s generalom Petrom Stipetićem sudjeluje u pregovorima i potpisivanju predaje
21. korpusa neprijateljske vojske.
Umirovljen je 1996. godine, ali nije prestao djelovati na promicanju istine o Domovinskom
ratu kao i njegovih vrijednosti. Autor je i nositelj predavanja „VRO Oluja“, „Sisak u
Domovinskom ratu“ koje je izlagao za polaznike Hrvatskog vojnog učilišta, nastavnike
povijesti u srednjim školama te za građane Siska povodom Dana Grada.
Angažiran je kao suradnik u izradi znanstvenih projekata „Hrvatska vojska 2000, nacionalna
sigurnost, oružane snage i demokracija“ (Zagreb, 1999.), suradnik i istraživač na projektu
Vlade Republike Hrvatske „Hrvatska u 21. stoljeću-nacionalna sigurnost“ (Zagreb, 2001.),
suradnik u izradi knjige „Narodna zaštita u Domovinskom ratu“ (Zagreb, 2002.) i koautor
Monografije „120. brigada u Domovinskom ratu 1991.-1993. godine“.
Za zasluge u Domovinskom ratu je odlikovan:
-Spomenicom Domovinskog rata 1990.-1992.
-Redom bana Jelačića
-Redom hrvatskog trolista
-Redom hrvatskog pletera
-Spomenicom domovinske zahvalnosti
-Medaljom oluja
-2008. godine, za izuzetan doprinos slobodi i neovisnosti Hrvatske dodijeljena mu je plaketa
Sisačko-moslavačke županije
-2010. godine, Gradsko vijeće Grada Siska mu je dodijelilo „Nagradu za životno djelo“.
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Vlado Hodalj je predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata „120. brigade ban
Toma Bakač“ Sisak.
Prijedlog broj 5
Predlagatelj: Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi
Kandidati:
1. Željko Horvat
2. Josip Nauković
3. Oliver Mioković
4. Mario Horvat
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
Željko Horvat se, 17. siječnja 1991. godine, dragovoljno prijavio u postrojbu MUP-a
Republike Hrvatske u sklopu Programa Prvi hrvatski redarstvenik.
Najprije je raspoređen u Jedinicu za posebne namjene PU Zagrebačke u vojarni Trstenik
pored Zagreba.
Ustrojavanjem postrojbi Hrvatske vojske, Zbora narodne garde, 3. lipnja 1991. godine
pristupa 2.A brigadi ZNG-a 2. pješačkoj bojni smještenoj u Sisku. S tom postrojbom aktivno
sudjeluje na prostoru Banovine. Sudjeluje u obrani na crti bojišnice Sunja-Komarevo. Na
terenu se iskazao kao hrabar i pouzdan vojnik.
Svoj ratni i profesionalni put nastavio je 1992. godine na Južnom bojištu. S postrojbom
sudjeluje u oslobađanju Dubrovačkog zaleđa gdje se osobito iskazao tijekom napadnih
djelovanja i u očuvanju vraćenog teritorija.
Nakon Južnog bojišta zajedno s postrojbom sudjeluje u VRO „Maslenica“ u obrani Novigrada
u mjestu Paljuv.
1995. godine sudjeluje u operaciji „Oluja“ u kojoj je i ranjen.
Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 90.-92., Spomenicom domovinske zahvalnosti i
Medaljom „Oluja“
Svoju profesionalnu vojnu karijeru završava u lipnju 2011. godine.
Josip Nauković se dragovoljno prijavio 1. siječnja 1991. godine u postrojbu MUP-a
Republike Hrvatske. Najprije je bio raspoređen u Jedinicu za posebne namjene PU Sisačkomoslavačke u PP Sisak.
Ustrojavanjem postrojbi Hrvatske vojske, ZNG-e, 3. lipnja 1991- godine pristupa 2.A brigadi
ZNG-e 2. pješačkoj bojni smještenoj u Sisku. S tom postrojbom aktivno sudjeluje u obrani na
prostoru Banovine. Sudionik je obrane PP Glina, ispostave u Kraljevčanima, sudjeluje u
akcijama u Kozibrodu i Dragotincima, sudjeluje u obrani na crti bojišnice Sunja-Komarevo.
Svoj ratni i profesionalni put nastavio je u MUP-u PU Sisačko-moslavačkoj gdje se vraća u
listopadu 1991. godine. Kasnije kao pripadnik MUP-a sudjeluje u VRO „Bljesak“ i „Oluja“.
Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 90.-92., Spomenicom domovinske zahvalnosti,
Medaljom „Oluja“, Medaljom „Bljesak“ Pohvalom PU za časnu i uzornu službu u MUP-u.
Profesionalnu policijsku karijeru završava u svibnju 2015. godine kada odlazi u mirovinu.
Oliver Mioković se uključio u obranu Republike Hrvatske početkom 1991. godine u PU
Sisak, zatim u Zboru narodne garde, a kasnije postaje pripadnik 2. Gardijske brigade
„Gromovi“. Cijelo vrijeme je bio pripadnik 2. pješačke bojne „Banijska oluja“ s kojom
sudjeluje u svim borbenim operacijama.
Tijekom Domovinskog rata u postrojbama MUP-a i HV-u obnašao je sljedeće dužnosti:
djelatni policajac, vozač, teklić, zamjenik zapovjednika topničke bitnice.
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Borbena iskustva stjecao je diljem Banovine, od Kozibroda prema Petrinji gdje je aktivno
sudjelovao u obrani svih mjesta sa svojom postrojbom.
U borbenoj akciji 22. kolovoza 1991. godine, u mjestu Brđani Cesta poginulo je 5 vojnika 2.
Gardijske brigadi „Gromovi“ (Ivan Devčić, Alen Glavan, Ivica Hrnčević, Žan Marot i Osman
Muratagić). Među najtežim ranjenicima bio je Oliver Mioković. Ranjen je u desnu
slijepoočnicu uslijed čega dolazi do puknuća lubanje i teških trauma glave. Nakon ranjavanja
bio je pet dana u komi i životno ugrožen. Posljedice ranjavanja su svakodnevne glavobolje,
stalni šum u desnom uhu, slaba prokrvljenost desne strane glave te atrofija i nepomičnost
mišića desne strane glave. Pored svega boluje od PTSP-a.
Časno je otpušten i umirovljen 30. travnja 1995. godine u činu poručnika, te naknadno dobiva
čin natporučnika.
Iako umirovljen, dragovoljno se javlja u postrojbu za VRO „Oluja“ te je odlikovan medaljom
„Oluja“ pored dobivene Spomenice Domovinskog rata 1990-1992 i Reda Hrvatskog križa.
Dodijeljena mu je i Niklana plaketa „Grom“ i Medalja „Grom“.
Mario Horvat pristupio je Oružanim snagama Republike Hrvatske 19. rujna 1991. godine u
Prvi Mornarički odred Sisak s kojim aktivno sudjeluje u obrani Grada Siska te na dijelu ratišta
Banovine cijelim tokom rijeke Save do Bobovca. Obnašao je dužnost ciljača na PZT 40 mm,
a kasnije i zapovjednika topništva u patrolnom brodu 91. S postrojbom sudjeluje u
protuzračnoj obrani grada Siska, Sunje i svih skelskih mjesta prijelaza na rijeci Savi nizvodno
do sela Bobovac kao i u patroliranju i zaštiti „ničijeg“ dijela toka Save nizvodno od sela
Crnac do Sunjskog Selišta. Tijekom 1994. godine, premješten je na mjesto Referenta u
Zapovjedništvu Riječne ratne flotile, kasnije 1. Riječnog zdruga gdje se nalazi sve do prosinca
1995. godine kada prelazi u zapovjedništvo Zbornog područja Zagreb i Zapovjedništvo 1.
Zbornog područja OSRH gdje se nalazi sve do srpnja 1997. godine kada je premješten u 2.
Gardijsku brigadu „Gromovi“. U 2. Gardijskoj brigadi „Gromovi“ obnaša poslove od
savjetnika u Odjelu za personalne poslove Zapovjedništva brigade do načelnika istog.
Ukidanjem 2. Gardijske brigade je raspoređen na dužnost voditelja Odsjeka za personalne
poslove u Zapovjedništvu 2. mb gmtbr od kuda je umirovljen 30. lipnja 2013. godine.
Sudionik je u dvije mirovne operacije NATO-a „Odlučna podrška“ u Afganistanu kao
pripadnik OMLT i savjetnik u Zapovjedništvu RC North NATO in Afghanistan
Za svoj rad i zasluge dodijeljen mu je čin časnika OSRH, više puta je pisano pohvaljivan od
strane nadređenih vojnih zapovjednika, načelnika GS OSRH, ministra obrane i predsjednika
RH, a od strane zapovjednika 1. ZO PSRH nagrađen je samokresom. Više puta je predlagan i
za dodjelu Reda hrvatskog pletera. Tijekom sudjelovanja u mirovnim misijama pisano je
pohvaljen od strane zapovjednika RC North NATO Afghanistan.
Tijekom ratnih djelovanja sudjeluje kao ciljač na PZT 40 mm u onesposobljavanju i uništenju
dva zrakoplova MIG 21 pri napadu istih na Grad Sisak dana 5. listopada 1991. godine. Istog
mjeseca aktivno sudjeluje i u obrani skelskog mjesta prijelaza kod sela Kratečko, kada je
neprijateljski zrakoplov raketirao skelu i bitno je uništio, a 2. studenog 1993. godine s PB-91
sudjeluje u onesposobljavanju neprijateljskog zrakoplova u niskom letu i pri pripremi napada
na Sunju. Tijekom 1991. i 1992. godine s PB-91 sudjeluje u patrolama i kontroli nebranjenog
dijela obale Save kod mjesta Pola. Sudionik je VRO Oluja na posavskom ratištu i Una 95 na
dijelu prelaska rijeke Save kod grada Jasenovca.
Nositelj je Spomenice domovinskog rata 90-92, Spomenice domovinske zahvalnosti, Medalje
„Oluja“, Medalja 1 i 2 za sudjelovanje u mirovnim operacijama NATO-a u Afganistanu.
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Prijedlog broj 6
Predlagatelj: Udruga Specijalne jedinice policije „OSA“
Kandidati:
Eduard Blagaj
Slavko Muža
Milko Prpić
Predrag Kozar-posthumno
Stevo Cestarić
Nikola Škrinjar
Željko Malović
Marijan Iris
Prijedlog za dodjelu: Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
Obrazloženje:
Eduard Blagaj je osnovnu školu završio u Selima i Gimnaziju u Sisku, a diplomirao je 2004.
godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu-stručno zvanje inženjer prometa.
U Domovinski rat se uključio kao dragovoljac 8. kolovoza 1991. godine kada pristupa u
Specijalnu jedinicu policija „OSA“ s kojom prolazi brojne terene i ratišta na području
Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. 1992. godine završava tečaj protueksplozijske
zaštite na Policijskoj akademiji u Zagrebu i u jedinici obavlja poslove miniranja i razminiranja
terena. U jedinici je obavljao dužnosti policajca specijalca, vođe specijalističke grupe,
instruktora specijalističke obuke i pomoćnika zapovjednika jedinice. Tijekom Domovinskog
rata sudjeluje u obrani i u napadnim akcijama na području Topuskog, Viduševca, Petrinje,
Gore, Šišinca, Komareva i Blinjskog Kuta te u akciji „VIHOR“ Gračanica. Na državnoj razini
sudjeluje u akcijama; Trokut Zvečevo, Poskok i Visočica, Trokut Vočin, Poskok 2, Krug
Dubrovnik, Tuka Karlovac, Krug Pakrac, Bljesak 1, Oluja, Nauk Kupljensko, Krug Sisak.
40 %-tni je ratni vojni invalid i odlikovan: Spomenicom Domovinskog rata 1990.-1992.,
Medaljom „Oluja“, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Nikole Šubića Zrinskog,
Redom hrvatskog pletera, Redom hrvatskog trolista, Spomenicom domovinske zahvalnosti, a
više puta je pohvaljivan od strane načelnika PU i ministra unutarnjih poslova.
Slavko Muža je osnovnu školu završio u Glini, a srednju Školu unutarnjih poslova u Zagrebu.
Diplomirao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu-stručno zvanje diplomirani kriminalist.
Dragovoljno 1. travnja 1991. godine pristupa Specijalnoj jedinici policije „OSA“ s kojom
prolazi brojne terene i ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U jedinici
je obavljao dužnost pomoćnika zapovjednika jedinice i zapovjednika jedinice, a 1994. godine
prelazi u Sektor specijalne policije MUP-a gdje obavlja dužnost linijskog nositelja. Tijekom
Domovinskog rata sudjeluje u obrani i u napadnim akcijama na području Gline, Topuskog,
Viduševca, Petrinje, Gore, Šišinca, Komareva i Blinjskog Kuta te u akciji „VIHOR“
Gračanica.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Trokut Zvečevo, Poskok 1, Visočica, Trokut Vočin,
Maslenica, Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Medački Džep, Tuka Karlovac, Krug Pakrac,
Bljesak 1, Oluja, Nauk Kupljensko, Krug Sisak.
40 %-tni je ratni vojni invalid i odlikovan: Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992.,
Medaljom „Bljesak“ i „Oluja“, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, Redom Nikole Šubića
Zrinskog, Redom hrvatskog križa, Redom bana Josipa Jelačića, Spomenicom domovinske
zahvalnosti te je više puta pohvaljen od strane načelnika PU i ministra unutarnjih poslova.
Milko Prpić je osnovnu školu završio u Hrvatskoj Kostajnici kao i srednju školu za zvanje
strojobravara. U Domovinski rat se uključio 6. svibnja 1991. godine kao dragovoljac kada
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pristupa pričuvnom sastavu PU Sisak i sudjeluje u obrani Hrvatske Kostajnice. Nakon pada
Hrvatske Kostajnice pristupa Specijalnoj jedinici policije „OSA“ s kojom prolazi brojne
terene i ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U jedinici je obavljao
dužnost policajca specijalca, vođe specijalističke grupe, instruktora specijalističke obuke i
pomoćnika zapovjednika jedinice. Tijekom Domovinskog rata sudjeluje u obrani i u
napadnim akcijama na području Topuskog, Viduševca, Petrinje, Gora, Šišinca, Komareva i
Blinjskog Kuta te u akciji „VIHOR“ Gračanica.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Trokut Zvečevo, Poskok 1, Visočica, Trokut Vočin,
Maslenica, Medački Džep, Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Tuka Karlovac, Oluja. Za
vrijeme akcije Oluja imenovan je zapovjednikom posebne jedinice policije PU Sisačkomoslavačke s kojom ulazi u grad Petrinju, Glinu i Hrvatsku Kostajnicu.
30 %-tni je ratni vojni invalid, tri puta je ranjavan tijekom rata te odlikovan: Spomenicom
domovinskog rata 1990.-1992., Medaljom „Oluja“, Redom Nikole Šubića Zrinskog te je više
puta pohvaljen od strane načelnika i ministra unutarnjih poslova.
Predrag Kozar-posthumno, osnovnu i srednju školu završio je u Čakovcu i stekao zvanje
soboslikara.
U Domovinski rat se uključio kao dragovoljac 1991. godine kada pristupa u jedinicu za
posebne namjene pričuvnog sastava MUP-a te s istom postrojbom prolazi najveća žarišta
velikosrpske pobune na području Pakraca, Osijeka, Vinkovaca, Marinaca, Komletinaca,
Nijemaca, Zadra, Biograda, Šibenika i Dubrovnika. 15. travnja 1993. dolazio u Specijalnu
jedinicu policije „OSA“ s kojom prolazi brojne terene i ratišta na području Policijske uprave
Sisak i cijele Hrvatske. U jedinici je obavljao dužnost policajca specijalca.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Poskok 1, Poskok 2, Velebit, Tuka Karlovac.
Dana 11. studenog 1994. godine prilikom izviđanja na područja mjesta Mokrice, Predrag
Kozar je smrtno stradao.
Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata i Redom Petra Zrinskog i Frana Krste
Frankopana s pozlaćenim pleterom posthumno.
Stevo Cestarić je osnovnu školu završio u Selima, a srednju školu u Sisku CUO „Norbert
Veber“. U domovinski rat se uključio kao dragovoljac 8. listopada 1990. godine kada pristupa
jedinici za posebne namjene MUP-a RH. Sudionik je akcije 31. ožujka 1991. godine na
Plitvičkim jezerima zabilježene kao Krvavi Uskrs. Do dolaska u Specijalnu jedinicu policije
„OSA“ kao pripadnik PJP PU Sisak sudjeluje u prvim borbenim akcijama na području
Petrinje, Dragotinaca, Kozibroda, Dvora i Kostajnice. Sa SJP „OSA“ prolazi brojne terene i
ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U jedinici je obavljao dužnost
policajca specijalca, vođe specijalističke grupe, instruktora specijalističke obuke. Tijekom
Domovinskog rata sudjeluje u obrani i u napadnim akcijama na području Topuskog,
Viduševca, Petrinje, Gora, Šišinca, Komareva i Blinjskog Kuta te u akciji „Vihor“ Gračanica.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Trokut Zvečevo, Poskok 1, Visočica, Trokut Vočin,
Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Tuka Karlovac, Krug Pakrac, Bljesak 1, Oluja, Nauk
Kupljensko, Krug Sisak.
50 %-tni je ratni vojni invalid te je odlikovan: Spomenicom domovinskog rata 1990. -1992.,
Medaljom „Bljesak“ i „Oluja“, Redom Nikole Šubića Zrinskog, Redom hrvatskog trolista,
Spomenicom domovinske zahvalnosti te je više puta pohvaljen od strane načelnika PU i
ministra unutarnjih poslova.
Nikola Škrinjar je osnovnu školu završio u Glini i srednju školu za vozača motornih vozila u
Sisku. U domovinski rat se uključio 26. lipnja 1991. godine kada pristupa u pričuvni sastav
policije u Viduševcu. 1. listopada 1991. godine dolazi u Specijalnu jedinicu policije „OSA“ s
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kojom prolazi brojne terene i ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U
jedinici je obavljao dužnost policajca specijalca.
Tijekom Domovinskog rata sudjeluje u obrani i u napadnim akcijama na području Gline,
Topuskog, Viduševca, Petrinje, Gora, Šišinca, Komareva i Blinjskog Kuta te u akciji „Vihor“
Gračanica.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Trokut Zvečevo, Poskok 1, Visočica, Trokut Vočin,
Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Tuka Karlovac, Krug Pakrac, Bljesak, Oluja, Nauk
Kupljensko, Krug Sisak.
20 %-tni je ratni vojni invalid te je odlikovan: Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992.,
Medaljom „Bljesak“ i „Oluja“, Spomenicom domovinske zahvalnosti te je više puta
pohvaljen od načelnika PU i ministra unutarnjih poslova.
Željko Malović je osnovnu školu završio u Glini. U Domovinski rat se uključio kao
dragovoljac 26. lipnja 1991. godine kao pripadnik oružanih odreda na području Gline. 8.
kolovoza 1991. godine pristupa u Specijalnu jedinicu policije „OSA“ s kojom prolazi brojna
ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U jedinici je obavljao dužnosti
policajca specijalca i vođe specijalističke grupe. Tijekom Domovinskog rata sudjeluje u
obrani i napadnim akcijama na području Gline, Topuskog, Viduševca, Petrinje, Gora, Šišinca,
Komareva i Blinjskog Kuta te u akciji „Vihor“ Gračanica.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama; Trokut Zvečevo, Poskok 1, Visočica, Trokut Vočin,
Maslenica, Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Tuka Karlovac, Medački Džep, Krug Pakrac,
Bljesak i Oluja.
20 %-tni je ratni vojni invalid te odlikovan: Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992,
Medaljom „Bljesak“ i „Oluja“, Redom Nikole Šubića Zrinskog te je više puta pohvaljen od
strane načelnika PU i ministra unutarnjih poslova.
Marijan Iris je osnovnu školu završio u Gušću, a Srednju obrtničku školu u Sisku.
U Domovinski rat se uključio kao dragovoljac 1. kolovoza 1991. godine kada pristupa
pričuvnom sastavu policije. Krajem 1992. godine dolazi u Specijalnu jedinicu policije „OSA“
s kojom prolazi brojne terene i ratišta na području Policijske uprave Sisak i cijele Hrvatske. U
jedinici je obavljao dužnost specijalca i vođe specijalističke grupe. Tijekom domovinskog rata
sudjeluje u obrani i u napadnim akcijama na području Petrinje, Komareva, Blinjskog Kuta i
Sunje.
Na državnoj razini sudjeluje u akcijama: Poskok 2, Velebit, Krug Dubrovnik, Kocka Daruvar,
Medački Džep, Tuka Karlovac, Krug Pakrac, Bljesak, Oluja, Nauk Kupljensko, Krug Sisak.
20 %-tni je ratni vojni invalid te je odlikovan: Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992.,
Medaljom „Bljesak“ i „Oluja“ i Redom hrvatskog križa te je više puta pohvaljen od strane
načelnika PU i ministra unutarnjih poslova.
TOČKA 3.
U ovoj točki nije bilo primjedbi pa niti rasprave.
11. sjednica Odbora za javna priznanja je završena u 12,00 sati.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK

Silvio Baljak

Željko Đermanović
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