
 1 

                     
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za dodjelu javnih priznanja 

KLASA: 021-06/14-01/37 

URBROJ: 238/12-01-14-3 

Jastrebarsko, 29. rujna 2014.  

IZVJEŠĆE 

  

s 6. sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

održane 29. rujna 2014. godine u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici, Strossmayerov trg 13, 

Jastrebarsko, u predmetu: 

- razmatranje pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog; 

- donošenje zaključka o davanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada 

Jastrebarskog; 

- donošenje zaključka o visini novčanog iznosa za javno priznanje „Nagrada za životno djelo 

Grada Jastrebarskog“. 

 

Na natječaj za dodjelu Javnih priznanja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u roku je 

pristiglo 9 prijedloga, od toga jedan u kategoriji „Nagrada za životno djelo“, šest prijedloga u 

kategoriji „Plaketa Grada Jastrebarskog“ i dva prijedloga u kategoriji „Nagrada Grada 

Jastrebarskog“. 

 

Javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“ 

1. Predlagatelji Zdenko Vuković Cena, dr. F. Tuđmana 106; Josip Balaško, A. 

Vancaša 3; Brankica Radić, Bana J. Jelačića 10; Krešimir Radić, Bana J. 

Jelačića 10 i Stjepan Puhar, Kolodvorska 2 predlažu gospodina Miju Kelečića iz 

Jastrebarskog, Bana T. E. Bakača 50 za dodjelu javnog priznanja Grada 

Jastrebarskog u kategoriji „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“, s 

obrazloženjem da je gospodin specijalista anesteziologije i reanimatologije, te 

subspecijalist intenzivne medicine. Radni vijek uglavnom je provodio u Zagrebu a od 

sljedeće godine ide u zasluženu mirovinu. Između ostalog, bio je član mobilne 

kirurške ekipe Kriznog stožera Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata, te je nosilac 

Spomenice Domovinskog rata. Mijo Kelečić pomagao je u svom radnom vijeku 

mnogim Jaskancima bez obzira da li ih je osobno poznavao ili nije, te je postao dobri 

duh našeg grada, mnogima omogućivši svojim zalaganjem liječenje, smještaj, 

operacije i ostalo. Živi za svoje ljude i za svoj grad. Odabirom zvanja kojim se bavi i 

koje je prihvatio kao poslanje i zadovoljstvo u potpunosti je pokazao svoju humanost i 

altruizam. Nikad nije osjetio potrebu za javnim isticanjem i priznanjima, i za njega se 

slobodno može reći da je „Majka Tereza Jastrebarskog“, što je dokazao mnogim 

svojim postupcima. Aktivno je sudjelovao u sportskom životu Jastrebarskog kao član 

NK Jaske i njegovo ime vezano je za jedan od većih seniorskih uspjeha iz ranih 

sedamdesetih godina. Za sportska dostignuća nagrađivan je zahvalnicama i 
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priznanjima. Sukladno navedenom, predlagatelji smatraju da je kao dugogodišnji 

liječnik i naš sugrađanin nesebično pomagao mnogim mještanima prilikom rješavanja 

zdravstvenih problema. 

 

Javno priznanje „Plaketa Grada Jastrebarskog“ 

1. Predlagatelj Udruga Policije branitelja Jastrebarsko, Ivane Brlić Mažuranić 1 
predložila je gospodina Čedomila Všetečku, Tadije Smičiklasa 1 iz Jastrebarskog 

za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“, s obrazloženjem da se 

predloženik kao hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata bezrezevno stavio 

na raspolaganje u obranu domovine od samog početka ratne agresije na RH-u. 

Posebno ističu njegovu izuzetno veliku i značajnu ulogu 1990. godine u prikupljanju 

naoružanja, okupljanja i organizaciji ljudi spremnih na aktivno djelovanje u zaštiti 

suvereniteta i opstojnosti tek rođene države Hrvatske. 16.8.1991. preuzima 

zapovjedništvo 1. satnije 61. bojne Zbora Narodne Garde Jastrebarsko, a 4.10.1991. 

godine sa satnijom odlazi na prvu crtu obrane bojišnice na rijeci Kupi. Nešto kasnije te 

godine preuzima zapovjedništvo 61. bojne, a 30.11.1991. godine postavljen je za 

načelnika stožera 140. brigade HV-e Jastrebarsko, sve do njene demobilizacije. Iste 

godine unaprijeđen je u čin pukovnika te je odlikovan Spomenicom Domovinske 

zahvalnosti. Povodom 15. Obljetnice osnutka i ustrojavanja Oružanih snaga RH-e, 

140. brigada prima 2006. godine odlikovanje „Red Nikole Šubića Zrinskog“ za 

iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu, u čiji je doprinos i g. 

Všetečka nedvojbeno ugradio dio svog znanja, iskustva i žrtve. Nakon završetka 

Domovinskog rata g. Všetečka aktivno je uključen u društveni život našeg Grada, u 

zaštiti i promoviranju istine i istinskih vrijednosti proizašlih iz obrane Republike 

Hrvatske. Ističe se doprinosom u razvoju športa – posebno streljaštva i ribolova te 

lovnog turizma. Na dan kada se slavi Dan Grada – 13.11., g. Všetečka je aktivno 

sudjelovao u osiguranju i spremnosti borbenog djelovanja obrane Grada Jastrebarskog 

prilikom odlaska agresorske JNA iz Jastrebarskog, te time zaslužuje biti prvi među 

jednakima i posvećeni domovini, ističući jedinstvo i zaslužnost pojedinaca bez obzira 

na pripadnost udruzi. 

2. Predlagatelji Zoran Savić, Zeleni Gaj 2, Jastrebarsko i Hrvatska narodna 

stranka – liberalni demokrati, Podružnica Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 

Jastrebarsko predložili su gospodina Franju Medvedovskog, Zdihovačka 31a, 

Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“, s 

obrazloženjem da je kao mlad čovjek radi ekonomskih i političkih razloga otišao na 

rad u Francusku, gdje se nakon nekog vremena stjecajem okolnosti priključuje Legiji 

stranaca, gdje stječe dočasničko zvanje, francusko državljanstvo i vojnu mirovinu. U 

to vrijeme stanovao je na Polineziji, na otoku Tahiti gdje i zasniva obitelj. Nakon 

osamostaljenja Hrvatske vraća se u domovinu i stavlja na raspolaganje Republici 

Hrvatskog s vojnim znanjem i vještinama koje je stekao u francuskoj Legiji stranaca. 

Aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu te je odlikovan Spomenicom Domovinskog 

rata, a 1992. godine dobiva čin natporučnika Hrvatske vojske. Nakon završetka rata, 

aktivno se uključuje u društveni život u različitim interesnim područjima: streljaštvo 

(trener i sudac), Udruga Jasličara – kroz što promovira motive stare Jaske i način 

života za što je Udruga primila 1. nagradu na međunarodnoj izložbi jaslica u Rimu. 

Nadalje, kolekcionar je etno stvari vezanih za Jaskansku prošlost te posjeduje zavidnu 

zbirku starina, u sklopu čega surađuje s više udruga i muzeja. Član je udruge Hrvatski 

kolekcionar iz Rijeke, te član Numizmatičara Hrvatske Zagreb, te Ribolovnog društva 

Jastrebarsko. Pored navedenog član je mnogih drugih udruga i klubova, što ga čini 

aktivnim članom društvene zajednice. Osnivač je i udruge kluba 61. samostalne bojne 
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ZNG Jastrebarsko 1991. Angažirao se u suradnji s MUP-om RH na edukaciji mladih u 

opasnostima oružja i raznih minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz Domovinskog 

rata. 

3. Predlagatelj Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom predlaže gospodina 

Nikolu Žunca, Vladka Mačeka 80, Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja 

„Plaketa Grada Jastrebarskog“, s obrazloženjem da je značajna osoba u društvenom, 

pravosudnom, kulturnom i sportskom životu grada Jastrebarskog i jaskanskog kraja. U 

Jastrebarskom je završio osnovnu školu, gimnaziju u Karlovcu a Pravni fakultet u 

Zagrebu. Kao pravnik radio je u Slunju (tadašnja općinska uprava) i Karlovcu (Opće 

trgovačko poduzeće), ali je većinu radnog vijeka proveo u rodnom gradu. Istinski 

doajen jaskanskog pravosuđa i pravne struke, ostavio je neizbrisiv trag u svim 

vidovima pravničkog djelovanja. Radio je u tadašnjoj općinskoj upravi kao 

imovinsko-pravni referent, savjetnik za komunalne i privredne poslove te kao 

predsjednik Općinskog komiteta za privredu. Bio je javni pravobranitelj i sudac 

Općinskog suda Jastrebarsko. I danas je istaknuti odvjetnik, a odvjetničku karijeru 

započeo je kao suradnik legendarnog jaskanskog odvjetnika Jurja Rendulića. Već 

godinama vodi vlastiti odvjetnički ured. I u svojem slobodnom vremenu Nikola Žunac 

je ostvario mnoge značajne uspjehe. Njegova rodna kuća i dvorište obitelji Žunac 

desetljećima su bili pravi dom nogometaša „Jaske“, „Jastreba“ i svih momčadi koje su 

gostovale na Sajmištu. Iskreni zaljubljenik u svoj grad i voljeni jaskanski kraj, 

godinama je bio predsjednik Mjesne zajednice Jastrebarsko, koja je u tom razdoblju 

ostvarila mnoge zapažene rezultate. Osnivač i igrač Nogometnog kluba „Jastreb“, 

trostrukog pobjednika općinske Ljetne lige (1963, 1965, 1966) te igrač Nogometnog 

kluba „Jaska“. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Akademskog kluba 

Jastrebarsko, rasadišta mnogih jaskanskih kulturnih i sportskih društava (kazalište, 

tamburaški orkestar, rukometni, stolnoteniski i šahovski klub) i nositelja brojnih 

kulturnih i sportskih priredbi. Istaknuti član DVD Jastrebarsko, viši vatrogasni časnik i 

predavač na brojnim vatrogasnim tečajevima, bio je godinama potpredsjednik društva 

i jedan od najzaslužnijih za njegov napredak i razvoj u razdoblju od 1966. do 1990. 

Veliki prijatelj planinarenja, godinama je bio istaknuti član i potpredsjednik Hrvatskog 

planinarskog društva Jastrebarsko, a djelovao je i kao predsjednik Kinološkog društva 

Jastrebarsko. Bio je jedan od pionira višestranačja u našem gradu, jedan od osnivača i 

prvi predsjednik općinskog Ogranka Hrvatske narodne stranke.  

4. Nogometni Klub Jaska iz Jastrebarskog predlaže posmrtno gospodina Tomislava 

Mirka Pernara za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“ s 

obrazloženjem da je bio legendarni nogometaš i trener NK „Jaske“. Stanovnik našega 

grada postao je 1942. Kao i mnogi drugi velikani jaskanskog nogometa prve dodire s 

loptom imao je kraj željezničke stanice. Boje Nogometnog kluba Jaska branio je od 

djetinjstva, od 1952. do 1961. i potom od 1967. do kraja igračke karijere, 1971. Nakon 

toga bio je izuzetno uspješan trener „Jaske“, s kojom je 1973. osvojio prvenstvo 

Karlovačkog podsaveza i ostvario plasman u Međuligu Karlovac-Kutina-Sisak. Kao 

igrač s uspjehom je od 1961. do 1967. igrao za zagrebačke nogometne klubove 

„Grafičar“, „Poštar“ i „Špartu“, a kao veteran i za „Lokomotivu“. U općinskog Ljetnoj 

ligi nastupao je za „Željezničar“ i „Jastreb“. Ostavio je neizbrisiv trenerski trag i u 

„Jamnici“ iz Pisarovine, u zlatnoj pionirskoj momčadi „Jaske“ 1982/83, u 

„Cvetkoviću“, „Vinogradaru“ i u malonogometnoj momčadi „Veseli dečki“.  Cijeli 

radni vijek proveo je kao djelatnik zagrebačkog PTT-a. Mirko Pernar (1936-2014), od 

svojih suigrača od milja zvan i „Švabo“, bio je bez sumnje jedan od najboljih igrača 

„Jaske“ u njezinoj dugoj povijesti, izvanredan na mjestu zadnjeg veznog igrača i 

stopera, sjajne tehnike, igre glavom i čvrstine u duelu, uvijek pouzdan, smiren i 
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nenadmašan u pozicionoj igri. Kao trener bio je istinski znalac i autoritet, vrhunski 

taktičar, pedagog i motivator, naročito nadahnut u radu s najmlađim uzrastima. Bio je 

omiljen suigrač, učitelj i prijatelj, a u slobodno vrijeme strastveni ribič, član Sportskog 

ribolovnog društva Jastrebarsko i Sportskog ribolovnog društva Draganić. Njegove 

zasluge za razvoj nogometnog sporta u našem gradu i cijelom jaskanskom kraju su 

neizmjerne. 
5. Udruženje obrtnika Jastrebarsko, Tadije Smičiklasa 3, Jastrebarsko predlaže 

gospodina Tomu Bubanovića, Vladka Mačeka 49, Jastrebarsko za dodjelu javnog 

priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je rođen 02. listopada 
1952. godine u mjestu Hrlići u Slavetiću, osnovnu školu završio je 1967. godine u 
Pribiću a zanat za autoelektričara završio je u Zagrebu. Nakon završetka 
školovanja vratio se u Pribić, a 1976. otvara vlastiti obrt pod nazivom 
Autoprijevoz Bubanović Tomo. Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo prenio je na 
sinove kao stručni učitelj, gdje vlastitim primjerom utječe i prihvaća ih kao 
ravnopravne sudionike u obrazovnom procesu , prenoseći stručne kompetencije 
tako da su i sinovi ostali u istom poslu. Sudjeluje u raznim aktivnostima grada i 
humanitarnim akcijama za koje dobiva razna priznanja. Kvalitetan i marljiv rad,  
upornost, društvena aktivnost prepoznati su i nagrađeni brojnim nagradama i 
zahvalnicama. U rad Udruženja obrtnika Jastrebarsko aktivno se uključio 2000. 
godine, kada postaje član Poslovnog odbora Sekcije autoprijevoznika, a u tijelima 
udruženja sudjelovao je sve do odlaska u mirovinu 2013.,  a obnašao je i dužnost 
člana Skupštine i člana Nadzornog odbora Udruženja.  Svojim primjerom i  
radom potaknuo je mnoge kolege da se uključe u akcije, te da aktivno sudjeluju u 
tijelima udruženja i sekciji prijevoznika. Sudjelovao je u svim radnim i 
dobrotvornim akcijama koje je organiziralo udruženje obrtnika, dobrovoljno se 
uključio u humanitarnu akciju «Budi mi prijatelj - i ja želim biti majstor» u 
izgradnji obrtničke radionice za Danijela Tončića iz Gorice Svetojanske, koju je 
provodilo udruženje obrtnika. Dobio je Zlatnu plaketu - priznanje za 40 i više 
godine osnivanja obrta za dugogodišnji  doprinos u očuvanju tradicije obrta i 
promidžbu obrtništva. Udruženje obrtnika Jastrebarsko 2013. godine povodom 
odlaska u mirovinu dodijelio mu je Zahvalnicu za osoban doprinos i sudjelovanje 
u radu tijela udruženja. Za vrijeme Domovinskog rata dragovoljno se uključio sa 
svojom prijevozničkom djelatnosti i pomažući u obrani lijepe naše. Nesebično i 
hvalevrijedno uključio se u humanitarnu akciju pomoći za potrebe stanovnika 
poplavljenih područja u Slavoniji, vršeći transport sijena i žitarica, te ovim činom 
pokazao veliko srce, izuzetnu društvenu odgovornost i spremnost na pomoć, 
kada je to najpotrebnije. Predloženik je kao vrijedan gospodarstvenik, istaknuti 
kulturni i društveni djelatnik dao je značajan doprinos razvoju i unapređenju 
obrta, a svojim upornim i poštenim radom postao je primjerom čestitog i 
uspješnog, prvenstvo čovjeka, potom i obrtnika, te sveukupnim ostvarenim 
rezultatima doprinio razvoju i unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka 
Grada Jastrebarskog i šire. 

6. Predlagateljice Iva Sirovica, Donji Desinec 15; Nada Jurković, Donji Desinec 170 

– djelatnica OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko i Nađa Brlek, Okićka 1, Klinča Sela 

– djeltanica OŠ „Ljubo Babuć“ Jastrebarsko predlažu gospođu Olgu Obradović, 

Braće Kazić 7, Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada 

Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je u Zadru, gdje je i rođena, završila Pedagošku 

akademiju – engleski jezik. Nakon završene akademije dolazi u Jastrebarsko kao 

nastavnica engleskog jezika u OŠ „Vladimir Nazor“ u Pisarovini gdje je radila pet 

godina. Nakon toga s radom nastavlja na polovicu radnog vremena u OŠ „Kardinal 
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Alojzije Stepinac“ u Krašiću a drugu polovicu radnog vremena radi u OŠ „Ljubo 

Babić“ u Jastrebarskom gdje je ostala do svog umirovljenja 1.9.2014. godine. Svojim 

predanim radom u školi postigla je s učenicima zapažene rezultate na županijskim i 

državnim natjecanjima iz znanja engleskog jezika. Odradila je ukupno 43 godine 

radnog staža, neumorno, s ljubavlju prema djeci, i odgojila je mnoge generacije 

učenika prenoseći na njih znanje stranog jezika ali i jednako tako na njih je prenosila 

životne vrline – ljubav, marljivost, praštanje, vedrinu duha. Posebno omiljena kod 

djece koja su joj od srca dala nadima najdražeg „tičera“. Aktivna je u društvenom 

životu kroz rad humanitarne udruge žena „Iva“ te kroz obnovljeni Pjevački zbor 

„Javor“. Krase ju vedrina, borbenost, plemenitost i još uvijek je idol osobe kakav bi 

trebao biti. 

 

Javno priznanje „Nagrada Grada Jastrebarskog“ 

1. Predlagatelj Udruga slijepih Zagreb, Draškovićeva 80/III uz preporuku 

voditeljice tiskare COO „Vinko Bek“ gđe. Jasmine Bele iz Zagreba predlažu 

gospodina Nikolu Rundeka iz Ivančića 87, Gorica Svetojanska za dodjelu javnog 

priznanja „Nagrada Grada Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je član navedene 

Udruge, od rođenja visoko slabovidan, danas djelatnik COO „Vinko Bek“ svojim 

primjerom pokazao kako osoba s dvostrukim oštećenjem vida i sluha može biti 

društveno uključena, doprinositi senzibilizaciji javnosti za probleme osoba s 

invaliditetom i pomoći u rušenu predrasuda o ovoj skupini društva. Svojim 

profesionalnim radom korektora za brajevo pismo u tiskari realizirao je prilagodbu 

velikog broja udžbenika za slijepe učenike u Hrvatskoj. Ujedno svojim znanjem s 

područja novih tehnologija i njihove prilagodbe za slijepe pomogao je velikom broju 

djece u našoj zemlji u prilagodbi računala, pomagala i druge opreme te je na taj način 

doprinio njihovoj integraciji u svakodnevni život. Zadnjih godina redovno sudjeluje u 

natjecanjima iz čitanja brajevog pisma i osvaja prve nagrade za lijepo i izražajno 

čitanje. Uz to, ponekad piše i pjesme, no otkad radi manje piše. Nije klonuo duhom i 

njegova zdravstvena oštećenja nisu prepreka da se služi računalom, mobitelom i 

slično, veseo je, otvoren, i svaku životnu situaciju prihvaća kao izazov, te hrabro kroči 

kroz život uzdignute glave, komunikativan je i vrlo zanimljiv sugovornik. 

2. Glazbena škola Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, Jastrebarsko predlaže Kvartet 

saksofona „Papandopulo“ – članovi: Nikola Fabijanić, Goran Jurković, Tomislav  

Žužak i Goran Tudor za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Grada Jastrebarskog“ s 

obrazloženjem da u tom kvartetu sviraju mladi umjetnici, Nikola Fabijanić - sopran 

saksofon, Goran Jurković - tenor saksofon, Tomislav Žužak - bariton saksofon i 

Gordan Tudor - alt saksofon koji su diplomirali na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a 

nakon diplome nastavili usavršavanje u „svijetu“ te nakon povratka nastavili stečeno 

znanje prenositi učenicima u našim glazbenim školama i Muzičkim akademijama 

(Zagreb, Split,N.Sad). Snimivši album pod nazivom“Papandopulo“, nominirani su u 

pet (5) kategorija za nagradu „Porin“ te su osvojili „Porin“-a za najbolju novu 

kompoziciju koja se nalazi na ovom albumu. Sam album je najprodavaniji album 

klasične glazbe zadnjih nekoliko godina. Glazbena škola Jastrebarsko predlaže ovaj 

kvartet i zato što su u suradnji s našom školom, a u okviru udruge “Diapason“, 

pokrenuli seminar za mlade saksofoniste koji smo nazvali Škola saksofona u Jaski, 

koja je već  postala međunarodna manifestacija. Zahvaljujući ovim mladim, 

ambicioznim ljudima, kroz Glazbenu školu Jastrebarsko i sam Grad Jastrebarsko, 

prošla su vrhunska svjetska imena iz glazbenog svijeta a posebno iz svijeta saksofona, 

od Austrije, Slovenije, Francuske, SAD-a pa čak Japana. Zahvaljujući tome i Grad 

Jastrebarsko i Glazbena škola Jastrebarsko postaju poznato mjesto u svijetu glazbe, 
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gdje se nešto lijepo i kvalitetno događa. Još veće mi je zadovoljstvo predložiti ovaj 

kvartet za nagradu Grada, što su Tomislav Žužak i Nikola Fabijanić bili moji učenici 

od osnovne i srednje škole, sve do Akademije i već onda osvajali brojne, prve nagrade 

na ondašnjem „saveznom“ nivou. Goran Jurković  je pak učenik Nikole Fabijanića a 

prve saksofonističke „korake“ napravio je u našoj Glazbenoj školi u koju se nakon 

završenog studija vratio kao vrstan učitelj i počeo osvajati mnoge nagrade i priznanja s 

našim učenicima. 

 

Nakon rasprave, članovi Odbora donijeli su 

 

I. 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli „Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog“ 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da MIJI KELEČIĆU iz 

Jastrebarskog, Bana T. E. Bakača 50 u znak javnog priznanja za osobite uspjehe, ostvarenja i 

zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli „Nagradu za životno djelo Grada 

Jastrebarskog“. 

 

II. 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli „Plakete Grada Jastrebarskog“ 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da u znak javnog priznanja za 

osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli 

„Plaketu Grada Jastrebarskog“: 

1. ČEDOMILU VŠETEČKOM; 

2. FRANJI MEDVEDOVSKOM; 

3. NIKOLI ŽUNCU; 

4. TOMISLAVU MIRKU PERNARU (posmrtno); 

5. TOMI BUBANOVIĆU i 

6. OLGI OBRADOVIĆ 

 

III. 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“ 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da u znak javnog priznanja za 

osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli 

„Nagradu Grada Jastrebarskog“: 

1. NIKOLI RUNDEKU; 

2. KVARTETU SAKSOFONA „PAPANDOPULO“ 

 

IV.  

ZAKLJUČAK 

o visini novčanog iznosa za javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada 

Jastrebarskog“ 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da se dobitniku „Nagrade za životno 

djelo Grada Jastrebarskog“ isplati i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: 

pettisućakuna). 

  

         PREDSJEDNIK: 

         Željka Kovačić, prof. v.r. 


