
SKRAĆENI ZAPISNIK  

SA 15. (SVEČANE) SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 

Svečana sjednica odrţana je dana 28. srpnja (srijeda) 2010. godine, s početkom u 17.00 sati, u Domu 

kulture Liburna u Korčuli.  

Sjednica je odrţana povodom Dana Grada – blagdana sv. Todora, 29. srpnja. 

Sjednica se tonski snima. 

Sjednici predsjedava Lovro Krstulović – predsjednik Vijeća. 

Zapisnik izradio Srđan Mrše, tajnik Grada. 

Sjednica je započeta intoniranjem drţavne himne, nakon čega je minutom šutnje odana počast umrlim 

i poginulim sugrađanima kao i svima onima koji su dali svoje ţivote za domovinu Hrvatsku.  

U omotu spisa sjednice nalazi se popis uzvanika pozvanih na svečanu sjednicu, kao i pristigli brzojavi 

te previđeni protokol.   

Svečanoj sjednici nazočio je Predsjednik RH, g. Ivo Josipović, sa pratnjom (g. Saša Perković, 

savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost, gđa Maja Kocijancić, pomoćnica savjetnice 

Predsjednika za društvene djelatnosti-područje kulture, i dr.). 

 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Dodjela javnih priznanja Grada Korčule u 2010. godini 

                                  2. Proglašenje športaša Grada Korčule za 2009. godinu 

 

Nakon pozdravne riječi predsjednika Vijeća i svečarskog govora gradonačelnika, g. Mirka Duhovića, 

pozdravnim govorom skupu su se obratili g. Ivan Radovan, načelnik Općine Lumbarda, gđa Tatjana 

Šimac Bonačić, saborska zastupnica i zamjenika gradonačelnika Grada Dubrovnika, g. Nikola 

Dobroslavić, ţupan DNŢ, Arsen Bauk, saborski zastupnik, g. Branko Bačić, saborski zastupnik i 

izaslanik predsjednice Vlade HR, i g. Ivo Josipović, predsjednik RH. 

Nakon pozdravnih riječi gostiju-uzvanika, predsjednik Vijeća čita pozdravne telegrame pristigle 

povodom svečane sjednice. 

Nakon pozdravnih govora, prelazi se na uručivanje javnih priznanja Grada Korčule u 2010. godini, 

prema odlukama Gradskog vijeća o dodjeli pojedinih javnih priznanja Grada Korčule u 2010. godini, a 

prema protokolu sjednice. 

Javna priznanja Grada Korčule u 2010. godini u ime Grada uručuje gradonačelnik, uz nazočnost 

predsjednika Gradskog vijeća, i Andrije Fabrisa, predsjednika Odbora za javna priznanja, i to 

sljedećim dobitnicima (po redoslijedu uručivanja): 

1/ Dječji vrtić Korčula, iz  Korčule - kolektivna godišnja nagrada  

2/ Gradska knjiţnica „Ivan Vidali“, iz Korčule - kolektivna godišnja nagrada 

3/ Korčulanski plivački klub, iz Korčule - kolektivna godišnja nagrada. 

Kratkim govorima zahvale skupu su se obratili gđa Fanica Ivelja (ravnateljica), u ime Vrtića, Tajana 

Grbin (ravnateljica), u ime Gradske knjiţnice „Ivan Vidali“, i Nikša Fabris (predsjednik), u ime KPK.  

Program svečane sjednice je obiljeţen glazbenim nastupima mješovitog pjevačkog zbora KUD-a 

„Moreška“, limene glazbe  HGD-a „Sv. Cecilija“, klape „Tiramol, klape „Štrop“ i fanfare, prema 

protokolu sjednice. 

Nakon uručivanja javnih priznanja Grada Korčule u 2010. godini, prelazi se na dodjelu nagrada 

najboljim športašima Grada Korčule u 2009. godini, u sljedećim kategorijama: 

- najbolja športašica,  

- najbolji športaš,  

- najbolja  ţenska ekipa,  

- najbolja muška ekipa, i 

- perspektivni športaš (športska nada). 

Nagrade (plakete) u ime Zajednice športskih udruga Grada Korčule, koja je utvrdila dobitnike 

navedenih priznanja, uručuje g. Stanko Šutalo, predsjednik ZŠU, prema protokolu, i to sljedećim 

dobitnicima (po redoslijedu uručivanja): 

1/ Jasna Peručić (plivačica KPK) – najbolja športašica 



2/ Dinko Šegedin (Taekwondo klub Korčula) – najbolji športaš 

3/ Kadetska ţenska plivačka ekipa KPK – najbolja ţenska športska ekipa 

4/ Kadetska muška plivačka ekipa KPK – najbolja muška športska ekipa 

5/ Vinko Fabris (plivač i vaterpolist KPK) – perspektivni športaš. 

Riječima zahvale u ime svih nagrađenih športaša skupu se obratio Vinko Fabris.  

Predsjednik Vijeća zaključuje svečanu sjednicu u 18.35 sati. 

 

 

                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 

                                                 Lovro Krstulović, dr. stom.  


