
SKRAĆENI ZAPISNIK  

SA 14. (SVEČANE) SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

 

Svečana sjednica odrţana je dana 28. srpnja (subota) 2012. godine, s početkom u 11.00 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. 

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, tajnik Grada. 

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

poginulim braniteljima koji su svoje ţivote ugradili u temelje slobodne i neovisne Republike Hrvatske 

te svim civilnim ţrtvama u Domovinskom ratu..  

U omotu spisa sjednice nalazi se pristigli brzojavi te sinopsis sjednice.   

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Dodjela javnih priznanja Grada Korčule u 2012. godini 

                                    2. Proglašenje športaša Grada Korčule za 2011. godinu 

 

Nakon pozdravne riječi, predsjednika Vijeća je pročitao pozdravne telegrame, nakon čega je 

gradonačelnik odrţao svečarski govor. 

Pozdravnim govorom svečanom skupu su se obratili: Ivo Gavranić, načelnik Općine Blato, u ime 

otočnih i peljeških općina,  Ţeljko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara, u ime hrvatskih gradova, 

Nikola Dobroslavić, ţupan DNŢ, u ime Ţupanije, Nenad Stazić, potpredsjednik Hrvatskog sabora, i  

Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH. 

Nakon uvodnog protokola prešlo se na uručivanje javnog priznanja Grada Korčule u 2012. godini, 

prema zaključku Gradskog vijeća  od 12. lipnja 2012. godine o dodjeli nagrade Grada Korčule za 

ţivotno djelo dr. sc. Aleni Fazinić. 

Javno priznanje u ime Grada uručio je Mirko Duhovič, gradonačelnik, uz nazočnost Lovra 

Krstulovića, predsjednika Gradskog vijeća, i Marinka Paţina, predsjednika Odbora za javna priznanja.  

Nagrađena se je s nekoliko kratkih rečenica zahvalila na uručenom priznanju. 

Nakon uručivanja javnog priznanja Grada Korčule u 2012. godini, prešlo se na dodjelu nagrada 

(plaketa) najboljim športašima Grada Korčule u 2011. godini, u sljedećim kategorijama: 

- uspješnog športskog djelatnika, 

- perspektivni športaši,  

- najuspješnija  ţenska ekipa,  

- najuspješnija muška ekipa,  

- najuspješnija športašica, i 

- najuspješniji športaš. 

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

navedenih priznanja, uručio je Nikša Fabris, predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Korčule, i 

to sljedećim dobitnicima: 

1/ Adriana Barčić – uspješna športska djelatnica 

2/ Kadetska ekipa Malonogometnog kluba Sv. Antun – perspektivni športaši 

3/ Plivačice KPK – najuspješnija ţenska športska ekipa 

4/  Seniorska vaterpolo ekipa KPK – najuspješnija muška športska ekipa 

5/  Jasna Peručić – najuspješnija  športašica 

6/  Dinko Šegedin – najuspješniji športaš. 

Riječima zahvale u ime svih nagrađenih športaša skupu se obratila Adriana Barčić.  

Program svečane sjednice je obiljeţen glazbenim nastupom (tri glazbene točke) puhačkog orkestra 

„Moreške“ KUD i  Marije Ţanetić (jedna izvedba na violini, uz klavirsku pratnju prof. Gorana 

Miloševića. 

Svečana sjednica završila je u 12.30 sati. 

 

                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA 

                                         Lovro Krstulović, dr. stom. dent. 


