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ZAPISNIK
13.

svečane

sjednice

održane u prostorijama

Općinskog vijeća Općine

Općine

Malinska-Dubašnica

Malinska-Dubašnica dana 18. srpnja 2014. godine

Svečana

sjednica održana je dana 18. srpnja (petak) 2014. godine, s
sati, u prostorijama Općine Malinska - Dubašnica.
Sjednica je održana povodom Dana
Apolinara, zaštitnika župe Dubašnica.
Nazočni

su bili svi

Općine

početkom

u 18:00

Malinska - Dubašnica, 20. srpnja-dana Svetog

članovi Općinskog vijeća.

Od uzvanika Svečanoj sjednici nazočili su: Marko Boras Mandić, dožupan PGŽ, Đanino
Sučić, potpredsjednik Skupštine PGŽ, Dario Vasilić, gradonačel nik grada Krka, Kristijan Jurjako,
gradonačelnik grada Cresa, Mirela Marunić, načelnica općine Kostrena, Mirela Ahmetović,
načelnica općine Omišalj, Marija Dujmović Pavan, načelnica općine Vrbnik, Neven Komadina,
načelnik općine Dobrinj, Marinko Žic, načelnik općine Punat, Leo Radaković, načelnik općine
Guttenbach/Pinkovac (A), Miroslav Leško, načelnki općine Fulijanka (SK), Andrzej Betlej,
načelnik općine Zarszyn (PL), gosp. Nikola Turčić, počasni konzul Ukrajine te ostali gosti i
uzvanici.
Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća prof .dr. sc. Zdenko
himnom.

Cerović,

a

započeta

U omotu spisa sjednice nalazi se pozivnica za obilježavanje Dana
Dubašnica.

je državnom

Općine

Malinska -

D n e v n i re d:
1. Pozdravna poruka

Općinskog načelnika

Općinski načelnik

prisutne osobe koje

će

Robert Anton Kraljić pozdravlja prisutne a ponaosob uzvanike i
primiti javna priznanja i nagrade.

Nakon uvodnog pozdrava Općinski načelnik održao izlaganje u kojem se je osvrnuo na
planirane projekte koji su bili dovršeni do kraja 2013. godine, na projekte od početka 2014.
godine do sada i na ono što bi se još do kraja ove godine trebalo napraviti.

13. svelana sjednica

Općinskog vije ć a

2. Dodjela javnih priznanja

O p ć in e

18. srpnja 2014

Ma linska - Du bašn ica u 2014. god ini

Uslijed ila je dodjela p ovelja o proglašenju p očas n ih građa n a Općine Malinska - Du baš ni ca
gosp. Josi pa Sorm ilića i gosp. Josipa Ša m a ni ća koj i su temelj em Odluke vij eća sa prošle sjedni ce
p očašće ni zbog dopri nosa svekoli kom razvoj u zajedni ce. Sveča n e povelje uručio je Op ć i ns k i
n ače l nik.

Temeljem Odl uke o n agrađiva nj u uspješnih sportaša novča nim nagradama n agrađe n i s u
u če ni ci, sportaši za postignuta ostva renja u s portskim natjecanj im a i to El a Zna or, Lu ka Baj čić,
Ma rtina Milčetić, Lo rena Lu lić, Antonijo Cvrtil a. Vedrana Cvrtila, Donik Begaj i Daniel Duda.
Posebnom nagradom Općinskog vi jeća sportašica Ana Znaor n agrađe n a je priznanjem i
n ovča n om nagra dom za iznimne uspjehe u natjecanj ima u Kickboxi ngu.

Po završetku sjednice Predsjedni k je pozvao nazoč n e da se prid ruže nastavku programa
obilježavanja Dana Općine u skl opu kojega će se danas sa početko m u 20:00 sa ti ispred župne
crkve Sv. Apoli na ra u B ogovićima od ržati predstavljanja monografije o Dubaš nici a uto ra dr. sc.
Antona Boza ni ća i predstavlja nje n osača zvuka narodnih pj esama i plesova braće Nikole i Antona
M i l četića

Zapis nik sastavio:
Bernard Cve Jić

Sje dnica je

zaklju če na

Pre ds jednik Vijeća:

Zdenko Cerović

oko 1 9: 00 s ati.

Zapisnik usvo jen na sj e dni c i 6 . stude n o g 2 014 .
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