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Z A P I S N I K 

 

sa sjednice Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, održane dana 

11. srpnja 2019. godine u prostorijama Općine Kršan. 

 

Započeto u 08
00 

sati. 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan sastala se povodom potrebe 

utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan za 2019. godinu. 

 

 Nazočni: Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan u sastavu: 

Zdravko Vidak – predsjednik,  Silvano Uravić i Valter Fornažar, članovi, Valdi runko, 

načelnik, Roman Carić, u svojstvu voditelja zapisnika.  

 Članovi komisije Nensi Runko i Boris Babić odsutni. 

  

 Roman Carić konstatiraju da je Javni poziv ovlaštenim predlagačima za 

podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan za 2019. godinu 

objavljen na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 26. lipnja 2019. 

godine. Zaprimljen je jedan prijedlog, i to prijedlog Županijskog vijećnika Borisa 

Rogića, da se Godišnju nagrada Općine Kršan za 2019. godinu dodijeli Udruzi 

„Čepljonske maškare Čepić“ iz Čepića, za ostvarene iznimne rezultate na području 

kulture, te promociju Općine Kršan i van područja Istarske županije.  

 Ostalih prijedloga nije bilo. 

 

Nakon razmatranja gore navedenog prijedloga kao i ostalih prijedloga 

podnesenih od strane članova Komisije i Općinskog načelnika, a nakon provedenog 

glasovanja, Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan, jednoglasno, 

Općinskom vijeću Općine Kršan predlaže da se Godišnja nagrada Općine Kršan 

dodijeli:  
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1. RATKU RUNKU - jednom od prvih poduzetnika na području Općine Kršan, za 

osobite zasluge iz područja gospodarstva kao i na razvoju gospodarstva, 

2. KATICI KOS - jednoj od prvih poduzetnica na području Općine Kršan, za osobite 

zasluge iz područja ugostiteljstva, 

3. DORINI KNAPIĆ - jednoj od prvih poduzetnica na području Općine Kršan, za 

osobite zasluge iz područja ugostiteljstva, 

4. NADI PERŠIĆ - za osobite zasluge iz područja odgoja i obrazovanja, 

5. SILVANI SMILOVIĆ - dugogodišnjoj djelatnici Općine Kršan od njezina 

osnivanja, za predan rad i osobite zasluge za razvoj Općine Kršan, 

6. Udruzi ČEPLJONSKE MAŠKARE - za osobite zasluge na promicanju kulture, 

promociju Općine Kršan i očuvanje lokalnih običaja,  

7. BRANKU KATIČIĆU – ĐOLE – dugogodišnjem sportskom djelatniku, za osobite 

zasluge iz područja sporta kao i na razvoju sporta. 

 

 Ovaj se zapisnik upućuje Općinskom vijeću Općine Kršan na donošenje 

konačnih Odluka. 

  

 Sjednica komisije za dodjelu priznanja Općine Kršan zaključena je u 08
30

 sati. 

 

  

 
     Voditelj zapisnika:                             Komisija za dodjelu javnih priznanja 

                  Općine Kršan 

 

 

______________________    _________________________ 

       (Roman Carić)     (Zdravko Vidak, predsjednik) 

       

 

       _________________________ 

              (Silvano Uravić, član) 

        

 

        _________________________ 

              (Valter Fornažar, član)  

 

   


