
Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine Brod Moravice 

U Domu kulture Brod Moravice održana je svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine Brod 

Moravice kojoj je nazočne pozdravio načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković,dipl.ing. U ime 

Primorsko-goranske županije  nazočne  je pozdravio zamjenik župana Marko Boras Mandić. Također nazočnima 

se obratila  državna tajnica Majda Burić i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić. 

U sklopu Svečane sjednice predsjednik vijeća Branimir Svetličić uručio je Povelje nagrađenima i to Vlatku 

Horačeku za doprinos u razvoju elektroenergetske mreže, , Mladenu Štajduharu za pruženu višegodišnju potporu u 

projektu stipendiranja učenika i studenata, Borisu Delaču, općinskom vijećniku u više mandata za iskazanu 

humanost darivanja krvi, te izuzetan doprinos na sportskom opće društvenom radu i Slavenu Crnkoviću za 

višegodišnji doprinos u radu Udruga koje provode humanitarne i sportske aktivnosti te izuzetan doprinos u 

Lovčkom društvu „Srndać“ Brod Moravice, te Dragica Marač  za doprinos kroz programe iz područja socijalne 

skrbi koja se obratila se nazočnima u ime nagrađenih. 

Javna priznanja u obliku Zahvalnice uručio je općinski načelnik Dragutin Crnković i to Nenadu Crnkoviću 

za iskazanu humanost darivatelja krvi, te dugogodišnjem članu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice, 

Antoniu Crnkoviću za pruženi doprinos u organizaciji manifestacija, humanosti i obilježavanju vjerskih blagdana 

na području Općine Brod Moravice, Krešimiru Crnkoviću članu TSK „Budućnost“ Brod Moravice za postignute 

rezultate u skijaškom trčanju i biatlonu na području Republike Hrvatske i međunarodnim natjecanjima i Karlu 

Jurkoviću članu TSK „Budućnost“ Brod Moravice za postignute rezultate u skijaškom trčanju na području 

Republike Hrvatske i međunarodnim natjecanjima. 

Također su na Svečanoj sjednici dodijeljena Priznanja Turističke zajednice Općine Brod Moravice koje je 

dodijelio predsjednik TZO Brod Moravice Dragutin Crnković zajedno sa Majom Žagar i Antonom Crnkovićem 

koji su nosili brodmoravičku nošnju.                  Priznanja su dodijeljen obitelji Naglić iz Brod Moravica za 

najuređeniju okućnicu, obitelji Beljan iz Starih Lazi za najuređenije pročelje i Franji Marinclu za najljepši balkon. 

Također je dodijeljeno priznanje TZO Brod Moravice Davoru Delaču za doprinos u promidžbi Općine Brod 

Moravice putem medija i fotografija te je prezentiran film „Četiri  godišnja doba Brod Moravice“ istog autora. 

 

 

 

 

 


