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MJESNI ODBOR KORNIĆ 
Placa 32 
51517 KORNIĆ 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
sa 4. sastanaka Mjesnog odbora Kornić održanog 06. studenog  2014. godine u 20,00 sati 

u mjesnom domu Kornić. 
 
Nazočni članovi mjesnog odbora:    Siniša Patrk, predsjednik mjesnog odbora Kornić, 

                                                                 Emil Braut, zamjenik predsjednik mjesnog odbora Kornić     

Nenad Polonijo, član mjesnog odbora Kornić                               

Dino Kosić, član mjesnog odbora Kornić                                        

Alen Gržetić, tajnik mjesnog odbora Kornić  

Ostali nazočni:   
 
Odsutni:  
 
Sjednicu je, pozdravivši nazočne, otvorio predsjednik mjesnog odbora Kornić Siniša Patrk .  
Zahvalio se na odazivu i predložio Dnevni red. 
 
Predložen je sljedeći  dnevni red: 
1. Prijedlog o osnivanju odbora za kulturno-turističke programe Mjesnog odbora Kornić 

2. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 

D N E V N I   R E D 
Ad 1./ Prijedlog o osnivanju odbora za kulturno-turističke programe u mjestu 
Diskusija se vodila oko osnivanju odbora za kulturno-turističke programe. 
Dogovoreno da će odbor sastojati od članova mjesnog odbora i tri člana mještana koji se bave 
poslovima usko vezanim uz kulturu i turizam. 
Donesen je zaključak da članovi odbora za kulturno-turističke programe budu Vedrana Polonijo, 
Martina Srkoć i Damir Jurković. 
Siniša se zadužuje da dogovori sastanak sa njima početkom 12 mjeseca. 
 
 
Ad 2./ Razno 

1. KORIŠTENJE DOMA 

Diskusija se vodila oko korištenja doma. 

Zbog velikog broja upita o korištenju doma za razne proslave, dogovoreno je da će plaćati 

sigurnosni depozit u iznosu  od 200 kn (u slučaju da se nešto razbije). 

 

2. UREĐENJE DOMA 

Diskusija se vodila oko uređenja doma. 
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Kako bi se mogli organizirati razne svečanosti (fešte i ostala događanja) u mjesnom 

domu dogovoreno je da je potrebna nabavka 10 kompleta stolova i klupa, 10 stolica i 

nosač za projektor. 

Donesen je zaključak da se Gradu Krku podnese zahtjev za subvencioniranje 10 kompleta 

stolova i klupa, 10 stolica i nosača za projektor. 

 
 

 
 

Predsjednik mjesnog odbora Kornić 
Siniša Patrk 

Zapisničar: 
Alen Gržetić, tajnik 

mjesnog odbora Kornić 


