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Na temelju članka 30. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14 i 
20/15 ) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.07.2016. godine 
donijelo je  

ZAKLJUČAK 
o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općinskog vijeća Općine Marina  

povodom dana Općine Marina i blagdana –zaštitnika Općine Marina Sv.Jakova 25.srpnja 
2016.godine 

 
Povodom dana Općine Marina i blagdana Sv. Jakova zaštitnika Općine Marina-25.srpnja 
2016.godine,Općinsko vijeće Općine Marina dodjeljuje priznanja i nagrade zaslužnim 
pojedincima, društvima i udrugama za cjelokupna postignuća od značaja za Općinu Marina iz 
područja kulture i znanosti ,prosvjete i športa ,humanitarnog rada i skrbi o najtežim 
invalidima. 
  
 
GODIŠNJA NAGRADA/POJEDINAČNA NAGRADA 
 

1. Gosp. IVAN PAŽANIN, pravnik i publicist,rođ.19.studenoga 1950.godine u Vinišćima, 
općina Marina –iz područja kulture i znanosti. 

2. Gđa. FANI PERUN, profesorica engleskog jezika i književnosti,rođ.21.07.1964.god.u 
Dubrovniku iz područja prosvjete i kulture 

3. Gđa. JASMINA RADOVIĆ, administrativni referent,rođ.07.08.1978.god. u Splitu,iz 
područja glazbene kulture  
 

 
GODIŠNJA NAGRADA/SKUPNA NAGRADA 
 

1. UDRUGA TJELESNIH INVALIDA „TOMS“ Trogir iz područja humanitarnog rada 
2. MNK Marina iz Marine – iz područja športa 

 
 

OBRAZLOŽENJE : 
 
Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Marina („Službeni glasnik Općine Marina“ br.15 
/14) te objavljenog Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada 
Općine Marina ( Klasa: 061-01/16-10/01,Ur.broj:2184/02-01/01-16-1 od 19.svibnja 2016.godine) 
Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Marina raspravljajući o podnesenim prijedlozima , 
utvrdila je prijedloge pojedinaca i skupina kojima bi se dodijelila javna priznanja Općine Marina 
na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Marina povodom dana Općine Marina: 
 
 
 
 
 



Stranica  131 – Broj 15/16      SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA        Utorak, 19. srpnja 2016. godine 

 

 

GODIŠNJA NAGRADA/POJEDINAČNA NAGRADA 
iz područja kulture i znanosti 

 
gosp. IVAN PAŽANIN 

 
Pravnik i publicist iz Splita,rođ.19.studenoga 1950.godine u Vinišćima, općina Marina . 
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu, a na pravnom fakultetu u Splitu diplomirao 
je 1975.godine.  
Znanstvenim radom i publicistikom bavi se preko 30 godina. 
U znanstvenoj i stručnoj literaturi objavio je narodne pjesme iz Vinišća te 50-tak radova s 
kulturno povijesnim temama trogirskog primorja, posebice Vinišća, te otoka Drvenika i 
Ploče („Čakavska rič“, „Mogućnosti“, “Kulturna baština“, “Vartal“, „Radovi zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru“, “Građa i prilozi za povijest Dalmacije „i dr. ) 
 
Matica hrvatska Trogir izdaje mu 2002.godine knjigu Iz povijesti Vinišća i Trogirskog  
primorja za koju je dobila srebrenu plaketu od središnjice iz Zagreba. 
Surađuje u „Hrvatskom leksikonu“,“Hrvatskom biografskom leksikonu“ i drugim 
edicijama. 
Autor je „Zbornika otoka Drvenika I i II“,“Vinišćarskog zbornika I i II“ ; kroz časopis za 
kulturu „Vartal „trogirske Matice obrađuje etnografiju trogirskog područja te otoka 
Drvenika i Marine. 
Član je Matice Hrvatske od 1969. godine,kao i Ogranka Matice hrvatske u Trogiru,a 
ujedno je dugogodišnji član uredništva i suradnik „Vartala“,časopisa za kulturu kojeg 
izdaje Ogranak Matice hrvatske u Trogiru. 
Preko 30 godina bavi se znanstvenim i publicističkim radom intenzivno istražujući 
kulturno povijesne teme Trogira i pripadajućeg mu područja ,pri tom razvijajući 
interdisciplinarni pristup trogirskoj povijesti i povijesti trogirskog kraja. 
Osobitu pažnju posvetio je ruralnim cjelinama, uključivši i Vinišće, dijelovima povijesnog 
trogirskog distrikta koji su obrađeni u navedenim zbornicima u više svezaka- što 
predstavlja izniman i raritetan slučaj obrade ovakve mikrolokacije na hrvatskom Jadranu. 
 
Svojim radovima iz povijesti,glazbe ,pomorstva,etnografije,zdravstva Trogira i Marine 
istakao se kao vrstan poznavatelj marinskih i trogirskih tema čime je dao nemjerljiv 
doprinos bogatoj prošlosti i raznolikoj baštini trogirske komune kojoj je nekoć pripadala i 
Općina Marina. 
Objavljenim knjigama i znanstvenim radovima o zavičajnim Vinišćima, Marini i 
Trogirskom primorju obogaćuje kulturnu povijest i pisanu riječ ovog kraja, svjedoči o 
privrženosti ovom kraju te zaslužuje posebno mjesto među zaslužnicima marinskog kraja 
i marinskog puka.  
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Gdja FANI PERUN 

iz područja prosvjete i kulture 
 
 

Rođena je u Dubrovniku 21.07.1964.god.,profesorica engleskog jezika i književnosti u O.Š.Ivana 

Duknovića u Marini. 

Puno svog slobodnog vremena provodi u radu s djecom , bavi se literarnim radom, koreografira i 

organizira plesne nastupe i radionice ,režira predstave, izdaje kratku zbirku pjesama na 

čakavštini. 

Sa željom predstavljanja i očuvanja bogatstva svih sela Općine, pokrenula je višegodišnji projekt 

Sačuvajmo baštinu za buduće naraštaje.  

Sa željom da mladi ne zaborave govor svojih „didova“, već godinama prikuplja riječi zavičajnog 

govora za komparativni rječnik koji obuhvaća sva sela Općine. 

Projekte vezane uz turizam( „Ljetna čitaonica „i „Mali vodiči“ profesorica Perun ostvaruje u 

tijesnoj suradnji s TZ Općine Marina. Jedinstvenost tih projekata prepoznao je HRT pa je o tome 

snimljen TV prilog u Marini, nakon čega je s učenicima gostovala u radio emisiji Baština te je na 

najbolji način predstavila Marinu gledateljima i slušateljima. 

Za web stranicu Župe sv. Jakova priredila je tekst o svetoj Marini kao i kratke hagiografije 

svetaca. Napisala je više vjerskih pjesama od kojih je jedna uglazbljena. 

Od 2005. godine odlukom Ministarstva za odgoj i obrazovanje izabrana je za županijskog 

voditelja za engleski jezik te svake godine organizira stručne skupove, uglavnom u Marini, na 

koje dovodi domaće i strane predavače. Održala je brojna predavanja i radionice na županijskoj, 

međužupanijskoj i državnoj razini. 

Aktivno sudjeluje u životu škole i uključena je u sve manifestacije, kao što su „ Dani kruha“, „Dan 

škole“,“ Tjedan botaničkih vrtova“, „Dan sjećanja na Vukovar „i ostale priredbe i manifestacije. 

Fotografira i piše tekstove za stranicu škole, vodi „Čitalački klub“, organizira izradu jaslica, 

obilježavanje „Dana osmijeha „i branje maslina u školi u Marini. 

Svestrana profesorica Fani Perun od zaborava brižno čuva i njeguje „rič“ dalmatinskog krša i 

kamena; kroz literarni rad prenosi to nepresušno vrelo u srca svojih učenika, veže ih 

neraskidivom vezom sa rodnim zavičajem. 

Ova nagrada znak je zahvalnosti i priznanja za svekoliki rad sa djecom, njihovim aktivnostima 

uključivanjem u svakodnevni život obogaćen vrijednostima i baštinom kraja iz kojeg su potekli. 
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Gdja. JASMINA RADOVIĆ 

iz područja glazbene kulture 

 

Rođena 07.08.1978.godine u Splitu, po zvanju administrativni referent ,voditeljica  crkvenog 

zbora Župe Presvetog srca Isusova u Vinišćima, članica Udruge žena Vinišća „Viola“, i  “Narodne 

glazbe Trogir“. 

Završila je školu za hotelijersko turističkog tehničara, samostalnog knjigovođu, govorničku školu 

na odjelu za fonetiku Hrvatskog filološkog društva; sudjelovala na konferencijama udruga 

civilnog društva; radila kao novinarka u „Trogirskom listu“, voditeljica programa, urednik emisija 

reporter- na Radio Trogiru i Radio postaji Kaštela, voditeljice kulturnih događanja na 

raznoraznim manifestacijama. 

Mogli bismo još podosta nabrajati iz njenog dosadašnjeg uspješnog rada , ali ovu našu „vinišku 

nevistu“ predložili su za nagradu njeni sumještani, vjernici Župe Vinišća koji u svom prijedlogu 

kažu da je to njihova nevista koja je došla ,zaljubila se osobu svog života , ostala u najlipšoj vali 

na svitu, brižna i nježna majka koja svoje slobodne trenutke nesebično dijeli sa članovima 

crkvenog zbora župe Vinišće. Svoje glazbeno stvaralaštvo započela je od malih nogu kroz 

pjevanje u zborovima, sviranju na muzičkim instrumentima, Narodnu glazbu Trogir… 

Nedjeljne svete mise, proslave blagdana, mjesne svečanosti, sve su to mjesta i događaji na 

kojima sudjeluje crkveni zbor kojeg vodi. 

Božični koncert koji se organizira svake godini u crkvi Presvetog srca Isusova, koji iz godine u 

godinu posjećuju i pozorno sluša sve više i više naših sumještana i gostiju, postaje tradicija , 

postaje nezaobilazna postaja na putu kulturne ponude našeg kraja. Za uspjeh koncerta i 

cjelokupne rezultate zbora najzaslužnija je voditeljica zbora –gđa. Jasmina Radović. 

Ova nagrada neka joj posluži kao poticaj za njen daljnji rad na svekolikom polju njenog 

stvaralaštva, pogotovo glazbene kulture, na dobrobit i radost crkvenog zbora, svih vjernika Župe  

Vinišća i Općine Marina. 
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GODIŠNJA NAGRADA/SKUPNA NAGRADA 
 

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA (TOMS) 
Iz područja humanitarnog rada 

 
Udruga u koju se dragovoljno uključuju osobe sa prirođenim ili stečenim teškoćama u razvoju na 

području grada Trogira, općina Okrug, Marina i Seget, a članica je Hrvatskog saveza udruga 

tjelesnih invalida, Saveza društva distrofičara Hrvatske, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i 

dječje paralize i Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije 

                Udruga je svoju djelatnost započela 1988. godine pod nazivom: « Društvo distrofičara, 

cerebralaca i ostalih tjelesnih invalida općine Trogir «, mijenjala naziv u “Udrugu distrofičara, 

cerebralaca i ostalih tjelesnih invalida Trogira, Segeta“da bi danas djelovala pod nazivom „ Udruga 

tjelesnih invalida TOMS „. 

Svojim svestranim radom vrijedni članovi Udruge omogućuju integraciju osoba s invaliditetom u 
političkom, javnom, gospodarskom i kulturnom životu, procesu odgoja i obrazovanja, 
zapošljavanja, zdravstvu, rehabilitaciji i socijalnoj zaštiti, osiguravaju uvjete za osiguranje 
vaninstitucionalnih oblika skrbi te promiču razvoj volonterstva, razvijanje odnosa solidarnosti i 
društvene brige za osobe s invaliditetom.  
Među mnogim zadaćama koju obavljaju ovi svestrani humanitarni djelatnici posebno mjesto 
zauzima organiziranje i pružanje socijalnih usluga koje nisu pokrivene djelovanjem institucija – 

savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, osobna asistencija, 

psihosocijalna podrška, rana intervencija, rehabilitacija, integracija, 
boravak, organizirano stanovanje, radionice, igraonice i klubovi kao i 

pružanje usluga psihoterapije i drugih vrsta stručne pomoći 
građanima. 
 

Danas udruga broj preko 290 članova o kojima skrbi kroz različite projekte, programe, akcije , a 

ista se financira sukladno Ugovorima za provedbu projekata od strane Ministarstva socijalne 

politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja, Nacionalne 

zaklade za razvoj civilnog društva te lokalne samouprave kojoj pripada i Općina Marina. 

Teško je nabrojiti cijeli djelokrug poslova i pomoći koju pružaju 

vrijedni članovi Udruge. Teško ih je nabrojiti ali vrlo je lako prepoznati 
njihov rad i njihove radne rezultate. 

 
Ova nagrada nije samo znak priznanja Općine Marina za Udrugu koja 

skrbi o najtežim invalidima i sa područja Općine Marina, već znak 

pažnje i zahvale svih onih sa područja Općine Marina kojima je ta 
pomoć pružena i pruža se, onih koji imaju svoju novu obitelj ,svoj 

drugi dom -a on se zove TOMS. 
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MALONOGOMETNI KLUB (MNK) MARINA,MARINA 

Iz područja športa 
 

MNK „Marina“ je športska udruga osnovana 1999. godine. Klub se trenutno natječe u 
malonogometnoj ligi grada Kaštela. 
Uz seniorsku sekciju, klub u lipnju 2015.g. osniva školu nogometa u koju se uključuje veliki dio 
mladih . 

Sudjelovali su na raznim ljetnim turnirima te ostvarili zapažene športske rezultate.  
Svoje  mjesto pod suncem u ovoj školi nogometa našlo je šezdesetak mladih nogometaša 
raspoređenih u četiri uzrasne kategorije . Trenirajući tijekom cijele godine ostvaruju 
pretpostavke da svoj trud i zalaganje okrune natjecanjem u jednoj od nogometnih liga što se 
organiziraju na području naše županije. 

Zaslugom ove športske Udruge mnogi mladi Marine imaju mogućnost da svoje prve sportske 
korake učine u vlastitoj sredini, u blizini svoga doma i pod budnim okom svojih stručnih 
voditelja. 

Ova nagrada neka im bude snažni poticaj da u športskom duhu okupljaju i odgajaju mlade 
naraštaje športaša, naše buduće nogometne nade. 

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marina. 

 
Klasa: 061-01/16-10/01 
Ur.broj: 2184/02-01/01-16-4                                   
Marina,19.srpnja 2016.godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE MARINA 

                                       Predsjednik  
Općinskog vijeća 

 
                                               Davor Radić 
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Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 
29/97 (ispr.) 47/99 (ispr.) i 35/08), članka 41. točka 1. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 
30.  Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 11/14 i 
20/15)  Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 
19.07.2016. godine donijelo je 

 

   ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg 
vrtića Marina 

I 

Osnivač dječjeg vrtića Općina Marina – Općinsko vijeće daje PRETHODNU 
SUGLASNOST na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Marina, a  koji je 
sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića  da temeljem ove   suglasnosti 
donese Izmjene i dopune  Statuta Dječjeg vrtića Marina iz Marine. 

III 

Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Marina. 

 
Klasa: 601-02/16-20/05 
Ur.broj: 2184/02-01/01-16-3 

Marina, 19.07.2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

                                                                           Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

                                                                                        Davor Radić 
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Na temelju  članka 17. Stavka 1. Podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne 

novine br. 82/15) i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 

11/14,20/15) Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.07.2016. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine 

Marina 
 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Marina, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša na 

području Općine Marina, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 

nesreća.  

 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su: 

 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Marina 

2. Marinski komunalac d.o.o.  

 

 

Članak 3. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite sudionici su sustava civilne zaštite na 

području Općine Marina, koje općinski načelnik poziva na izvršavanje zadaća uklanjanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Marina sukladno potrebama. 

Dužnost pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite je izvršavanje namjenskih 

zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, te materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom 

području Općine Marina. 

Pravne osobe dužne su prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima u 

situacijama kada je proglašena katastrofa i velika nesreća, izraditi operativne planove zaštite i 

spašavanja, uključujući planove mobilizacije i aktiviranja za potrebe sudjelovanja u otklanjanju 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

 

 

Članak 4. 

Pravnim osobama  od interesa za sustav civilne zaštite  sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira 

općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Općine Marina. 
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Članak 5. 

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Općine 

Marina, pored pravnih osoba iz ove odluke, općinski načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati i 

druge ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja općine sukladno Zakonu i Planu zaštite 

i spašavanja.  

 

 

                                                         Članak 6. 

Prava i obveze pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Marina utvrđena su važećim Zakonom o zaštiti i spašavanju, Uredbom o načinu utvrđivanja 

naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja i Uredbom o 

visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana.  

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Marina. 

 

 

 

KLASA: 810-01/16-10/09 

UR.BROJ:2184/02-01/01-16-4 

MARINA, 19.07. 2016. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE MARINA 

 

Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

Davor Radić 
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 IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – 

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 


