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R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA:    011-01/23-01/0004
URBROJ:  2181-4-1/1-23-2

Kaštel Sućurac, 30. siječnja 2023.  

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 
6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18,3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst)  Gradonačelnik Grada Kaštela 
donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o dodjeli Posebnog priznanja Grada Kaštela za 2022. godinu 
Hrvatskom glazbenom društvu „Zrinski“ Donja Kaštela za 2022. godinu i dostavlja Gradskom vijeću 
na usvajanje.

2. Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskog vijeća određuje se Ivana Modrić, pročelnica Upravnog odjela 
za poslove Gradonačelnika i stručne poslove.

       Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl. ing.

DOSTAVITI:
1. 1. Predsjednik Gradskog vijeća 
2. 2. Za spis (predmet)
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O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 10. i 16.Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela ("Službeni glasnik 
Grada Kaštela", broj 25/21) Komisija za dodjelu javnih priznanja je Zaključkom od 26. siječnja 2023. g. 
proslijedila prijedlog  prijedlog  Kaštelanske krnjevalske udruge „Poklade“ Donja Kaštela za dodjelu javnog 
priznanja – Skupne nagrade Grada Kaštela za 2022. Hrvatskom glazbenom društvu „Zrinski“ Donja Kaštela 
povodom 170. obljetnice osnutka na nadležno postupanje Gradonačelniku Grada Kaštela.

Posebno priznanje Grada Kaštela dodjeljuje se u pisanom obliku pravnim osobama i udruženjima 
građana koja imaju sjedište na području Grad Kaštela prigodom njihovih obljetnica za svakih deset godina 
neprekidnog rada i djelovanja na području Grad Kaštela i društvenih događanja, za opće priznatu djelatnost i 
postignuća kojom su pridonijeli razvoju ili promicanju ugleda Grada Kaštela.

Hrvatsko glazbeno društvo „Zrinski“ Donja Kaštela osnovano je 1852. godine. Najstarija je  
kulturno-umjetnička udruga u Kaštelima i jedno od najdugovječnijih puhačkih orkestara u državi. Sudionik 
je brojnih kulturno-umjetničkih manifestacija, pučkih fešti i budnica te proslava crkvenih i državnih 
blagdana.

Od osnivanja orkestar je vodilo više od 20 kapelnika od  kojih su mnogi bili voditelji profesionalnih i 
simfonijskih orkestara u zemlji i inozemstvu. Veliki broj glazbenika koji su započeli svoj glazbeni put u 
donjokaštelanskoj glazbi postali su priznati profesionalni i estradni glazbenici i dirigenti. U sastavu 
današnjeg orkestra su najviše mladi, studenti i učenici što je zalog uspješne budućnosti glazbenog društva. 

HGD „Zrinski“ je dobitnik brojnih priznanja, plaketa i nagrada. Sudjelovanjem na raznim 
događanjima kroz svoje nastupe i koncerte promovira grad Kaštela u zemlji i inozemstvu.  

Odredbama stavka 1. i stavka 5. članka 16. Odluke, o dodjeli javnih priznanja utvrđenih člankom 10. 
ove Odluke odlučuje Gradonačelnik i dodjeljuje ih tijekom kalendarske godine ovisno o vrsti javnog 
priznanja, a može predložiti da o dodjeli pojedinih javnih priznanja odlučuje Gradsko vijeće. Gradonačelnik 
je sukladno odredbama stavka 1. i stavka 5. članka 16. Odluke utvrdio Prijedlog odluke o dodjeli Posebnog 
priznanja za 2022. Hrvatskom glazbenom društvu „Zrinski“ Donja Kaštela i dostavio Gradskom vijeću na 
usvajanje.
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- PRIJEDLOG

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada 
Kaštela”, broj 25/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 
6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 03/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela 
na ___ sjednici održanoj _____2023. g. donosi

O D L U K U
o dodjeli Posebnog priznanja Grada Kaštela za 2022. godinu

I. Posebno priznanje Grada Kaštela za 2022. godinu dodjeljuje se: 

HRVATSKOM GLAZBENOM DRUŠTVU „ZRINSKI“ DONJA KAŠTELA 
povodom 170. obljetnice osnutka za osobit doprinos razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma, 

očuvanju glazbene baštine te promociji grada Kaštela

II. Posebno priznanje Grada Kaštela za 2022. godinu uručit će se dobitniku na svečanoj sjednici 
Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Kaštela. 

III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela". 

Predsjednik Gradskog vijeća

    mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.



Ovaj dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.  
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika 
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.
Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna 
potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
GRAD KAŠTELA
Potpisano: 30. siječnja 2023.
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