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Na temelju članka 31. Statuta općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik “ br. 2/13, 03/18. i
02/21 ), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 2. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021.
godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja
Općine Špišić Bukovica
u 2021. godini
Članak 1.
U povodu dana Općine Špišić Bukovica 24.
lipnja, dijele se javna priznanja i to kako slijedi:
I. ZLATNA PLAKETA Grb Općine Špišić
Bukovica
1. ZVONKO ŠPOLJARIĆ
- Za 40 godina uspješne organizacije i rada
udruge sportske rekreacije „Sport za sve“
„Mladost“ Vukosavljevica,
- Za četiri osvojena prva mjesta na Hrvatskim
festivalima sportske rekreacije,
- Za nebrojena ostala osvojena zapažena mjesta
na drugim međudržavnim, međužupanijskim
festivalima sportske rekreacije,
- Zbog promocije sporta i važnosti rekreacije
i zdravlja, organizacija festivala sportske
rekreacije, podizanja svijesti o dobrobiti sporta
i sportske rekreacije kao i humanitarnog
rada, te turističke promocije Općine Špišić
Bukovica.
2. SARA MALČEC
- Poradi višegodišnjeg uspješnog bavljenja i
promocije sporta, a posebice karatea.
- Aktualna prvakinja Hrvatske u karateu u
disciplini kata u uzrastu U21 i kategoriji
seniorki i trenutno na četvrtom mjestu
službene svjetske ljestvice karatistica do
21. godine u disciplini kata. Devet puta
u kontinuitetu prvakinja Hrvatske od
kadetskog do seniorskog uzrasta. Osvajačica
mnogobrojnih odličja na raznim domaćim
i međunarodnim natjecanjima. Članica je
Hrvatske nacionalne reprezentacije od 2014.
godine, a čije boje brani na svim natjecanjima
na kojima nastupa reprezentacija Hrvatske.
- Osim sportskih uspjeha niže i uspjehe u
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organizaciji, a dokaz tomu su obnašanja
dužnosti tajnika Karate saveza Virovitičkopodravske županije i Karate kluba Bilogora iz
Špišić Bukovice.
- Uz sve pobrojano aktivna je i u radu s mladima
u Špišić Bukovici gdje prenosi svoja znanja
na djecu i mlade te tako pridonosi njihovom
sportskog razvoju i izgradnji ličnosti.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 060-01/21-01/01
Urbroj: 2189/06-02-21-5
Špišić Bukovica, 17.06.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednica Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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