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                  GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-154-7 

Krk, 31. siječnja  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 154. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. siječnja (ponedjeljak) 2017. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, 

stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, viši stručni 

referent  u Odsjeku  općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za 

održavanje internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Gradska knjižnica Krk – zamolba za sufinanciranje kupnje fotelje u cilju 

realizacije projekta uređenja kuta za čitanje u Gradskoj knjižnici Krk; 

 informacija Odsjeka  u vezi prispjelih prijava na Javni poziv za financiranje 

javnih potreba u 2017. godini; 

 Karnevalska udruga „Povero Keko“ iz Krka – zamolba  za uplatu novčanih 

sredstava kako bi mogli podmiriti troškove vezane za osnovnu djelatnost; 

 prijedlog Odsjeka za imenovanje Povjerenstva za otvaranje prijava prispjelih 

na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini i koje 

Povjerenstvo će ocjenjivati programe ili projekte, te da li su prijavljeni ispunili 

sve propisane uvjete iz Javnog poziva; 
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 Udruga „Ćuk“  iz Krka zamolba za korištenje prostora Društvenog centra Krk 

radi provođenja programa udruge. 

2. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi teksta brošure „Proračun u 

malom Grada Krka za 2017. godinu“ i ponuda tvrtke Kesschoffset Zagreb d.o.o. 

za tisak brošure. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Poljica zamolba za sufinanciranje izrade i montaže australske rešetke  

na makadamskoj cesti od predjela Valji, prema Močila; 

b)  Ivan Kosić iz Pinezića, Torkul 3 zamolba za izmjenu Rješenja o komunalnoj 

naknadi Klasa: UP/I-363-03/16-02/50, Urbroj: 2142/01-03-05/6-16-2 , od 02. 

prosinca 2016. godine; 

c) Dezinsekcija d.o.o.  Rijeka - Izvješće o provedenim mjerama preventivne 

dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i o provedenim mjerama zaštite bilja na 

području Grada Krka tijekom 2016. godine; 

d) Izvješće Prometnog redara o broju obavijesti (kazni) i upozorenja izdanih u 2016. 

godini; 

e) Polugodišnje Izvješće tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom 

nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od 01. srpnja do 

30. prosinca 2016. godine; 

f) Tomislav Mrakovčić iz Brusića- zamolba za obročno plaćanje komunalnog 

doprinosa za gradnju obiteljske kuće na k. č. 3120/1 k.o. Poljica, u naselju Brusići, 

na 60 jednakih mjesečnih rata; 

g) Prijedlog Veterinarske stanice Rijeka, Veterinarske ambulante Krk  za 

sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju 

mačaka. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Zamolba vlasnika nekretnina u zoni Torkul , zastupanih po odvjetniku Dubravku 

Zeljku, vezano za izgradnju infrastrukture te projektne dokumentacije za zonu 

Torkul; 

b) Tvrtka Dinocop d.o.o. – zamolba za produženje roka izvođenja radova za 

izgradnju nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku; 

c) TvrtkeaPečarić Consult d.o.o. – ponuda za izradu glavnog projekta s  

troškovnikom za gradnju javne rasvjete i nogostupa u dužini cca 100 m, uz cestu 

U- 5.1. na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

d) Informacija Odsjeka o dostavljenoj Lokacijskoj dozvoli za gradnju dijela 

Crikveničke ulice u gradu Krku; 

e) Tvrtka Pečarić Consult d.o.o. – ponuda za uslugu stručnog nadzora nad 

izgradnjom prometnice oznake  U- 5.2. u poslovnoj zoni 29 u gradu Krku; 

f) Poziv JU Zavoda za prostorno uređenje na prezentaciju za povezivanje jedinica 

lokalnih samouprava na Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ; 

g) Informacija Odsjeka o dostavi Rješenja o izvedenom stanju za društveni dom u 

Pinezićima; 

h) Tvrtka Pečarić Consult d.o.o. – ponuda za izradu projekta i troškovnika za 

„Uređenje javne površine u dijelu ulice S. Nikolića i pristupne ceste u gradu Krku“ 



 

 
3 

i) Inicijativa Vecle d.o.o. Krk za uređenje sunčališta na lokaciji Plav u gradu Krku ( 

3. dio sunčališta). 

5. Tvrtka Bisnode d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo Šetalište 22- ponuda  za pretplatu na 

Internet izdanje „Poslovna Hrvatska“  za 2017. godinu. 

6. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka ponuda za nabavu i montažu opreme za Wi – Fi za 

potrebe Grada Krka. 

7. Lovačko društvo „Orebica“ Krk  prijedlog za donaciju novčanih sredstava za 

čeke u svrhu programa „Praćenje i izlov čagljeva“. 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk. 

9. Prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za 

tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2017. godini. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti,  obrazložila je Marinka Margan te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Gradskoj knjižnici Krk odobrava se financijska potpora u cilju realizacije 

projekta uređenja kuta za čitanje u Gradskoj knjižnici Krk, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, odobrava iznos od 3.110,00 kn za 

kupnju fotelje.   

                                                                                                              

 Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti u vezi prispjelih 

prijava na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini. 

 

 Radi održavanja Karnevala 2017. godine koji traje od 17. siječnja do 01. ožujka 

2017. godine, odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 8.000,00 kn 

kako bi udruga podmirila troškove vezane za osnovnu djelatnost.  

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje 

Povjerenstva za poslove provedbe prijava prispjelih na Javni poziv za 

financiranje javnih potreba u 2017. godini. 

            U Povjerenstvo za poslove provedbe Javnog poziva za financiranje javnih 

potreba u 2017. godini imenuju se:  

- Marinko Bajčić, dipl. iur., pročelnik JUO  – za Predsjednika Povjerenstva, 

- Marinka Margan voditeljica  Odsjeka za društvene djelatnosti  – članica  i 

- Mladena Matejčić bacc. admin. publ. viši stručni referent Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove – članica. 
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 Udruzi „Ćuk“  iz Krka, odobrava se korištenje prostora male dvorane u 

Društvenom centru Krk, dva puta tjedno, u vremenu od 18.00 – 20.00 sati, u cilju 

provođenja programa udruge.                                                                                                        

 

Ad 2. 

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi teksta brošure „Proračun u malom Grada 

Krka za 2017. godinu“ i ponuda tvrtke Kesschoffset Zagreb d.o.o. za tisak brošure, 

obrazložila  je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se prijedlog teksta brošure „Proračun u malom Grada Krka za 2017. godinu“ i 

ponuda tvrtke Kesschoffset Zagreb d.o.o. za tisak brošure u iznosu od 6.093,00 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a,  za tisak 500 komada brošura.   

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić  te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Mjesnom odboru Poljica, odobrava se financijska potpora za sufinanciranje 

izrade i montaže australske rešetke  na makadamskoj cesti od predjela Valji 

prema Močila (područje Mjesnog odbora Poljica), te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za   2017. godinu odobrava iznos od 13.750,00 kn prema 

ponudi Bravarsko Građevinskog obrta „Colići“.      

                                                                                             

b) Za poslovni prostor od 296,12 m
2
 neto korisne površine i 90,10 m

2
 građevinskog 

zemljišta koje je služilo za obavljanje poslovne djelatnosti na adresi Pinezić, 

Torkul 3, Rješenjem Klasa: UP/I-363-03/16-02/50, Urbroj: 2142/01-03-05/6-16-2 , 

od 02. prosinca 2016. godine utvrđena je obveza plaćanja komunalne naknade, s 

koeficijentom namjene 7., sukladno članku 14a Odluke o komunalnoj naknadi 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 31/01, 16/02, 6/03, 29/05 i 15/15).  

                                                                                                      

Budući da je utvrđeno da je vlasnik poslovnog prostora Ivan Kosić iz Pinezića, 

Torkul 3,  zatvorio obrt, te da se predmetni poslovni prostor ne koristi u poslovne 

svrhe, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da obvezniku Ivanu Kosiću 

iz Pinezića, izda novo Rješenje o plaćanju komunalne naknade na način da se 

predmetni poslovni prostor u Rješenju obračunava visinom koeficijenta namjene 

stambenog prostora i na temelju članka 16. stavak 2. Odluke o komunalnoj 

naknadi (domaćinstva s prosjekom starosne dobi preko 75 godina s prebivalištem na 

području Grada Krka oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za jedan stan do 

maksimalno 120 m
2
).  
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c) Prihvaća se Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka o provedenim mjerama 

preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije i o provedenim mjerama 

zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2016. godine (vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Prihvaća se Izvješće Prometnog redara o broju obavijesti (kazni) i upozorenja 

izdanih u 2016. godini (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

e) Prihvaća se Polugodišnje Izvješće tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o 

izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od 

01. srpnja do 30. prosinca 2016. godine (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini 

sastavni dio ovog zaključka).    

 

f) Na temelju zaprimljenog Izvješća o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih 

površina u gradu Krku, zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da u suradnji s 

tvrtkom Studio Perivoj i tvrtkom  Vecla d.o.o. pripremi prijedlog krajobraznog 

uređenja površine za sportske aktivnosti Hrvatskog street workout saveza i 

slobodnog vježbanja na otvorenom u park šumi Dražica  u gradu Krku.  

 

g)  

1. Prihvaća se zamolba  Tomislava Mrakovčića iz Brusića, za obročno  plaćanje 

komunalnog doprinosa za gradnju obiteljske kuće na k. č. 3120/1 k.o. Poljica.   

 

Podnositelju zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog 

doprinosa u 60 jednakih mjesečnih rata.  

 

2.  Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u visini 

eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.  

Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do dana  

dospijeća svakog pojedinog obroka.  

 

3.  Sukladno točki 1. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa 

odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži 

odgovarajuće osiguranje  - osobnu zadužnicu u visini iznosa od 100.000,00 kn, 

ovjerenu od Javnog bilježnika,  radi naplate cjelokupne tražbine Grada Krka s 

osnove komunalnog doprinosa, a sukladno članku 14. Odluke o komunalnom 

doprinosu. 

 

            Podnositelj zamolbe dužan je osobnu zadužnicu u visini iznosa od 100.000,00 kn 

predati u JUO Grada Krka, Odsjek za proračun i financije u roku 10 (deset) 

dana od zaprimanja ovog zaključka.  
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h) Prihvaća se prijedlog Veterinarske stanice Rijeka, Veterinarske ambulante Krk  

za sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju 

mačaka. 

Za stanovnike s područja Grada Krka,  iz Proračuna za 2017. godinu 

sufinancirati će se 50% iznosa za potrebe provođenja postupka sterilizacije 

mačaka (bez broja ograničenja mačaka po vlasniku godišnje,  u Veterinarskoj 

ambulanti Krk). 

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila  je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje zamolba vlasnika nekretnina u zoni Torkul, potpisana od 

predstavnika Franja Depopa, iz Skrbčića, vezana za financiranje projektne 

dokumentacije za cestu.   

Također, prima se na znanje prijedlog  Odvjetničkog ureda Dubravko Zeljko,  

koji zastupa potencijalne investitore, vezan za izgradnju infrastrukture te 

projektne dokumentacije za zonu Torkul.  

Grad Krk ostaje pri Zaključku Gradonačelnika Klasa: 350-02/16-02/5, Urbroj: 

2142/01-02/1-16-5, od 05. listopada 2016. godine. 

Nakon financiranja projektne dokumentacije od strane investitora Grad Krk će 

poduzeti radnje za ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole o čemu će 

se potpisati Ugovori.  

 

Za izgradnju infrastrukture nakon ishođene dokumentacije o građenju, između 

Grada Krka i investitora  potpisat će se Ugovori o sufinanciranju uređenja 

građevinskog zemljišta, sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj: 153/13). 

 

b)  

Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta tvrtki Dinocop d.o.o. odobrava se 

produženje roka za izvođenje radova za izgradnju nogostupa u Vršanskoj ulici u 

gradu Krku, za 30 dana od dana donošenja ovog zaključka, na temelju Ugovora 

Klasa: 406-09/16-02/29, Urbroj: 2142/01-02/1-16-10.  

 

Slijedom prednjih odredbi ovog zaključka obvezuje se Radmila Živanović Čop 

da pripremi prijedlog Anexa ugovora za izgradnju nogostupa u Vršanskoj ulici u 

gradu Krku. 

 

c)  

Prihvaća se ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. za izradu glavnog projekta s  

troškovnikom za izgradnju javne rasvjete i nogostupa u dužini cca 100 m, uz 
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cestu U- 5.1. na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, sa ishođenjem potvrda glavnih 

projekta u iznosu od 20.000,00 kn  u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pismeno 

obavijesti Tvrtku Ponikve voda d.o.o., HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka, Pogon 

Krk, i tvrtku T- Com o aktivnostima Grada Krka u cilju izvođenja radova na 

izgradnji javne rasvjete i nogostupa u dužini cca 100 m, uz cestu U- 5.1. na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

 

d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

o dostavljenoj Lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/16-03/28 Urbroj: 2170/1-

03-04/3-16-5 od 13. prosinca 2016. godine, za gradnju dijela Crikveničke ulice u 

gradu Krku. 

            Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponude za 

izradu parcelacijskog elaborata.  

e)  

    Prihvaća se ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. za uslugu stručnog nadzora nad       

izgradnjom prometnice oznake  U- 5.2. u poslovnoj zoni 29 u gradu Krku u iznosu od 

10.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

     Prije početka izvođenja radova na izgradnji prometnice oznake  U- 5.2. u poslovnoj 

zoni 29 u gradu Krku, obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da 

ispita potrebu gradnje DTK, te cjelokupne komunalne infrastrukture na predmetnoj 

dionici gradnje.  

f)  

      Prima se na znanje Poziv JU Zavoda za prostorno uređenje na prezentaciju za 

povezivanje jedinica lokalnih samouprava na Informacijski sustav prostornog 

uređenja PGŽ. 

      Grad Krk sudjelovati će u povezivanju jedinica lokalnih samouprava na  

Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko goranske županije.  

g)                                                                                                             

     Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o  

dostavljenom Rješenju o izvedenom stanju za društveni dom u Pinezićima, Klasa: 

UP/I-361-03/16-12/46, Urbroj: 2170/1-03-04/4-17-8 od 20. siječnja 2017. godine.  
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h) Prihvaća se ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. za izradu projekta i 

troškovnika za „Uređenje javne površine u dijelu ulice S. Nikolića i pristupne 

ceste u gradu Krku“, u iznosu od 20.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

i)  

          Prihvaća se troškovnik sa procijenjenom vrijednosti radova dostavljen od Eda 

Hera dipl. ing. građ. za uređenje sunčališta na lokaciji Plav u gradu Krku ( 3. dio 

sunčališta), u iznosu od 264.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.   

        Upućuje se Nenada Kocijana dipl. ing. arh. da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za 

prostorno planiranje dostavi ponudu za projektantski nadzor naprijed navedenih  

poslova, uz izradu sheme polaganja betonskih elemenata – opločnika.  

         Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede postupak javne nabave za 

izvođenje radova na uređenju  sunčališta na lokaciji Plav u gradu Krku ( 3. dio 

sunčališta). 

          Za nadzor nad izvođenjem radova zadužuje se Edo Hero dipl. ing. građ.  

         O izvođenju radova na uređenju postojećeg sunčališta  na lokaciji Lukobran u 

gradu Krku, odlučiti će se nakon dorade troškovnika i tehničkog rješenja.  

Ad 5. 

Ponudu tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo Šetalište 22, za pretplatu na Internet 

izdanje „Poslovna Hrvatska“  za 2017. godinu, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika 

Čedomir Miler,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se ponuda tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba, model Bisnode Analyzer, za 

pretplatu na Internet izdanje „Poslovna Hrvatska“  za 2017. godinu, u iznosu od 

11.000,00 mjesečno u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i montažu opreme za Wi – Fi za potrebe Grada 

Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i montažu opreme za Wi – Fi 

za potrebe Grada Krka, u iznosu od 34.756,31 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( 

vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  
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Ad 7. 

Prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk za donaciju novčanih sredstava za čeke u svrhu 

programa „Praćenje i izlov čagljeva“, obrazložio je Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Lovačkom društvu „Orebica“ Krk odobrava se financijska potpora u svrhu realizacije 

programa „Praćenje i izlov čagljeva“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2017. godinu odobrava iznos od 8.700,00 kn.  

Ad 8. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk, obrazložio je Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se  prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“).    

Ad 9. 

Prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za tiskanje 

regionalnog priloga Otočni novi list u 2017. Godini, obrazložio je Marinko Bajčić,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa 

stranica za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2017. godini, u iznosu od 

2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a po svakoj zakupljenoj stranici ( vidi 

prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.00 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                          GRADONAČELNIK 

Mladena Matejčić                                                                      Darijo Vasilić, prof. 
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