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                       GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-79-24 

Krk, 09. svibnja 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 79. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  09. svibnja (ponedjeljak) 2011. 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, Josip 

Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela,  Đimi skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović, 

stručni suradnik za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 

Marinka Margan, stručni suradnik za društvene djelatnosti i Mladena Cvitković, 

administrativni 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 proračun i financije :  

a) Centar za kulturu Grada Krka - zamolba za financijsku potporu glede 

organiziranja „Festivala folklora otoka Krka“ koji će se održati iduće godine 

za izradu dizajn plakata i pozivnica koji bi postao trajno rješenje Festivala. 

b) Obiteljski centar Primorsko – goranske županije Rijeka – prijedlog za 

sufinanciranje adaptacije poslovnog prostora; 

c) Sufret Čočić iz Njivica Gromačine 17- prijedlog  za sufinanciranje nastupa na 

Evropskom prvenstvu koje će se održati u Turskoj, u disciplini obaranja 

ruku.  

2. Odsjek za društvene djelatnosti: 

 Elfrida Matuč – Mahulja – zamolba za sufinanciranje tiskanja knjige 

„Smrt je baby blue – Živ sam itekako“; 



 

2 
 

 Andrea Staničić iz Krka, Slavka Nikolića 38- zamolba  za sufinanciranje 

avionske karte za prisustvovanje na međunarodnoj izložbi plakata u 

Parizu; 

 Hrvatski saveza brodomaketara Rijeka- zamolba  za sufinanciranje 

troškova sudjelovanja na Evropskom natjecanju brodomaketara u Italiji 

za člana reprezentacije g. Željka Skomeršića iz Krka; 

 Moto kluba „Motoscena“ iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje programa 

udruge; 

 Humanitarna udruga „Anst 1700“ iz Splita – zamolba za sufinanciranje 

realizacije programa prevencije i suzbijanja posljedica bolesti ovisnosti s 

naglaskom na recosijalizaciju liječenih ovisnika; 

 Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje- ponovljena zamolba  za 

sufinanciranje programa osoba s invaliditetom iz Vukovara u 2011. 

godini. 

3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Glazbeni sastav Andes Colasuyu iz Zagreba, Aleja Trešanja 2 c- zamolba  za 

davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku u svrhu 

sviranja južnoameričke glazbe; 

b) Glazbeni sastav „Dos Lunas“ Ecuador- zamolba  za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine u gradu Krku u svrhu sviranja južnoameričke 

glazbe; 

c) Tvrtka Regis d.o.o. iz Osijeka, Kneza Borne 67, zastupane po direktoru 

Krunoslavu Dakiću- zamolba  za davanje suglasnosti za uređenje 

ugostiteljske terase i postavu tende – pergole na javnoj površini – 

ugostiteljskoj terasi Bistro – Pizerie „Kantun“ koja se nalazi u gradu Krku na 

adresi J.J. Strossmayera 38; 

d) Prijedlog Odsjeka da se sačini ponovni Ugovor o zakupu javne površine 

između Grada Krka i HT – Hrvatske telekomunikacije iz Zagreba, za zakup 

javne površine – dio zemljišta površine 40 m
2 

koje se nalazi na Vidikovcu u 

ulici Mate Balote kod kbr. 29, radi korištenja zemljišta postavljenog 

kontejnera s TK opremom; 

e) Udruga veterana Domovinskog rata – otok  Krk – prijedlog za oslobađanje 

branitelja plaćanja dijela naknade za priključak na vodovodnu i 

kanalizacijsku mrežu grada Krka; 

f) Tvrtka GTP „Mariška“ iz Vrbnika, Frankopanska 13- prijedlog Ugovora  za 

rad radnika, kamiona i mini bagera na probnom arheološkom iskapanju za 

potrebe istraživanja Samostana Klarisa u gradu Krku. 

5. Radni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u gradu 

Krku. 

6. Inicijativa vlasnika kuća za stanovanje i odmor naselja Linardići za izmjenu i 

dopunu  Odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone u 

naselju Linardići. 
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7. Melody d.o.o. iz Kastva Rubeši 139 a, zastupane po direktoru Andreju Baši, 

prijedlog:  

 Ugovora o suoorganizaciji festivalske večeri MIK 2011., 

 Ugovora o Međusobnim obvezama vezane za organizaciju festivalske 

večeri festivala MIK 2011. 

8. Centar za kulturu Grada Krka: prijedlog Programa Centra za kulturu Grada 

Krka za 2011. godinu. 

9. Ponude za izradu spomenika krčkoj pralji u gradu Krku, autorice akademske 

kiparice Marije Ujević Galetović. 

10. Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za radno 

vrijeme ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja „Krčke vinske 

promenade“. 

11. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Mjesni odbor Skrbčići – Pinezići – inicijativa za zaključenje Ugovora o djelu 

za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva u naseljima Skrbčić  i Pinezić; 

b) Obrt za ribarstvo „Rarog“ iz Pinezića, vl. Kruno Mršić, Lokvić 2, Pinezići- 

zamolbe za: 

 davanje suglasnosti za održavanje javnog okupljanja u uvali Jert  na 

području M.O. Skrbčić – Pinezić svaki vikend u periodu od 15. 

svibnja do 15. rujna 2011. godine; 

 za produženje radnog vremena objekta u uvali „Jert“ (natkriveni 

šank), na području M.O. Skrbčić – Pinezić od 15. lipnja do 15. rujna 

2011. godine u vremenu do 04,00 sati ujutro. 

Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić, 

te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Načelno se 

prihvaća prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za financijsku potporu glede 

organiziranja „Festivala folklora otoka Krka“ koji će se održati iduće godine za 

izradu dizajn plakata i pozivnica. 

b) Obiteljskom centru 

Primorsko – goranske županije Rijeka za sufinanciranje adaptacije poslovnog 

prostora, nije moguće udovoljiti obzirom da u Proračunu Grada Krka za 2011. 

godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu. 

c) Sufretu Čočiću iz 

Njivica,za sufinanciranje nastupa na Evropskom prvenstvu koje će se održati u 

Turskoj, u disciplini obaranja ruku, nije moguće udovoljiti obzirom da u 

Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu 

namjenu. 

Ad 2. 
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Prijedloge  Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je 

nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Elfridi Matuč – 

Mahulja iz Krka, odobrava se financijska pomoć za tiskanje knjige „Smrt je 

baby blue – Živ sam itekako“, te se u tu svrhu iz Proračuna za 2011. godinu 

odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 Andrei Staničić iz 

Krka,  odobrava se financijska pomoć za troškove avionske karte za 

prisustvovanje na međunarodnoj izložbi plakata u Parizu, te se u tu svrhu iz 

Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od 1.883,00 kn.  

 Hrvatskom savezu 

brodomaketara Rijeka odobrava se financijska potpora za troškove sudjelovanja 

na Evropskom natjecanju brodomaketara koje će se održati u Italiji,  za člana 

reprezentacije g. Željka Skomeršića iz Krka, te se u tu svrhu iz Proračuna za 

2011. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn. 

 Moto klubu 

„Motoscena“ iz Rijeke, za sufinanciranje programa udruge, nije moguće 

udovoljiti obzirom da u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana 

sredstva za navedenu namjenu. 

 Humanitarnoj 

udruzi „Anst 1700“ iz Splita, za sufinanciranje realizacije programa prevencije i 

suzbijanja posljedica bolesti ovisnosti s naglaskom na resocijalizaciju liječenih 

ovisnika, nije moguće udovoljiti obzirom na to da u Proračunu Grada Krka za 

2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu. 

 U svezi zamolbe 

Društva osoba s invaliditetom Podunavlje, za sufinanciranje programa osoba s 

invaliditetom iz Vukovara u 2011. godini,  Grad Krk ostaje pri zaključku Klasa: 

402-07/11-01/5, Ur. broj:2142/01-02/11-2 od  01. ožujka 2011. godine.  

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  i   O d l u k e   

1. Prijedlog Karmen Bohorč iz Zagreba, za davanje u zakup javne površine za prodaju 

unikatnog nakita na lokaciji Šetalište Sv. Bernardina.  

Ne prihvaća se prijedlog.   

2. Prijedlog OPG Franić za davanje u zakup javne površine za prodaju meda.  

Prihvaća se prijedlog.  

3. Prijedlog Grgura –Juraja Radetića iz Krka,, za davanje u zakup javne površine za mobilne 

plišane konjiće za djecu.  
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Prihvaća se prijedlog. 

4.  Prijedlog Igora Srdoča iz Rijeke za zakup javne površine za obavljanje djelatnosti graviranja 

bižuterije.  

Ne prihvaća se prijedlog.  

5. Prijedlog Polutnik Projekt d.o.o. za obavljanje djelatnosti prodaje suvenira i domaćih 

proizvoda ispod volte u samom dvorištu kuće koja se nalazi u Krku, J.J. Strossmayera 24 

(kuća Cetinić) ispod Šahovskog kluba.  

Ne prihvaća se prijedlog.  

6. Prijedlog Polutnik Projekt d.o.o. za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga 

na lokaciji Trg Kamplin, ispod Kaštela (Šotobatarije).  

Ne prihvaća se prijedlog.  

7. Prijedlog Leonas d.o.o. sa sjedištem u Novigradu za davanje suglasnosti za postavljanje 

štanda na autobusnom kolodvoru za prodaju spiralnog krompira.  

Ne prihvaća se prijedlog.  

8. Prijedlog Marije Dujmović iz Krka, Košljunska 14, za zamjenu nektretnina i to 1/3 

suvlasničkog dijela koji Marija Dujmović ima na k.č. 2352/10 i 11 (z.č. 28/14 i 15) obje k.o.o 

Krk (ukupna površina suvlasničkog dijela predlagateljice iznosi 1595 m
2
), za neizgrađeno 

građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krka na području Mali Kankul. Vezano za omjere 

zamjene predlagateljica predlaže da se izvši procjena tržišne vrijednosti nekretnina za koje se 

predlaže zamjena.   

Odgađa se donošenje zaključka, prijedlog će se razmotriti na nekoj od narednih sjednica 

Kolegija. 

 

Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Grupi „Andes Colasuyu“ iz Zagreba daje se suglasnost za korištenje javne 

površine u  gradu Krku, u  vremenu od 01. lipnja do 30. kolovoza 2011. godine, 

jednom tjedno (utorkom), na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske 

crpke, u svrhu sviranja južnoameričke glazbe.      

b) Prihvaća se zamolba grupe „Dos Lunas“ Ecuador za korištenje javne površine u 

svrhu sviranja južnoameričke glazbe u gradu Krku.  

 

Grad Krk određuje jednom tjedno korištenje javne površine za navedenu svrhu i 

to četvrtkom, na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke u gradu 

Krku.      
c)  

I. Prima se na znanje 

zamolba tvrtke Regis d.o.o. iz Osijeka, zastupane po direktoru Krunoslavu 

Dakiću, za davanje suglasnosti za uređenje ugostiteljske terase i postavu 

tende – pergole na javnoj površini – ugostiteljskoj terasi Bistro – Pizerie 

„Kantun“ koja se nalazi u gradu Krku na adresi J.J. Strossmayera 38. 
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II. Upućuje se 

podnositelja zamolbe da u svezi zamolbe navedene u točki I. ovog zaključka 

zatraži suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela Rijeka.  

d)  

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se sačini ponovni Ugovor 

o zakupu javne površine između Grada Krka i HT – Hrvatske telekomunikacije iz 

Zagreba, za zakup javne površine – dio zemljišta površine 40 m
2 

koje se nalazi na 

Vidikovcu u ulici Mate Balote kod kbr. 29, radi korištenja zemljišta postavljenog 

kontejnera s TK opremom. 

Zadužuje se Imovinsko – pravna služba da u što kraćem roku HT – Hrvatskim 

telekomunikacijama iz Zagreba, dostavi prijedlog Ugovora o zakupu javne površine 

navedene u prednjem stavku ovog zaključka.  

Prijedlog ugovora o zakupu javne površine potrebno je dostaviti retroaktivno, s datum 

kad je predmetni ugovor istekao.  

e)  

Prima se na znanje prijedlog Udruge veterana Domovinskog rata – otok  Krk za 

oslobađanje branitelja plaćanja dijela naknade za priključak na vodovodnu i 

kanalizacijsku mrežu grada Krka. 

Prijedlog iz prednjeg stavka ovog zaključka uputiti će se Koordinaciji JLS- otoka Krka  

na razmatranje, te eventualno usvajanje sukladno Zakonu o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.   

f) Prihvaća se 

prijedlog Ugovora tvrtke GTP „Mariška“ iz Vrbnika, za rad radnika, kamiona i 

mini bagera na probnom arheološkom iskapanju za potrebe istraživanja 

Samostana Klarisa u gradu Krku (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini 

sastavni dio ovog zaključka), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2011. godinu odobrava iznos od 73.759,41 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-

a.   

Ad 5. 

Radni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u gradu Krku,  

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

 

Za k l j u č a k 

 

I. Načelno se 

prihvaća radni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju 

prometa u gradu Krku ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  
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II. Slijedom provedene 

rasprave o regulaciji prometa u gradu Krku prihvaćene su sljedeće inicijative 

za utvrđivanje prometa sa jednosmjernim kretanjem i to: 

 Ulica Augusta 

Cesarca ( od raskrižja sa ulicom Kralja Tomislava do Ulice Slavka 

Nikolića. 

Nadalje, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da pripremi konačni  

koncept tehničkog rješenja za prelegulacijom prometa od raskrižja ulica 

Stjepana Radića i Narodnog Preporoda do raskrižja ulica Stjepana Radića, 

Borik i Vinogradske u gradu Krku, te razmotri mogućnost izgradnje kružnog 

toka  na dijelu prometnice ispred zgrade  Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka.  

 U naselju Pinezić 

utvrđuje se sljedeće: svake godine tijekom turističke sezone, u 

razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna promet ulicom – Put Sv. Fuske 

utvrđuje se kao jednosmjerni i to počevši od raskrižja sa Ulicom 

Luvere do ulaza u groblje. 

III. Sukladno Zakonu 

sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj:  67/08)  nalaže se 

Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove da ishodi  prethodnu suglasnost 

za  utvrđivanje prometa sa jednosmjernim kretanjem u gradu Krku, 

temeljem odredbi navedenih u točki II. ovog zaključka, od    

Sektora policije, Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave 

Primorsko-goranske. 

IV. Parkirna mjesta u gradu Krku  na potezu od ulaska u Veliki park do bankomata  

Erste&Steiermärkische Bank d.d. potrebno je predvidjeti i označiti  kao 

parkirna mjesta  za motocikle.  

V. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo za realizaciju točke  IV. ovog 

zaključka.  

 

Ad 6. 

Inicijativu vlasnika kuća za stanovanje i odmor naselja Linardići za izmjenu i dopunu  

Odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone u naselju Linardići, 

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

 

Za k l j u č a k 

 

I. Prima se na znanje 

inicijativa vlasnika kuća za stanovanje i odmor naselja Linardići za izmjenu i 

dopunu  Odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone u 

naselju Linardići ( vidi prilog predmetnu inicijativu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  
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II. Upućuje se Mjesni 

odbor Milohnić da Gradu Krku dostavi mišljenje u svezi inicijative navedene 

u prednjoj točki ovog zaključka.  

Ad 7. 

Prijedloge  tvrtke Melody d.o.o. iz Kastva Rubeši 139 a, zastupane po direktoru 

Andreju Baši, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeće  

 

Za k l j u č k e  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o suoorganizaciji festivalske večeri MIK 

2011., tvrtke Melody d.o.o. iz Kastva, zastupane po direktoru Andreju 

Baši ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. 

godinu odobrava iznos od 105.000,00 kn.  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnim obvezama vezanim za 

organizaciju festivalske večeri festivala MIK 2011., s tvrtkom Melody 

d.o.o. iz Kastva, zastupanom po direktoru Andreju Baši ( vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 8. 

Prijedlog Programa Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Za k l j u č a k 

I. Prihvaća se 

prijedlog Programa Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu ( vidi 

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

 

II. Prijedlog iz prednje 

točke ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

Ad 9.  

Ponude za izradu spomenika krčkoj pralji u gradu Krku, autorice akademske kiparice 

Marije Ujević Galetović iz Zagreba, obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Za k l j u č a k 

I. Prihvaća se ponuda 

br I.  akademske kiparice Marije Ujević Galetović iz Zagreba, za izradu skice, 

lijevanje skice, te pripreme i materijalnih troškova za izradu kipa „Krčka 
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pralja“, u veličini cca 180 cm, u iznosu od 40.000,00 kn uvećan za porez i 

doprinose na autorski honorar.  

 

Za definitivnu izradu kipa „Krčka pralja“ te nadzor nad lijevanjem, 

cizeliranjem kao i postave kipa i izrade teksta na podnožju kipa,  prihvaća se 

ponuda br. II. u iznosu od 60.000,00 kn uvećan za porez i doprinose na 

autorski honorar.  

 

II. Slijedom prednjih 

odredbi ovog zaključka Ponuda br. I realizirati će se do 31. prosinca 2011. 

godine, te će se dinamika plaćanja odvijati u dva jednaka obroka.  

            Ponuda br. II. koja obuhvaća konačnu izradu i postavu spomenika realizirati 

će se tijekom 2012. godine.   

 

 

Ad 10. 

Zamolbu Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za radno vrijeme 

ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja „Krčke vinske promenade“ obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Za k l j u č a k 

1. Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za produženje radnog 

vremena ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije “Krčka 

vinska promenade” do 03,00 sati,  koja će se održati od 26. - 29. svibnja 2011. 

godine po ugostiteljskim objektima i ulicama grada Krka.  

      U ostale dane ugostiteljski objekti na području Grada dužni su raditi  u skladu s 

radnim vremenom, propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 

2. Upućuje se Turistička zajednica Grada Krka  da sukladno odredbama točke 1. 

ovoga Zaključka obavijesti vlasnike ugostiteljskih objekata o utvrđenom - 

produženom radnom vremenu tijekom održavanja manifestacije “Krčka vinska 

promenada”.  

 

Ad 11. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjeka općih, pravnih i kadrovskih poslova,  

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se 

inicijativa Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezići za zaključenje Ugovora o djelu s 
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jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica 

i puteva u naseljima Skrbčić  i Pinezić. 

b) - Obrtu za 

ribarstvo „Rarog“ iz Pinezića, vl. Kruno Mršić, Lokvić 2, Pinezići, daje se 

suglasnost  za održavanje javnog okupljanja u uvali Jert  na području M.O. 

Skrbčić – Pinezić svaki vikend u periodu od 15. svibnja do 15. rujna 2011. godine.  

- Obrtu za ribarstvo 

„Rarog“ iz Pinezića, vl. Kruno Mršić, Lokvić 2, Pinezići, daje se odobrenje za 

produženje radnog vremena  objekta u uvali „Jert“ (natkriveni šank), na 

području M.O. Skrbčić – Pinezić od 15. lipnja do 15. rujna 2011. godine u 

vremenu do 04,00 sati ujutro.  

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,30 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


