GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-65- 76
Krk, 04. prosinca 2018.

ZAPISNIK
sa 65. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. 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 Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Antonela Mahulja, stručni
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za investicije i razvoj, Džimi
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za
gospodarstvo za gospodarstvo i europske fondove i 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

DNEVNI RED
1. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Denis Povijač iz Zagreba - zamolba za zakup javne površine u gradu Krku za dan 6.
prosinca 2018. godine u cilju postavljanja izložbe u sklopu Medis Wet projekta –
prepoznavanje, očuvanje i zaštita otočnih vlažnih staništa.
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2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Atletski klub Krk – zamolba za sufinanciranje osposobljavanja kandidata za obavljanje
poslova voditelja atletike.
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk - zamolba za financiranje kupnje 5 komada
ineraktivnih ploča za potrebe škole.
 Veslački klub „Glagoljaš“ iz Omišlja - zamolba za sufinanciranje kupnje megafona
potrebnog za rad kluba.
 Zajednica kulturno umjetničkih udruga PGŽ- e Rijeka – prijedlog za dodjelu termina za
nastup folklornih društava u mjesecu srpnju 2019. godine kao i za sufinanciranje nastupa.
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Obavijest Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostava Krk za
plaćanje jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljšta na k.č. 713, 714, i
716 k.o. Skrbčići.
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu.
c) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka- ponuda za izradu nove projektne dokumentacije za
„Rekonstrukciju dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike
oborinske odvodnje“.
5. Odsjek za gospodarstvo:
a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o Obavijesti HBOR-a u kojoj stoji kako je Uprava
HBOR-a donijela Odluku o odobrenju kredita u iznosu od 3.030.000,00 za projekt
modernizacije susatav javne rasvjete u Gradu Krku.
b) Razmatranje Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini.
c) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o dodjeli sredstava za projekt Izgradnja
nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, od strane Agencije za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
d) Ponuda za oglašavanje Radio otok Krk d.o.o. za osmišljavanje i emitiranje promidžbenih
poruka o gospodarenju otpadom.
6. Humanitarna udruga „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja, Sv. Vid 36 – zamolba za
korištenje javne površine u gradu Krku na Veloj placi za dan 23. prosinca 2018.
godine u cilju održavanja manifestacije humanitarne izložbe domaćih kolača pod
nazivom „Slatki otok“.
7. Boćarski klub „Krk“ iz Krka - zamolba za podmirenje računa za vodu.
8. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za dodjelu nagrade za radne rezultate
zaposlenicima Grada Krka i Proračunskim korisnicima.
9. Javna vatrogasna postaja Grada Krka - prijedlog za sufinanciranje nabavke
tehničkog vatrogasnog vozila.
10. Razmatranje radnog prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.
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11. Razmatranje radnog prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.
12. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. Rijeka – ponuda za uslugu uvođenja i program
izadavanja i zaprimanje računa u elektroničnom obliku posredovanjem servisa Moj
eRačun.
Ad 1.
Zamolbu Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano uz zamolbu Denisa Povijača iz Zagreba,
za zakup javne površine u gradu Krku za dan 6. prosinca 2018. godine u cilju postavljanja
izložbe u sklopu Medis Wet projekta – prepoznavanje, očuvanje i zaštita otočnih vlažnih staništa,
obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Denisu Povijač iz Zagreba, u ime Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF) s
regionalnim uredom u Zagrebu, odobrava se zakup javne površine u gradu Krku, uz Veli
park za dan 6. prosinca 2018. godine u cilju postavljanja izložbe u sklopu Medis Wet
projekta – prepoznavanje, očuvanje i zaštita otočnih vlažnih staništa.
Za prijevoz štanda od strane tvrtke Vecla d.o.o. podnositelj zahtjeva, dužan je na žiro
račun tvrtke Vecla d.o.o. uplatiti iznos od 200,0 kn.
Također, u sklopu postave izložbe odobrava se i postava sedam komada roll-up banera na
potezu od Caffetarie “XVIII stoljeće” uz šetnicu do Kule, bez naknade.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Atletskom klubu Krk odobrava se finnancijska potpora za osposobljavanja
kandidata za obavljanje poslova voditelja atletike, te se u tu svrhu na teret
Proračuna za 2018. godinu odobrava iznos od 9.000,00 kn.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
kupnju ukupno 5 ( pet) komada ineraktivnih ploča za potrebe škole Krk i Područne
škole Vrh, u iznosu od 101,000,00 kn.
 Veslačkom klubu „Glagoljaš“ iz Omišlja, odobrava se financijska potpora za
kupnju megafona za potrebe kluba, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2018. godinu odobrav iznos od 2.000,00 kn.
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 Vezano za prijedlog Zajednice kulturno umjetničkih udruga PGŽ- e Rijeka, za
dodjelu termina za nastup folklornih društava u mjesecu srpnju 2019. godine,
upućujemo na dogovor sa Turističkom zajednicom Grada Krka i Centrom za
kulturu Grada Krka koje Ustanove vode kulturne manifestacije Grada Krka.
Grad Krk spreman je sudjelovati u financijskoj potpori za nastup folkornih
društava u iznosu od 5. 000,00 kn putem Poziva za potpore malih vrijednosti.
Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga:
Tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i Zakona o
gradnji za potrebe Grada Krka u 2019. godini. Evidencijski broj nabave: NMV: 48/18.
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Usluge
stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova za potrebe Grada
Krka u 2019. godini. Evidencijski broj nabave: NMV: 47/18.
3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Usluge
stručnog nadzora nad redovni održavanjem površina zelenila u 2019. godini .
Evidencijski broj nabave: NMV: 49/18.
4. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu robe: Nabava
uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2019. Godini . Evidencijski broj nabave:
NMV: 51/18.
5. Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na sanaciji krova i
uređenju fasade poslovne zgrade u gradu Krku, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1.
Evidencijski broj nabave: NMV: 53/18.
6. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju zemljišta i to:
k.č. 1754 k.o. Kornić, površine 126 m², za koju je objavljen oglas javnog natječaja u
glasilu Narodne novine, broj: 101/18 od 16. studenog 2018. godine.
7. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju zemljišta i to:
dijela k.č. 2527/2 k.o. Krk grad površine 132 m² i dijela k.č. 2527/6 površine 46 m², k.o.
Krk grad, za koju je objavljen oglas javnog natječaja u glasilu Narodne novine, broj:
103/18 od 23. studenog 2018. godine.
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8. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za zakup zemljišta i to:
dijelova k.č. 4445/1 k.o. Kornić , površine 99 m² i površine 15 m², k.o. Krk grad,
za koju je objavljen oglas javnog natječaja u glasilu Narodne novine, broj: 103/18
od 23. studenog 2018. godine.
9. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju zemljišta i to:
½ dijela z.č. 114/2 k.o. Kornić, površine 50,50 m² , za koju je objavljen oglas javnog
natječaja u glasilu Narodne novine, broj: 103/18 od 23. studenog 2018. godine.
10. Prijedlog Udruženja obrtnika otoka Krka za kupnju svih poslovnih prostorija u vlasništvu
Grada Krka koje se nalaze u prizemlju zgrade u Krku, Kvarnerska 21, a minimalno
poslovnih prostorija broj: 1.2. i 3.
11. Prijedlog Danijela Brozića iz Vrha kbr: 85A za produženje ugovora o zakupu dijela k.č.
2018. K.o. Krk grad površine 200 m² . Dosadašnji ugovor o zakupu predmetnog zemljišta
istječe 2. veljače 2019. godine.
12. Prijedlog gradskog društva Crvenog križa Krk, sa sjedištem u Krku, Dr. Dinka Vitezića
1, za dodjelu na korištenje dijela skloništa koje se nalazi u krugu JVP Grada Krka, u
Krku, Stjepana Radića 11, koje bi društvo koristilo zajedno sa JVP Grada Kka. Također
se predlaže dodjela na korištenje ureda koji koristi Centar za kulturu Grada Krka, na
adresi Trg Svetog Kvirina 1, a nakon iseljenja dosadašnjeg zakupnika u nove prostorije.
13. Prijedlog Vali d.o.o. sa sjedištem u Krku za storniranjem zakupnine za mjesec siječanj i
veljaču 2019. godine iz razloga jer podzakupnik u navedenom periodu neće obavljati
djelatnost radi izvođenja građevinskih i dekorativnih radova u poslovnom prostoru.
14. Prijedlog Gabiflores d.o.o. sa sjedištem u Krku za davanje u zakup dijela k.č. 3142/1 k.o.
Krk grad radi postavljanja eko montažnog privremenog objekta.
15. Prijedlog Mihajla Borojevića i Ane Žderić za produženje ugovora o zakupu javne
površine na lokaciji Šetalište Sv. Bernardina za obavljanje djelatnosti za vrijeme božićnih
i novogodišnjih praznika.
16. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga: Priprema
podloga i procedura za razvoj komunikacijske platforme i e – usluga Grada Krka.
Evidencijski broj nabave: 54/18.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
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Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Antonela
Mahulja, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije za plaćanje jednokratne naknade za
prenamjenu poljoprivrednog zemljšta na k.č. 713, 714, i 716 k.o. Skrbčići u iznosu
od 2.773,10 kn.
b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke
koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
c) Radi nemogućnosti polaganja oborinskog kolektora u sjevernom dijelu Ul. Slavka
Nikolića u gradu Krku gdje tvrtka Ponikve voda d.o.o. izvodi radove na projektu
„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava
odvodnje“ potrebno je izmijeniti projektni zadatak kako bi se oborinski kolektor
položio u južni dio ulice pa se u skladu sa time prihvaćaju sljedeće ponude GPZ-a
d.d. Rijeka:


Ponuda broj 240/18-1 za izradu izmjene i dopune idejnog projekta (I, II i III
faze) te izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za I. fazu
rekonstrukcije i za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole
za II i III fazu predmetne rekonstrukcije u iznosu 45.600,00kn+PDV
(Ukupna ponudbena vrijednost je umanjena za iznos izrade izvedbenog
troškovnika I faze).



Ponuda broj 240/18-2 za izradu izvedbenog projekta i izvedbenog
troškovnika I faze rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku,
uz rješavanje problematike oborinske odvodnje u iznosu 14.800,00kn+PDV.

Rekonstrukciji dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike
oborinske odvodnje će se pristupiti fazno. Svaka faza će se započeti po završetku
izvođenja radova Ponikve voda d.o.o. na projektu „Rekonstrukcija sustava
vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje“ u predmetnim
dijelovima Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.
Stoga se projektna dokumentacija treba izraditi u koordinaciji sa tvrtkom Ponikva
voda d.o.o.
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Nakon rješavanja dokumentacije za izgradnju oborinskog kolektora sukladno
Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
riješiti će se čestica za dio Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačenik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o Obavijesti HBOR-a u
kojoj stoji kako je Uprava HBOR-a, na sjednici održanoj 16. studenog 2018. godine
donijela Odluku o odobrenju kredita u iznosu od 3.030.000,00 za projekt
modernizacije susatav javne rasvjete u Gradu Krku, prema Programu ESIF kredita
za javnu rasvjetu.
Rok korištenja kredita je do 31. srpnja 2019. godine.
Kamatna stopa: 0,1 % godišnje na iskorišteni iznos kredita, fiksna.
b) Prihvaća se Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2019. godini.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da na naprijed navedeni Javni poziv pripremi
potrebnu dokumentaciju te prijavi projekte:
- izgradnja vodovoda i kanalizacije na području Mali Kartec u gradu Krku i
- dovršetak izgradnje dijela primarne prometnice planske oznake U-3 i dijela
pristupne prometnice planske oznake U-3.1.
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o donošenju Odluke o
dodjeli sredstava za projekt Izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Kartec
u gradu Krku, od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.
Odlukom je propisana mogućnost isplate predujma u vrijednosti od 50% iznosa
potpore, odnosno 2.143.708,,62 kn. Projekt izgradnje nerazvrstane ceste na
području Mali Kartec u gradu Krku, financirati će se iz već ugovorenih kreditnih
sredstava te se zaključuje da korištenje predujma neće biti potrebno.
Zahtjevi za isplatu odobrenih sredstava podnosit će se u 3 navrata kako je
omogućeno Ugovorom o financiranju projekta.
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d) Prihvaća se ponuda Radio otok Krk d.o.o. za izradu scenarija za radijske spotove,
produkciju i zakup medijskog prostora za vrijeme trajanja projekta „Informiraj,
educiraj , recikliraj“ ( 31 sec., 4 puta dnevno tijekom godine dana), u iznosu od
27.656,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Zamolbu Humanitarne udruge „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja, Sv. Vid 36, za korištenje javne
površine u gradu Krku na Veloj placi za dan 23. prosinca 2018. godine u cilju održavanja
manifestacije humanitarne izložbe domaćih kolača pod nazivom „Slatki otok“ ,obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Humanitarnoj udruzi „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja, odobrava se korištenje javne
površine u gradu Krku na Veloj placi za dan 23. prosinca 2018. godine, bez naknade, u
vremenu od 8,30 – 17,00 sati s ciljem održavanja manifestacije - humanitarne izložbe
domaćih kolača pod nazivom „Slatki otok“.
Ad 7.
Zamolbu Boćarskog kluba „Krk“ iz Krka, za podmirenje računa za vodu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Boćarskom klubu „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za podmirenje računa
za vodu u iznosu od 3.689,84 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Obrazloženje
Boćarski klub “Krk” iz Krka podnio je zahtjev za podmirenje računa za vodu u iznosu od
3.689,84 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. Kako je došlo do puknuća cijevi na dijelu
preko kojeg prolazi bijela cesta, nije bilo moguće pravovremeno uočiti istjecanje vode.
S obzirom da je početni račun iznosio 28.321,03 kn Ponikva voda d.o.o. iz Krka na zamolbu
Boćarskog kluba smanjila je navedeni račun za 1.355 m 3, odnosno sa zakonskim mogućnostima
200m3 vode.
Kako je Boćarski klub neprofitna udruga odobrena su dodatna sredstva za plaćanje neplaniranih
troškova.
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Ad 8.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za dodjelu nagrade za radne rezultate zaposlenicima
Grada Krka i Proračunskim korisnicima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Ovim se Zaključkom/ Odlukom uređuje isplata nagrade za radne rezultate zaposlenicima
Gradske uprave Grada Krka i svim Prororačunskim korisnicima, u iznosu od 2.000,00 kn.
Obrazloženje
Na temelju Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj: 10/17 i 128/17) i članka 2.
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj:
106/18) kojim je propisana nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja , u
iznosu do 5.000,00 kn godišnje na koji iznos se ne plaća porez na dohodak, Gradonačelnik Grada
Krka donio je Odluku / Zaključak da se zaposlenicima Grada Krka i svim Proračunskim
korisnicima kao nagrada za radne rezultate isplati netto iznos od 2.000,00 kn po službeniku /
radniku.
Sredstva za isplatu nagrade za radne rezultate za službenike / zaposlenike osigurati će se do kraja
tekuće godine II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.
Ad 9.
Prijedlog Javne vatrogasne postaje Grada Krka za sufinanciranje nabavke tehničkog vatrogasnog
vozila, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Sukladno s člankom 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu daje
se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postaji Grada Krka za plaćanje predujma (avansa) u
iznosu od 1.032.375 kn tvrtki Ziegler iz Zagreba za nabavku tehničkog vatrogasnog vozila.
Ad 10.
Radni prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, ,obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
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Radni prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi doraditi će se u skladu s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj: 68/18), te nakon razmatranja na
Kolegiju gradonačelnika isti će se uputiti Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 11.
Radni prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu – vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Radni prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu doraditi će se u skladu s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj: 68/18), te nakon razmatranja na
Kolegiju gradonačelnika isti će se uputiti Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 12.
Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka, za uslugu uvođenja i program izadavanja i zaprimanje
računa u elektroničnom obliku posredovanjem servisa Moj eRačun, obrazložio je Čedomir Miler,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka, za uslugu uvođenja i program
izadavanja i zaprimanje računa u elektroničnom obliku posredovanjem servisa Moj
eRačun, u iznosu od 3.025,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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