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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE 

 

Sjednica je održana 15. travnja (srijeda) 2020. godine, s početkom u 18:06 sati, u kino dvorani Doma 

kulture „Liburna“ u Korčuli.  

Sjednici je predsjedao Marko Skokandić – predsjednik Vijeća. 

Skraćeni zapisnik izradila je Luca Tvrdeić. 

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule. 

Ostali nazočni: Andrija Fabris – gradonačelnik, Ivan Šale – zamjenik gradonačelnika i Srđan Mrše, v.d. 

pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu. 

Utvrđen je (početni) kvorum od 12 vijećnika. Od početka nisu nazočili vijećnici Ivan Lipanović, Tajana 

Grbin i Mario Reić.  

 

Aktualni sat nije održan sukladno dogovoru vijećnika. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

 

Predsjednik Vijeća utvrđuje da je gradonačelnik podnio prijedlog za dopunu dnevnog reda s točkom –

Konačni prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite – zajedničko kooridiniranje 

poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, 

Blato i Vela Luka, kao točku 2., a dosadašnja točka 2. postaje točka 3. 

Darko Tarle, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, iznio je ispred Odbora zaključak Odbora da je  

sjednica sazvana sukladno Statutu i Poslovniku i da se o predloženim točkama dnevnog reda, uključujući 

dopunu (pod uvjetom da se isto i prihvati), može raspravljati i odlučivati. 

Rasprave nije bilo. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog gradonačelnika za dopunu 

dnevnog reda kako je predloženo. 

Prijedlog za dopunu dnevnog reda kao točka 2. Konačni prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju 

poslova civilne zaštite – zajedničko kooridiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na 

području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka, usvojen je jednoglasno (12 

„za“). 

Nakon glasovanja o dopuni dnevnog reda, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje predloženi dnevni red s 

navedenim izmjenama, na glasovanje, koji je glasio:  

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća 

2. Konačni prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite – zajedničko    

    kooridiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Korčule i  

    Općina Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka 

3. Program mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije  

    bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus). 

Dnevni red usvojen je jednoglasno (12 „za“). 

 

            1. TOČKA - Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća 

 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća stavio je zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća, u tekstu kako je predloženo u radnom 

materijalu, na glasovanje. 

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća usvojen je većinom glasova (11 „za“, 1 suzdržan). 

 

           2. TOČKA – Konačni prijedlog odluke o zajedničkom organiziranju organiziranju poslova  

                                  civilne zaštite – zajedničko kooridiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne  

                                  zaštite na području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela  

                                  Luka 

 

Uvodno obrazloženje Konačnog prijedloga odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite – 

zajedničko kooridiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Korčule i Općina 

Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka, podnio je gradonačelnika, kao predlagača. 
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U raspravi su sudjelovali vijećnici Tino Andrijić, zamjenik gradonačelnika, predsjednik Gradskog Vijeća, 

Darko Tarle i Nika Silić Maroević.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog odluke o zajedničkom 

organiziranju poslova civilne zaštite – zajedničko kooridiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Lukau tekstu kako je 

predloženo u radnom materijalu, na glasovanje. 

Konačni prijedloga odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite – zajedničko kooridiniranje 

poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, 

Blato i Vela Luka, kako je predložen u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno (12 „za“). 

 

3. TOČKA – Program mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog  

                       posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) 

 
Uvodno obrazloženje podnio je gradonačelnik, kao predlagač, i dodatno predsjednik Gradskog vijeća, u ime 

vijećnika, kao predlagača. 

Vijećnik Anton Borovina je naveo povredu Poslovnika prema članku 88. stavku 3. Predsjednik Gradskog 

vijeća je utvrdio da nije došlo do povrede poslovnike, jer će se provesti rasprava i odlučivanje o 

amandmanima prije odlučivanja o donošenju općeg akta.    

Vijećnik Mosta nezavisnih lista Anton Borovina podnio je 23 amandmana, a  Klub vijećnika SDP-HSU 

podnio je  1 amandman.  

Prvo se pristupilo amandmanima podnesenih od strane vijećnika Antona Borovine. 

Amandman broj 1 - Otpis najamnine za građane koji su u najmu gradskih stanova, a koji su ostali bez 

posla/prihoda temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH ili su ostali bez posla-uvjetovani otkaz zbog kriza. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina. 

Gradonačelnik kao predlagač je prihvatio predloženi amandman, čime je isti postao sastavni dio Konačnog 

prijedloga programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije 

bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u točku V., podtočka 9.  

Amandman broj 2 – Financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna za obitelji bez ikakvih 

prihoda, kao i za obitelji koje su ostale bez posla/prihoda temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH ili su 

ostali bez posla – uvjetovani otkaz zbog krize, odnosno 700,00 (sedam stotina) kuna za samce za svo vrijeme 

dok su na snazi mjere Stožera civilne zaštite RH 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (3 „za“). 

Gradonačelnik je potom predložio amandman - Financijska pomoć u iznosu od 1.500,00 (tisuću i pet stotina) 

kuna za članove obitelji, odnosno 750,00 (sedam stotina i pedeset) kuna za samce koji su ostali bez 

posla/prihoda temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH za svo vrijeme dok su na snazi mjere Stožera 

civilne zaštite RH, te je isti postao sastavni dio Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i 

građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u točku V., 

podtočka 10.  

Amandman broj 3 – Otpis komunalne naknade za obveznike komunalne naknade za svo vrijeme dok su na 

snazi Odluke Stožera civilne zaštite RH 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, vijećnici Anton Borovina, Darko Tarle i Marija Šegedin.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 4 – Otpis duga za odvoz smeća kao i otpis duga za vodu za kućanstva koja su bez ikakvih 

prihoda ili su ostali bez posla/prihoda, temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH ili su ostali bez posla – 

uvjetovani otkaz zbog krize.  

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 
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Amandman broj 5 – Ne pokretati ovrhe i prisilne naplate za građanstvo za svo vrijeme dok su na snazi 

mjere Stožera civilne zaštite RH.  

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (2 „za“). 

Amandman broj 6 – Omogućiti obročno i beskamatno plaćanje svih dugova građana prema Gradu bez 

obzira na vrijeme kada su nastali. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

S obzirom da je navedeni amandman već sadržan u Programu, predlagač Anton Borovina je povukao 

amandman. 

Amandman broj 7 – Otpis komunalne naknade za poslovne prostore, obveznicima komunalne naknade 

kojima je obustavljen rad, za svo vrijeme dok su na snazi Odluke Stožera civilne zaštite RH. Nakon ukidanja 

Odluka, umanjiti cijenu komunalne naknade za 50%, zaključnos sa 31.10.2020. godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

21:08 Predsjednik Vijeća napustio je sjednicu. 

21:10 Vijećnica Marija Šegedin kao podpredsjednica je nastavila sa sjednicom i predložila je stanku od 5 

min.  

21:20 Predsjednik Vijeća je ponovno nastavio sa sjednicom. 

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 8 – Otpis plaćanja javne površine, obveznicima kojima je obustavljen rad, za svo vrijeme 

dok su na snazi Odluke Stožera civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka, umanjiti cijenu javne površine za 

50%, zaključno sa 31.10.2020. godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 9 – Svim poduzetnicima i obrtnicima koji su odlukom Stožera civilne zaštite RH zatvoreni, 

Grad korčula će iz Proračuna, iz Programa jačanja gospodarstva, za obrtnike i poduzetnike, gdje su 

osigurana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2020. godinu, isplatiti financijsku pomoć od 1500,00 kuna 

mjesečno, za sve obrtnike i poduzetnike kojima je obustavljen rad, a za svo vrijeme dok su na snazi Odluke 

Stožera civilne zaštite RH, počev od dana kada je Odluka stupila na snagu.  

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 10 – Za poduzetnike i obrtnike koji prema Gradu imaju dugovanje, omogućiti im obročnu 

otplatu bez kamata.  

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik je prihvatio amandman uz dopunu „za sve dugove koji su nastali poslije 01.01.2020. Vijećnik 

Anton Borovina je prihvatio predloženu izmjenu amandmana, te je isti postao sastavni dio Konačnog 

prijedloga programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije 

bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u točku V., podtočka 11.  

Amandman broj 11 – Obustaviti pokretanje ovrha kao i prisilnu naplatu, za svo vrijeme dok su na snazi 

Odluke Stožera civilne zaštite RH. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Vijeća i vijećnik Anton Borovina.  

S obzirom da je navedeni amandman već sadržan u Programu, predlagač Anton Borovina je povukao 

amandman. 

Amandman broj 12 – Otpis plaćanja spomeničke rente, za svo vrijeme dok su na snazi Odluke Stožera 

civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka, umanjiti cijenu spomeničke rente za 50%, zaključno sa 

31.10.2020. godine. 
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U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Vijeća i vijećnik Anton Borovina.  

S obzirom da je Ministarstvo kulture obustavilo naplatu spomeničke rente kao mjeru za pomoć gospodarstvu, 

vijećnik Antun Borovina je povukao amandman. 

Amandman broj 13 – Svim poduzetnicima i obrtnicima koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH 

zatvoreni, a za svoje poslovne prostore plaćaju najamninu koja nije u vlasništvu Grada već privatno, Grad 

Korčula će iz Proračuna, iz Programa jačanja gospodarstva, za obrtnike i poduzetnike, gdje su osigurana 

sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2020. godinu,  isplatiti financijsku pomoć do maksimalno  2.500,00 

kuna mjesečno, a na temelju Ugovora o najmu poslovnog prostora i dokaza da je isti plaćen. Financijska 

pomoć Grada trajat će svo vrijeme dok su na snazi  Odluke Stožera civilne zaštite RH,  počev od dana kada 

je Odluka stupila na snagu. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 14 - Otpis plaćanja koncesijskih odobrenja,  za svo vrijeme dok su na snazi  Odluke 

Stožera civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka,  umanjiti cijenu koncesijskih odobrenja  za 50% , a 

zaključno sa 31.10.2020.godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina. 

Gradonačelnik kao predlagač je prihvatio predloženi amandman, čime je isti postao sastavni dio Konačnog 

prijedloga programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije 

bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u točku V., podtočka 12. 

Amandman broj 15 - Grad Korčula treba preuzeti financijske troškove dječjeg vrtića „Anđela čuvara“ iz 

Korčule, za svo vrijeme obustave rada vrtića, vodeći računa o likvidnosti proračuna. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 16 - Otpis komunalne naknade za poslovne prostore, obveznicima komunalne naknade 

kojima je obustavljen rad, za svo vrijeme dok su na snazi  Odluke Stožera civilne zaštite RH. Za datum 

početak otpisa komunalne naknade u 2020. godini, uzest će se datum početka sezonskog rada iz prošle 2019. 

godine. Nakon ukidanja Odluka,  umanjiti cijenu komunalne naknade za 50%, zaključno sa 31.10.2020. 

godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 17 - Otpis plaćanja javne površine, obveznicima kojima je obustavljen rad,  za svo vrijeme 

dok su na snazi  Odluke Stožera civilne zaštite RH.  Nakon ukidanja Odluka,  umanjiti cijenu javne površine 

za 50% , zaključno sa 31.10.2020.godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 18 - Svim poduzetnicima i obrtnicima  koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH 

zatvoreni,  Grad Korčula će iz Proračuna, iz Programa jačanja gospodarstva, za obrtnike i poduzetnike , 

gdje su osigurana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2020. godinu,  isplatiti financijsku pomoć od 

1500,00 kuna mjesečno,  za svo vrijeme dok su na snazi  Odluke Stožera civilne zaštite RH. Za datum 

početak isplate financijske pomoći u 2020. godini, uzest će se datum početka sezonskog rada iz prošle 2019. 

godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  



 5 

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 19 - Za poduzetnike i obrtnike koji prema Gradu imaju dugovanje, omogućiti im obročnu 

otplatu bez kamata. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik je prihvatio amandman uz dopunu „za sve dugove koji su nastali poslije 01.01.2020. Vijećnik 

Anton Borovina je prihvatio predloženu izmjenu amandmana, te je isti postao sastavni dio Konačnog 

prijedloga programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije 

bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u točku V., podtočka 13.  

Amandman broj 20 - Obustaviti pokretanje ovrha kao i prisilnu naplatu,  za svo vrijeme dok su na snazi  

Odluke Stožera civilne zaštite RH.  
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća i vijećnik Anton Borovina.  

S obzirom da je navedeni amandman već sadržan u Programu, Gradonačelnik je prihvatio amandman te je je 

isti postao sastavni dio Konačnog prijedloga programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i 

građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) i uvršten je u već 

postojeću točku V., podtočka 8. 

Amandman broj 21 - Otpis plaćanja spomeničke rente,  za svo vrijeme dok su na snazi  Odluke Stožera 

civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka,  umanjiti cijenu spomeničke rente za 50% , zaključno sa 

31.10.2020.godine. 
U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Vijeća i vijećnik Anton Borovina.  

S obzirom da je navedeni amandman već sadržan u Programu, predlagač Anton Borovina je povukao 

amandman. 

Amandman broj 22 - Svim poduzetnicima i obrtnicima  koji su Odlukom Stožera civilne zaštite RH 

zatvoreni, a za svoje poslovne prostore plaćaju najamninu koja nije u vlasništvu Grada već privatno, Grad 

Korčula će iz Proračuna, iz Programa jačanja gospodarstva, za obrtnike i poduzetnike , gdje su osigurana 

sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2020. godinu,  isplatiti financijsku pomoć do maksimalno  2.500,00 

kuna mjesečno, a na temelju Ugovora o najmu poslovnog prostora i dokaza da je isti plaćen. Financijska 

pomoć Grada trajat će svo vrijeme dok su na snazi  Odluke Stožera civilne zaštite RH,  počev od dana kada 

je Odluka stupila na snagu. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Amandman broj 23 - Otpis plaćanja koncesijskih odobrenja,  za svo vrijeme dok su na snazi  Odluke 

Stožera civilne zaštite RH. Nakon ukidanja Odluka,  umanjiti cijenu koncesijskih odobrenja  za 50% , a 

zaključno sa 31.10.2020.godine. 

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik i vijećnik Anton Borovina.  

Gradonačelnik, kao predlagač nije prihvatio predloženi amandman.  

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je amandman vijećnika Antona Borovine na 

glasovanje.  

Amandman nije usvojen (1 „za“). 

Zatim se pristupilo amandmanu podnesenom od strane Kluba vijećnika SDP-HSU. 

Amandman broj 1 – Osnivanje antikorona fonda za pomoć građanima i poduzetnicima.  

U raspravi su sudjelovali gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća. 

Gradonačelnik je prihvatio amandman te je je isti postao sastavni dio Konačnog prijedloga programa mjera i 

aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-

2/koronavirus) i uvršten je u točku X. istoimenog programa, a postojeća točka X. je postala točkom XI. 

istoimenog programa.  

Predsjednik Vijeća je otvorio raspravu  o Konačnom prijedlogu programa mjera i aktivnosti za pomoć 

gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) sa svim 

amandmanima odnosno izmjenama i dopunama amandmana. 

Rasprave nije bilo. 

Predsjednik Vijeća stavio je Konačni prijedlog programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i 

građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) sa svim amandmanima 

odnosno izmjenama i dopunama amandmana, na glasovanje. 
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Konačni prijedlog programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica 

epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) sa svim amandmanima odnosno izmjenama i 

dopunama amandmana, usvojen je jednoglasno (12“za“). 

 
Završeno u 22:00 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-02/02 

URBROJ: 2138/01-01-20-2 

 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA          

                                                                                                                                    Marko Skokandić, ing.                     

 

                                                                                          


