
 
Na temelju  članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. 

i 3/13.- pročišćeni tekst),  zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice dana 26. 

rujna 2016. godine,  donio  je     
 

ZAKLJUČAK  

o određivanju Stručnog tima za provedbu projekta izgradnje Multimedijalnog centra  

– nove zgrade Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 

 

I. 

 

Određuje se Stručni tim za vođenje projekta izgradnje Multimedijalnog centra – nove zgrade 

Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica (u daljnjem tekstu: „Stručni tim“), i to u sastavu 

kako slijedi:  

1. MIŠEL JAKŠIĆ, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, za 

voditelja,  

2. DARKO LEDINSKI, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove, 

za zamjenika voditelja, 

3. dr. sc. DIJANA SABOLOVIĆ KRAJINA, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica, za članicu,  

4. MARIO PERKOVIĆ, Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno 

uređenje, voditelj Odsjeka za izgradnju grada, za člana, 

5. INES HORVATIĆ JAMBOR, Grad Koprivnica, Upravni odjel za financije, poticanje 

poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Odsjek za financije, za članicu, 

6. MAJA HOLEK, Pučko otvoreno učilište Koprivnica, voditeljica glazbeno-scenske 

djelatnosti, za članicu, 

7. ROBERT ČIMIN, ravnatelj Muzeja Grada Koprivnice, za člana, 

8. JOSIP NAKIĆ ALFIREVIĆ, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, za člana,  

9. SANDRA SINJERI, predsjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica, za članicu, 

10. SANDRA PETAK - SAMARDŽIĆ, Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i 

prostorno uređenje,  voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, za članicu. 

 

II. 

 

Zadaća Stručnog tima je sudjelovanje u svim fazama provedbe projekta izgradnje 

Multimedijalnog centra – nove zgrade Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.  

 

 

III. 

  

Donošenjem ovog Zaključka prestaje važiti Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručnog tima 

za vođenje projekta izgradnje nove zgrade Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ KLASA: 361-01/16-

01/0011, URBROJ: 2137/01-04-01/2-16-2, od 18. svibnja 2016. godine. 

 

KLASA: 612-01/16-01/0033 

URBROJ: 2137/01-04/2-16-1 

Koprivnica, 27. rujna 2016. 

 

                                                                             ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

                                                                     DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

                                                                                   
                                                                                          Mišel Jakšić, dipl.  oec. 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

  

Temeljem zaključka Povjerenstva za utvrđivanje mjesta izgradnje nove zgrade Knjižnice i 

čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, donesenog na sastanku održanom 13. srpnja 2016. godine, 

potrebno je donijeti odluku o određivanju Stručnog tima koji će voditi cjelokupni projekt izgradnje 

Multimedijalnog centra – nove zgrade Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, a u koji će 

biti uključeni i predstavnici gradskih ustanova u kulturi te ukinuti postojeći Stručni tim koji je bio 

užeg sastava.  

 

Slijedom navedenog, predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice donošenje predmetnog Zaključka. 

 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

i europske poslove 

 

Pročelnik: 

Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 


