GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-13-152-26
Krk, 26. ožujka 2013.

ZAPISNIK
sa 152. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. ožujka (ponedjeljak) 2013. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 12:00 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i
financije, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske
poslove, Ana Bajčić – Hrgovčić, stručni suradnik za gospodarstvo i europske fondove,
Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena
Cvitković, 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 društvene djelatnosti:
 Dječja plesna skupina „Povero Keko“ iz Krka, Frankopanska 40- zamolba za
sufinanciranje rada Udruge;
 Udruga „Livingstone“ iz Rijeke, Zanonova 1- prijedlog u svezi Ugovora za
sufinanciranje izložbe pod nazivom „Prijatelji mora – velikani hrvatske
fotografije 50- tih“ na velikim izložbenim panoima;
 Udruga žena operiranih dojki „Nada“ iz Rijeke, M. Smokvine Tvrdog 5/1zamolba za sufinaciranje nabavke UTZ aparata s linearnom sondom za UTZ
pregled dojki za ambulantu za bolesti dojke i endokrinih organa Kirurške
klinike KBC-a Rijeka;
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za nabavku knjige
„Sveznadar“;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za financijsku
potporu nadarenim učenicima za sudjelovanje u školi stvaralaštva
„Novigradsko proljeće“;
 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, iz Rijeke, Krešimirova 52 a zamolba
za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku na Veloj
Placi, na dan 04. travnja 2013. godine, u cilju organiziranja mjerenja krvnog
tlaka povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Plodine d.o.o. iz Rijeke, Ružićeva 29 zamolba za davanje suglasnosti za
priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu grada Krka za budući supermarket
„Plodine – Krk“ sukladno tehničkom rješenju izrađenom od tvrtke Ponikva d.o.o.
Krk;
b) Prijedlog investitora stambenih zgrada na predjelu „ Mali Kankul“ u gradu Krku,
za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže u Zoni DPU –a „Mali Kankul“ u
gradu Krku;
c) Obrt „Zemljani radovi „Linardić“ vl. Josip Linardić iz Malinske, Stipkino 88, ponuda u svezi izgradnje pristupne prometnice u zoni DPU –a „Mali Kankul“ u
gradu Krku, na k.č. 2211/1 k.o. Krk grad;
d) Tvrtka G.P. Krk iz Krka, S. Radića 31- ponuda za uređenje parkirališnog prostora
na zemljištu u vlasništvu Grada, ispod zgrade Vatrogasne postrojbe Grada Krka;
e) Udruženje obrtnika otoka Krka, Kvarnerska 15, Krk – zamolba za određivanje i
označavanje taksi stajališta na području Grada Krka;
f) Prijedlog troškovnika građevinskih radova izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ.
za sanaciju odrona ispod hotela „Koralj“ na kupalištu Dražica i izradu kamenog
zida na kupalištu Dražica ispod vidikovca koji se nalazi u park šumi Dražica.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka;
b) Klaudija Zubović punomoćnica tvrtke Remax - Marvel, - prijedlog vezan za izradu
urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T1 Politin u gradu
Krku.
Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine.
Privatna specijalistička ordinacija za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med.
iz Krka, S. Nikolića 29 – prijedlog u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013.
godinu.
Predstavnica Srpske nacionalne manjine Grada Krka Mihaela Cvjetković iz
Krka, I. Meštrovića 2 – prijedlog za dostavu financijskih sredstava za realizaciju
Programa u 2013. godini.
Eko Studio d.o.o. Zadar, A. B. Šimića 6- ponuda za poslovnu suradnju za doradu
Plana zaštite i spašavanja Grada Krka.
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9. Tvrtka Tehnocopy d.o.o. iz Rijeke, 1. maja 28- ponuda
fotokopirnog uređaja.

za nabavku novog

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Udovoljava se zamolbi Dječje plesne skupine „Povero Keko“ iz Krka, za
financijsku pomoć radu Udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2013. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
 Udovoljava se prijedlogu Udruge Livingstone, iz Rijeke, u svezi Ugovora za
sufinanciranje izložbe hrvatskog primorja na velikim izložbenim panoima pod
nazivom „Prijatelji mora – velikani hrvatske fotografije 50- tih“ koja izložba će
se održati u Krku od 28. 06. – 04. 07. 2013. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
 Udruzi žena operiranih dojki „Nada“ iz Rijeke, odobrava se financijska potpora
za nabavku UTZ aparata s linearnom sondom za UTZ pregled dojki za
ambulantu za bolesti dojke i endokrinih organa Kirurške klinike KBC-a Rijeka,
te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos
od 1.000,00 kn.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka odobrava se financijska
potpora za nabavku 32 komada knjige „Sveznadar“ koja će se podijeliti
najuspješnijim učenicima, tijekom svečanosti za Dan škole, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 1.888,00 kn.
 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka za
financijsku potporu nadarenim učenicima za sudjelovanje u školi stvaralaštva
„Novigradsko proljeće“ koja će se održati u Novigradu od 20. - 27. travnja 2013.
godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
odobrava iznos od 2.115,00 kn po učeniku, sukladno prijedlogu Osnovne škole.
 Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ, iz Rijeke, daje se suglasnost za
korištenje javne površine u gradu Krku na Veloj Placi, na dan 04. travnja 2013.
godine, u vremenu od 12.00 - 14.00 sati, u cilju organiziranja mjerenja krvnog
tlaka povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.
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Ad 2.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Odlukei Zaključke
1. Utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 2155/3 (z.č. 1079/23 )
površine 241 m2 , radi formiranja okućnice, o čemu je oglas javnog natječaja
objavljen u glasilu „Narodne novine“ broj: 27/13 od 4. ožujka 2013. Početna
cijena za predmetno zemljište utvrđena je u iznosu od 87,12 EUR po m2
zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.
2. Utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 2998/4 (z.č. 1775/4 )
površine 25 m2 , radi formiranja okućnice, o čemu je oglas javnog natječaja
objavljen u glasilu „Narodne novine“, broj: 27/13 od 4. ožujka 2013. Početna
cijena za predmetno zemljište utvrđena je u iznosu od 88 EUR po m2
zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.
3. Utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju (zakup) k.č. 3440/13
(z.č. 1544/1,2 i 3) površine 309 m2 , radi formiranja okućnice, o čemu je
oglas javnog natječaja objavljen u glasilu „Narodne novine“, broj: 27/13 od 4.
ožujka 2013. Početna cijena za predmetno zemljište utvrđena je u iznosu od
109 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama, odnosno za zakup je
početna zakupnina određena u iznosu od 309,00 kuna godišnje.
4. Utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja za zakup k.č. 2038/1 površine 117 m2
radi formiranja okućnice, o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu
„Narodne novine“, broj: 27/13 od 4. ožujka 2013. Početna zakupnina određena
je u iznosu od 117,00 kuna godišnje.
5. Prijedlog Konzum d.d. Zagreb, za zaključenje kupoprodajnog ugovora za z.č.
1268/4 površine 392 m2, z.č. 1268/5 površine 54 m2 i z.č. 1268/8 površine
240 m2, sve k.o. Krk , u naravi prilazna cesta i parkiralište prema Ponikvi
d.o.o. Krk, te prijeboj kupoprodajne cijene sa iznosom komunalne naknade
koju predlagatelj duguje Gradu Krku.
6. Prijedlog za pokretanje postupka izvlaštenja novoformirane k.č. 3859/2 k.o.
Krk grad koja parcela ulazi u sastav ceste (suvlasništvo Grad Krk, Marijanić
Sergije i Fiorentin Anton pok. Ivana).
7. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovne
prostorije u Krku, Kvarnerska 15 (poslovna prostorija broj: 5) površine 9,71
m2 ( dosadašnji zakupnik Ivan Duda).
8. Prijedlog Ane i Franja Cimerman iz Nedelišća za nagodbeno rješenje duga
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koji imenovani imaju prema Gradu Krku s osnova komunalnog doprinosa
prema rješenju Odsjeka za komunalni sustav klasa: UP/I- 350-06/01-01/43
od 8. srpnja 2002. godine, za izgradnju ugostiteljskog objekta - kuće za
odmor u k.o. Poljica (naselje Linardići), u iznosu glavnice od 236.812,80
kuna.
9. Prijedlog Petra Brauta iz Kornića Lokvić bb , za kupnju ili zamjenu zemljišta i
to dijela k.č. 1478/1 površine 171 m2, k.o. Kornić, radi formiranja okućnice
građevine koju predlagatelj ima namjeru izgraditi na z.č. 1478/144 k.o.
Kornić.
10. Prijedlog Bizjak Marka iz Ljubljane, Slovenija, za davanje u zakup dijela
z.č. 69713 k.o. Skrbčići ( naselje Pinezići) u površini od 100 m2 , radi
korištenja istog kao prostora za uređenje vrta. Predlagatelji su vlasnici
stambene građevine izgrađene na z.č. 722/1 k.o. Skrbčići.
11.Prigovor Borisa Čutula iz Krka, Ribarska 7, na Odluku o utvrđivanju
najpovoljnijeg natjecatelja za zakup javne površine u gradu Krku, Šetalište
Sv. Bernardina, lokacija 21, površine 2 m2, za obavljanje djelatnosti: prodaja
fritula i bombona. Odluka se u evidenciji Grada Krka vodi pod klasom: 37403/13-01/9, Ur. broj: 2142/01-02-13-79 od 4. ožujka 2013. godine.
12. Prigovor Lee Malatestinić i Grgura Jurja Radetića, oboje iz Krka, Narodnog
preporoda 3, na smještaj lokacija broj: 41 i 42 na javnoj površini kod Velog
parka, te prijedlog da se navedene lokacije izmjeste na drugo mjesto, te da se
na istima pored djelatnosti prodaje originalnog krčkog suvenira ( bukalete;
nošnja, sopele ) dozvoli i prodaja ostalih suvenira.
13. Donošenje odluke vezano za korištenje poslovnog prostora koji se nalazi u
Krku, Istarski prolaz 11, površine 98,70 m2, koju je na temelju Ugovora o
korištenju poslovnog prostora od 18. ožujka 2004. godine koristila
Veterinarska ambulanta Krk d.o.o. sa sjedištem u Krku, Istarski prolaz 11.
Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme sa otkaznim rokom od 6 mjeseci.
Veterinarska ambulanta Krk d.o.o. brisana je iz registra Trgovačkog suda
4. srpnja 2012. godine.
14. Zahtjev stanara zgrade u Krku, S. Nikolića 36 ( Lizeta A ) za uređenje i
parceliranje okoliša zgrade, te upis zgrade u zemljišnu knjigu, te za uređenje
pomoćnih prostora iz razloga jer stanovi u zgradi nemaju drvarnice, pa se
drva odlažu na prostoru oko zgrade.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –
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Ad 3.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se tehničko rješenje izrađeno od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk, za
priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu grada Krka za budući
supermarket „Plodine – Krk“ na k.č. 1277/5, 1274/1, te dijelovima k.č. 1276 i
1278 sve k.o. Krk u gradu Krku.
Kako navedena investicija nije u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za
2013. godinu, Grad Krk nije u mogućnosti preuzeti financiranje iste, te se
predlaže tvrtki Plodine d.d. Rijeka da priključak na vodovodnu i kanalizacijsku
mrežu grada Krka za budući supermarket „Plodine – Krk“ financira u cijelosti.
Obzirom na navedene okolnosti, Grad Krk investitora će osloboditi naknade za
priključenje na komunalnu infrastrukturu sukladno, Odluci o priključenju
građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Službene novine
Primorsko –goranske županije“ broj: 47/11).
b) Načelno se prihvaća prijedlog investitora stambenih zgrada i tehničko rješenje za
izgradnju vodovoda i kanalizacije u Zoni DPU –a „Mali Kankul“ u gradu Krku,
izrađeno od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk.
Kako predmetna investicija nije planirana Planom gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2013. godinu, istu će se nastojati uvrstiti u Izmjene Plana gradnje
komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
c) Načelno se prihvaća ponuda obrta „Zemljani radovi „Linardić“ vl. Josip
Linardić iz Malinske, Stipkino 88, u svezi izgradnje pristupne prometnice u zoni
DPU –a „Mali Kankul“ u gradu Krku, na k.č. 2211/1 k.o. Krk grad ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Naručuje se tvrtki GPZ d.d. Rijeka da za predmetnu dionicu izvrši pregled
ponuđenih radova, utvrdi potrebne količine, nadzire izvođenje i ovjeri situacije.
d) Temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka,
Klasa: 363-02/11-02/8 od 21. lipnja 2011. godine i Zaključka Gradonačelnika,
Klasa: 022-01/13-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-13-149-18, od 26. veljače 2013.
godine prihvaća se ponuda tvrtke G.P. Krk iz Krka za uređenje parkirališnog
prostora na zemljištu u vlasništvu Grada, na k.č. 2097/1, 2097/2, 2098 i 2096 sve
k.o. Krk grad u gradu Krku, ukupne površine 2.634 m2 u iznosu od 189.731,25 u
koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
e) Prihvaća se zamolba Udruženja obrtnika otoka Krka, za određivanje i
označavanje taksi stajališta na području Grada Krka, te se temeljem članka 7.
Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka zadužuje
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Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje radova za označavanje
taksi stajališta na području Grada Krka i to:
 2 (dva) mjesta na početku parkirališta preko puta Malog parka, gledajući
uzdužno prema Robnoj kući Krk;
 2 (dva) mjesta neposredno uz autobusno stajalište na početku ulice Lukobran
( vanjska morska strana);
Vezano za određivanje i označavanje 2 (dva) taksi stajališta na području pristaništa
Valbiska, Grad Krk daje pozitivnu suglasnost, te upućujemo podnositelja zamolbe
da zahtjev za utvrđivanje lokacije taksi stajališta uputi Lučkoj upravi Krk, koja
upravlja navedenim područjem.
f) Prihvaća se prijedlog troškovnika građevinskih radova izrađenog od Eda Hera
dipl. ing. građ. za sanaciju odrona ispod hotela „Koralj“ na kupalištu Dražica i
izradu kamenog zida na kupalištu Dražica ispod vidikovca koji se nalazi u park
šumi Dražica (vidi prilog predmetni prijedlog troškovnika koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku prikupi tri
ponude za obavljanje građevinskih radova iz prednjeg stavka ovog zaključka.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložio je pročelnik Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III.
ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka).
Prijedlog iz točke I . ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i donošenja.
b) Prima se na znanje prijedlog Klaudije Zubović punomoćnice tvrtke Remax Marvel, za izradu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone
„Politin“ u gradu Krku.
Grad Krk očekuje dovršenje novog Prostornog plana PGŽ kojim bi zona
„Politin“ trebala biti utvrđena kao zona T1 (zona hotela - građevinsko područje
izvan naselja turističke namjene).
Nakon donošenja PPPGŽ, Grad Krk će usklađivati svoju prostorno plansku
dokumentaciju.
U prvoj fazi utvrdit će se izmjene PPU Grada Krka te će se ostvariti mogućnost
za izradu Urbanističkog plana turističke zone, kojim će se detaljnije odrediti
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prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih
rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.
Sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj: 79/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) troškove izrade UPU-a može
snositi vlasnik zemljišta koji s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o
financiranju uređenja građevinskog zemljišta.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine, obrazložila je Dinka Pejnović, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka).
Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Privatne specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz
Krka, S. Nikolića 29, u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013. godinu, obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013. godinu Privatne
specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz Krka, u iznosu
od 1.500,00 kn mjesečno ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 7.
Prijedlog predstavnice Srpske nacionalne manjine Grada Krka Mihaele Cvjetković iz Krka, I.
Meštrovića 2, za dostavu financijskih sredstava za realizaciju Programa u 2013. godini,
obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog predstavnice Srpske nacionalne manjine Grada Krka Mihaele
Cvjetković iz Krka, za dostavu financijskih sredstava za realizaciju Programa u 2013.
godini, na način da će Grad Krk u Proračunu za 2013. godinu, iznimno osigurati iznos
od 10.000,00 kn za realizaciju predmetnih programa, sukladno Ustavnom zakonu o
pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ broj: 155/02) i Odluci o naknadi
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troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalnih manjina Grada Krka („Službene
Novine“ PGŽ broj: 30/12).
Financijska sredstva navedena u točki I. ovog zaključka isplaćivati će se kvartalno.
Predlaže se podnositeljici zamolbe da se ubuduće za sufinanciranje Programa, prijavi na
natječaj Grada Krka - Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih
potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za
udruge građana koje djeluju u gradu Krku, koji se raspisuje krajem mjeseca rujna
svake godine.
Za nadzor nad provođenjem predmetnih Programa u 2013. godini, zadužuje se Odsjek
za društvene djelatnosti.
Ad 8.
Ponudu Eko Studio d.o.o. Zadar, A. B. Šimića 6, za poslovnu suradnju za doradu Plana zaštite
i spašavanja Grada Krka, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda Eko Studio d.o.o. Zadar, za poslovnu suradnju za doradu
Plana zaštite i spašavanja Grada Krka (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 9.
Ponudu tvrtke Tehnocopy d.o.o. iz Rijeke, 1. maja 28, za nabavku novog fotokopirnog
uređaja, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnocopy d.o.o. iz Rijeke, za nabavku novog fotokopirnog
multifunkcijskog uređaja Develop ineo 213 u iznosu od 7.362,50 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu br. 69/13, koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 14,30 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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