GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-117-32
Krk, 08. ožujka 2016.

ZAPISNIK
sa 117. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 07. ožujka (ponedjeljak) 2016. 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 Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, 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:
a) Prijedlog Odsjeka u vezi dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u 2016.
godini, temeljem objavljenog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2016.
godini i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka;
b) Prijedlog Odsjeka u vezi prijedloga teksta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
udrugama, klubovima i društvima u 2016. godini.
2. Imovinsko pravni predmeti.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za izradu idejnog prometnog rješenja ( prometnu
analizu) za raskršće ceste D 104, te prilazne prometnice Poljica – Nenadić;
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b) Informacija Odsjeka o postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i
produženje lukobrana u luci Krk;
c) HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka – očitovanje u
vezi izgradnje trafostanice na području DPU „Mali Kankul“ u gradu Krku;
d) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu;
e) Branko Dujmić iz Dujmići 17, Ogulin - zamolba za postavljanje javne rasvjete u
predjelu ulice Ledine kod kbr. 39 u naselju Kornić;
f) Izgradnja javne rasvjete na javnoj površini iznad kupališta Dražica u gradu Krku;
g) Nenad Kocijan dipl. ing. arh. – ponuda za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
za izgradnju kupališta Črnike u gradu Krku;
h) Tvrtka Geo - m, iz Vrbnika, Draga 2 - ponuda za izradu geodetskog elaborata za
evidentiranje građevine u katastru za potrebe podnošenja zahtjeva Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ za izdavanje
uporabne dozvole za „Građevinu za potrebe lovstva na čestici z.č. 2060/2 k.o.
Kornić;
i) Tvrtka Teh projekt elektrotehnika d.o.o. – ponuda za izradu izvedbenog elektro
projekta i troškovnika za otklanjanje nedostataka na električnoj instalaciji u
poslovnom prostoru u zajedničkim dijelovima Upravne zgrade Grada Krka;
j) Tvrtka AEC Projekt d.o.o. - dorađeni troškovnik za obnovu fasade Upravne zgrade
Grada Krka;
k) Stanje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka u ulici S. Nikolića;
l) Troškovnik za uređenje dijela parkirališta „iza Robne kuće u gradu Krku“;
m) Troškovnici za uređenje plaža Dražica i Plav u gradu Krku;
n) Mjesni odbor Poljica – inicijativa za održavanje prezentacije kampa „Čavlena“
(Urbanističko arhitektonska studija za kamp „Čavlena“) za građane s područja
Mjesnog odbora Poljica i ostalih zainteresiranih građana.
4. Odsjek za komunalno gopodarstvo:
a) Krešimir Baričević iz Zagreba, Vankina 22 - zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari tijekom
turističke sezone 2016. godine;
b) Mjesni odbor Vrh – zamolba za davanje suglasnosti za postavu i sufinanciranje
zaštitne ograde u školskom dvorištu sa ciljem zaštite djece koja se igraju, od
mogućeg pada niz strminu;
c) Problematika parkiranja na parkiralištu „Vinjole“ rezerviranom za stanare stare
gradske jezgre grada Krka;
d) Prijedlog Odsjeka u vezi Žalbe Zorana Podunajca na Rješenje o komunalnom
doprinosu Klasa: UP/I-350-06/15-01/344, Urbroj: 2142/01-03-05/1-16-4, od 28.
siječnja 2016. godine.
5. Prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2016. godinu.
6. Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2016. godinu.
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7. Mjesni odbor Poljica – inicijativa za održavanje prezentacije kampa „Čavlena“
(Urbanističko arhitektonska studija za kamp „Čavlena“) za građane s područja
Mjesnog odbora Poljica i ostalih zainteresiranih građana.
8. Tvrtka Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12 – ponuda za jednogodišnju obnovu
licence za antivirus program Trend Micro Worri Free;
9. Nelegalno postavljanje kućica u građevinskom i poljoprivrednom području, bez
lokacijske dozvole.
10. Odsjek za gospodarstvo:
a) Tvrtka Studio Perivoj d.o.o. – ponuda za izradu glavnog projekta za cjelokupnu
zonu starog grada pod nazivom „cvijeće ulicama starog grada“.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti u vezi dodjele
sredstava za financiranje javnih potreba u 2016. godini, temeljem objavljenog
Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2016. godini i članka 6. i 7.
Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka.
b) Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
udrugama, klubovima i društvima u 2016. godini (vidi prilog predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključak).
Ad 2.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
1. Odluka o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti za uslugu izrade izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Krka.
2. Stambena zadruga Krk – razmatranje postupka likvidacije.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
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Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog prometnog rješenja
( prometnu analizu) za raskršće ceste D 104, te prilazne prometnice
Poljica – Nenadić, u iznosu od 19.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša o postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i
produženje lukobrana u luci Krk.
c) Prima se na znanje očitovanje HEP Operatera distribucijskog sustava
d.o.o. Elektroprimorje Rijeka u vezi izgradnje transformatorske stanice
20/0,4 kV Vidikovac 2 na području DPU „Mali Kankul“ u gradu Krku.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da očitovanje
tvrtke HEP Operatera distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje
Rijeka dostavi podnositeljima zahtjeva za izgradnju iste.
d) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (vidi prilog predmetno
Izvješće … koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
e) Prima se na znanje zamolba Branka Dujmića iz Dujmići 17, Ogulin, za
postavljanje javne rasvjete u predjelu ulice Ledine kod kbr. 39 u naselju
Kornić.
Ukupna vrijednost radova izgradnje javne rasvjete za naprijed navedenu
dionicu prema dostavljenim troškovnicima izrađenim od Eda Hera dip.
ing. građ. iznosi 38.665,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Investicija izgradnje javne rasvjete u predjelu ulice Ledine kod kbr. 39 u
naselju Kornić, biti će predviđena u Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
f) U dostavljenom situacijskom nacrtu stvarnog stanja za potrebe izgradnje
javne rasvjete na javnoj površini iznad kupališta Dražica u gradu Krku,
dostavljenom od tvrtke Vidmar d.o.o. na budućim pozicijama javne
rasvjete označene pod brojevima 1, 2 i 3 potrebno je riješiti imovinsko –
pravne odnose, za što se zadužuje Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove.
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Prima se na znanje procijenjena vrijednost za elektromonterske radove na
izgradnji javne rasvjete na javnoj površini iznad kupališta Dražica u
gradu Krku, temeljem dostavljenih troškovnika izrađenih od strane
Franja Magaša u iznosu 84.390,00 kn + PDV što ukupno iznosi 105.487,50
kn, te za troškovnike izrađene od strane Eda Hera dipl. ing. građ. za
izvođenje građevinskih radova, čija procijenjena vrijednost iznosi
69.750,00 kn + PDV što ukupno iznosi 87.187,50 kn.
Ukupna vrijednost radova predmetne izgradnje javne rasvjete iznosi
154.140,00 kn + PDV što ukupno iznosi 192.675,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede
jedinstveni postupak javne nabave bagatelne vrijednosti sukladno Zakonu
o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti za monterske i građevinske radove.
g) Prihvaća se ponuda Nenada Kocijana dipl. ing. arh. za izradu idejnog
arhitektonskog rješenja za izgradnju kupališta Črnike u gradu Krku u
iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Za potrebe podnošenja zahtjeva Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ za izdavanje uporabne dozvole za
„Građevinu za potrebe lovstva na čestici z. č. 2060/2 k.o. Kornić, prihvaća
se ponuda tvrtke Geo - m, iz Vrbnika, Draga 2, za izradu geodetskog
elaborata za evidentiranje građevine u katastru u iznosu od 4.000,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
i) Prihvaća se ponuda tvrtke Teh projekt elektrotehnika d.o.o. za izradu
izvedbenog elektro projekta i troškovnika za otklanjanje nedostataka na
električnoj instalaciji u poslovnom prostoru u zajedničkim dijelovima
Upravne zgrade Grada Krka u iznosu od 12.000,00 u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od
ovlaštene tvrtke zatraži elaborat u kojem će se evidentirati svi potrebni
zahvati na elektroinstalacijama u Upravnoj zgradi Grada Krka.
j) Prima se na znanje dorađeni troškovnik dostavljen od tvrtke AEC Projekt
d.o.o. za obnovu fasade Upravne zgrade Grada Krka (vidi prilog
predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ukupna vrijednost radova prema dostavljenom troškovniku iznosi
1.124.691,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
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Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da projekt obnovu fasade Upravne
zgrade Grada Krka prijavi na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
k) Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Edu Heru
dipl. ing. građ. naruči troškovnik za hidroizolaciju, sanaciju i uređenje
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka u ulici Slavka Nikolića u
gradu Krku.
l) Prihvaća se troškovnik izrađen od Eda Hera dipl ing. građ. za uređenje
dijela parkirališta „iza Robne kuće u gradu Krku“, sa procijenjenom
vrijednosti u iznosu od 49.955,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa - vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. da u suradnji sa tvrtkom Ponikve Eko
otok Krk na lokaciji iza Robne kuće (u blizini gradskog groblja) utvrdi
lokaciju na kojoj će biti postavljena posuda za otpad veličine 5m3 ;
m) Na temelju Zaključaka Skupštine Vecle d.o.o. od 26. veljače 2016. godine,
Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti, potrebno je provesti jedinstveni postupak javne
nabave bagatelne vrijednosti za sljedeće radove:
- uređenje sunčališta na plaži Plav, u gradu Krku – II dio čija procijenjena
vrijednost radova iznosi 165.270,00 kn + PDV, ukupno 206,587,50 kn;
- uređenje sunčališta na plaži Dražica u Krku – I dio sunčališta, čija procijenjena
vrijednost radova iznosi 58.100,00 kn + PDV, ukupno 72.625,00 kn;
- uređenje sunčališta na plaži Dražica u gradu Krku, - II dio sunčališta, čija
procijenjena vrijednost radova iznosi 11.140,00 kn + PDV, ukupno 13.925,00
kn;
- izgradnja dijela kamenog zida na kupalištu Dražica ( produžetak kamenog zida
uz prilazni put kupalištu Dražica) u gradu Krku, čija procijenjena vrijednost
radova iznosi 10.800,00 kn + PDV, ukupno 13.500,00 kn;
- uređenje plaže Črnike u gradu Krku i to:
a) izvedba školjere na zapadnom rubu plaže Črnike, procijenjena vrijednost radova
iznosi 67.500,00 kn + PDV, ukupno 84.375,00 kn
b) planiranje II zone kupališnog pojasa plaže Črnika, procijenjena vrijednost
radova iznosi 96.500,00 kn + PDV, ukupno 120.625,00 kn
Procijenjena vrijednost svih radova iznosi 409.310,00 + PDV, što ukupno iznosi
511.637,00 kn.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove.
n) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Poljica za održavanje prezentacije
kampa „Čavlena“ (Urbanističko arhitektonska studija za kamp
„Čavlena“) za građane s područja Mjesnog odbora Poljica i ostalih
zainteresiranih građana.
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Člankom 30. Statuta Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 28/09 i
13/13) utvrđeno je da se radi o izjašnjavanja građana i pojedinim
pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima
građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja
sazivaju mjesni zborovi građana.
Mjesne zborove građana saziva vijeće Mjesnog odbora.
O naprijed navedenoj inicijativi Mjesnog odbora Poljica za održavanje
prezentacije kampa „Čavlena“ obavijestit će se investitora tvrtku G.P.
Krk iz Krka i izrađivača projekta tvrtku „Plan 21“ iz Rijeke, kako bi sa
Mjesnim odborom Poljica dogovorili održavanje prezentacije
Urbanističko arhitektonske studije za kmp „Čavlena“ Krk.
Ad 4.
Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Krešimiru Baričeviću iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne površine
u gradu Krku na Trgu Kamplin za ulično pjevanje i sviranje na gitari, dva puta
tjedno tijekom turističke sezone 2016. godine.
Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez
naknade u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod
pokroviteljstvom Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.
b) Mjesnom odboru Vrh daje se suglasnost za postavu i sufinanciranje zaštitne
ograde u školskom dvorištu sa ciljem zaštite djece koja se igraju, od mogućeg
pada niz strminu.
Odobrava se financiranje izvođenja radova postave zaštitne ograde u školskom
dvorištu sukladno priloženom troškovniku Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl.
Vlado Kosić iz Vrha, u iznosu od 32.776,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
c) Budući da je parkiralište „Vignole“ (iza Cafe bara „Vignole“) rezervirano za
stanare stare jezgre grada Krka koji nemaju mogućnost parkiranja vozila na
okućnici objekta, a parkiralište koriste svi građani i posjetioci grada Krka,
obvezuje se prometni redar Grada Krka da na parkiralištu „Vinjole“ postavi
lanac s ključem kako se parkiralište ne bi neovlašteno koristilo.
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Pozivaju se stanari stare gradske jezgre Grada Krka koji na svojoj okućnici
nemaju mogućnost parkiranja vozila, da se jave prometnom redaru Grada Krka
radi uređivanja odnosa za korištenje parkinga „Vignole“ u gradu Krku.
Sve obavijesti u vezi naprijed navedenog Poziva mogu se dobiti na telefon: 401135 ili na email adresu: vedran.hajdin@grad-krk.hr
d) Grad Krk nije u mogućnosti priznati popust na plaćanje komunalnog doprinosa
za ozakonjenje postojeće završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade
od 73,34 m3 obujma izgrađene na k.č. 2217/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku.
Obzirom da je postojeća završena jednostavna slobodnostojeća stambena zgrada
od 73,34 m3 obujma u funkciji stambene namjene na istoj čestici kao i osnovna
stambena zgrada, a nije se povećao obujam osnovne legalne zgrade, prilikom
obračuna komunalnog doprinosa ne mogu se primijeniti odredbe članka 8.
stavka 1. podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu za ozakonjenje
postojeće završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade od 73,34 m3
obujma izgrađene na k.č. 2217/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku.
Ad 5.
Prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2016. Godinu obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2016. godinu (vidi
prilog predmetni prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje …koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici
Grada Krka - www.grad-krk.hr i na web stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – www.hzz.hr
Ad 6.
Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2016. godinu obrazložio je Marinko Bajčić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2016. godinu (vidi
prilog predmetni prijedlog Plana prijma …koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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2. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Primorsko goranske županije“ i na web stranici Grada Krka.
Ad 7.
Inicijativu Mjesnog odbora Poljica za održavanje prezentacije kampa „Čavlena“
(Urbanističko arhitektonska studija za kamp „Čavlena“) za građane s područja Mjesnog
odbora Poljica i ostalih zainteresiranih građana obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Poljica za održavanje prezentacije kampa
Čavlena (Urbanističko arhitektonska studija za kamp „Čavlena“) za građane s područja
Mjesnog odbora Poljica.
Člankom 30. Statuta Grada Krka („Službene Novine PGŽ“ broj: 28/09 i 13/13)
utvrđeno je da se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog
značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju mjesni zborovi građana.
Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.
O naprijed navedenoj inicijativi Mjesnog odbora Poljica za održavanje prezentacije
kampa Čavlena, obavijestit će se investitora tvrtku G. P. Krk iz Krka i izrađivača
projekta tvrtku “Plan 21” iz Rijeke, kako bi sa Mjesnim odborom Poljica dogovorili
održavanje prezentacije Urbanističko arhitektonske studije za kamp “Čavlena” Krk.

Ad 8.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12 za jednogodišnju obnovu licence za antivirus
program Trend Micro Worri Free obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključa k
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, za jednogodišnju obnovu licence za
antivirus program Trend Micro Worri Free u iznosu od 4.957,81 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
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Nelegalno postavljanje kućica u građevinskom i poljoprivrednom području, bez lokacijske
dozvole obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na narednoj Koordinaciji JLS otoka Krka razmotriti će se problematika nelegalnog
postavljanja kamp kućica u građevinskom i poljoprivrednom području otoka Krka,
koje nagrđuju i uništavaju okoliš.
U vezi naprijed navedene problematike inicirati će se postupanje Ministarstva zaštite
okoliša i prirode.
Ad 10.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. za izradu glavnog projekta za
cjelokupnu zonu starog grada pod nazivom „cvijeće ulicama starog grada“ u iznosu od
14.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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