GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-91-57
Krk, 7. srpnja 2015.

ZAPISNIK
sa 91. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 6. srpnja (ponedjeljak) 2015. 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, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka uza opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić,
stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast stručni
suradnik za održivi razvoj, 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:
 Boćarski klub „Krk“ iz Krka zamolba za sufinanciranje 28. Boćarskog turnira
koji će se održati povodom obilježavanja fešte „Lovrečeva“;
 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk zamolba za davanje suglasnosti za
nabavku novih klima uređaja za zgradu vrtića;
 Športsko ribolovno društvo „Glavoč“ iz Linardića – zamolba za sufinanciranje
pučke fešte koja će se održati u naselju Linardići, dana 1. kolovoza 2015.
godine;
 prijedlog Odsjeka za imenovanje članova Povjerenstva za razmatranje zahtjeva
i raspored korištenja sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
u 2015/2016. godini;
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 Šahovski klub „Krk“ iz Krka – prijedlog za nagrađivanje mlade šahistice
Katarine Bogdanić iz Vrha, za osvojeno 1. mjesto na Državnom kadetskom
natjecanju.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Auto klub Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u
gradu Krku na rivi u cilju održavanja manifestacije moto showa, za dane 7., 8., i
10., srpnja 2015. godine, te sufinanciranje predmetne manifestacije;
b) Đovani Furlan iz Siska, Mihanovićeva obala 6 zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za izvođenje glazbenog programa;
c) Zidarska radnja „Fuga“ vl. Andrea Dujmović iz Krka, Vršanska 26 c zamolba za
davanje suglasnosti za produženje roka izvođenja radova na izgradnji stambene
građevine na k.č. 164/2 i 165 k.o. Linardići u naselju Linardići do 15. srpnja 2015.
godine;
d) Good book d.o.o. iz Zagreba, Supilova 7/a – zamolba za korištenje javne površine
u gradu Krku, u cilju prodaje knjiga, u vremenu od 1.-15. srpnja 2015. godine;
e) Udruženje obrtnika otoka Krka – prijedlog kojim se predlaže Gradu Krku, da
građevinarima koji su članovi Udruženja odobri korištenje deponija građevinskog
otpadnog materijala na područjima Mjesnog odbora Kornić i Vrh, pod jednakim
uvjetima kao i za stanovništvo navedenih odbora;
f) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ o izvršenom stručnom
nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u
proljetnoj akciji 2015.,
g) Zanatski obrt „Meštrija“ vl. Ivica Hržić iz Krk- ponuda za izradu i postavu nosača
za zastave na stupovima javne rasvjete u gradu Krku na potezu od semafora do
centra grada;
h) OPG Gvozdić vl. Josip Gvozdić iz Soljana, B. Radića 84 zamolba za davanje
odobrenja za korištenje javne površine na Dunatu, za prodaju voća i povrća u
vremenskom razdoblju od 15. srpnja do 28. kolovoza 2015. godine;
i) Hrvatska udruga zdravi domaći proizvodi – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje površine na platou ispred Erste & Steiermarkishe bank u gradu Krku za
dane od 12. – 15. srpnja 2015. godine, u cilju održavanja izložbeno prodajne
manifestacije;
j) Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – očitovanje u vezi odvoza komunalnog
otpada unutar starogradske jezgre grada Krka.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) David Brivet iz Krka, Ljudevita Gaja 14- zamolba za financiranje asfalterskih
radova površine cca 30 m2;
b) Razmatranje izvedbenog projekta br. RN 139015 za „Odvodnju oborinskih voda
na području Vidikovca – ulica Narodnog Preporoda i Krčkih iseljenika u gradu
Krku“ izrađen od tvrtke Flum-ing d.o.o.,
c) Mjesni odbor Kornić – zamolba za izradu temelja i nabavu rasvjetnog stupa i
lampe u dijelu ulice Brajutovci u naselju Kornić;
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d) Aleksandar Lizzul iz Rijeke, Ive Vojnovića 31- prijedlog za premještanje stupa
javne rasvjete sa k. č. 1284 k.o. Poljica, vlasništvo podnositelja na mjesto gdje je
predviđen ulaz u parcelu;
e) Razmatranje troškovnika dostavljenog od Eda Hera dipl. ing. građ. za sanaciju
oborinske odvodnje u dijelu ulice Slavka Nikolića kod kbr. 38 u gradu Krku
izgradnjom armirano betonskog zida;
f) Cossetto Silveria i Bea iz Pinezića, Torkul 20- zamolba za asfaltiranje dijela ulice
Torkul u naselju Pinezić do obiteljske kuće podnositelja zamolbe;
g) Tvrtka Elbo Brzac d.o.o. iz Krka- ponuda za podnu rasvjetu prilazne ceste –
parkirališta iza Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku;
h) Milica Salopek iz Krka, L. Bormarčića 5 reklamacija na kvalitetu asfalterskih
radova izvedenih u ulici Lina Bolmarčića u gradu Krku.
4. Športsko ribolovno društvo „Glavoč“ iz Linardića – zamolba za davanje suglasnosti za
održavanje pučke fešte u naselju Linardići dana 1. kolovoza 2015. godine.
5. Mjesni odbor Kornić – zamolba za davanje suglasnosti za održavanje ribarske fešte na
Placi u naselju Kornić, dana 11. srpnja 2015. godine.
6. Ponikve voda d.o.o. iz Krka – prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na cijenu
vodnih usluga „Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama“.
7. Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka prijedlog Ugovora o načinu korištenja
sredstava Fonda u sufinanciranju nabave „Rekonstrukcija sortirnice korisnog otpada
na reciklažnom dvorištu Treskavac“.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka.
9. Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – zamolba za sufinanciranje završnog izleta
za sve djelatnike škole u rt Kamenjak u Istri.
10. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke- ponuda za izradu programa i usluga po posebnim
uvjetima.
11. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka ponuda za nabavku printera OKI C822dn,A3.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Boćarskom klubu „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za održavanje
28. boćarskog turnira koji će se održati u gradu Krku na S. C. „Josip Pepi
Uravić“,, povodom obilježavanja fešte „Lovrečeva“, dana 8. kolovoza 2015.
godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
odobrava iznos od 1.000,00 kn.
 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavku novih
klima uređaja potrebnih za zgradu vrtića (ured ravnateljice, tajnice i
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zdravstvene voditeljice) , sukladno ponudi tvrtke U.O. D&D Frigo iz Drage
Baške.
 Športsko ribolovnom društvu „Glavoč“ iz Linardića odobrava se financijska
potpora za održavanje pučke fešte koja će se održati u naselju Linardići, dana 1.
kolovoza 2015. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
 Imenuje se Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva i raspored korištenja sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u 2015/2016. godini.
Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se:
-

Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti.
Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Mladen Pavačić, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije i
2. Pero Kopanica, voditelj sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk.
 Katarini Bogdanić iz Vrha, Vrh 11, članici Šahovskog kluba „Krk „ iz Krka za
osvojeno 1. mjesto na Državnom kadetskom natjecanju, dodjeljuje se novčana
nagrada u iznosu od 1.000,00 kn.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Auto klubu „Krk“ iz Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine u
gradu Krku na rivi ( korijen Ribarskog mula) u cilju održavanja manifestacije
moto showa, za dane 7., 8., i 10., srpnja 2015. godine u vremenu od 19.30 – 20.30
sati.
U dijelu zamolbe za sufinanciranje manifestacije moto showa, Grad Krk nije u
mogućnosti udovoljiti zamolbi iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2015.
godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
b) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Đovania Furlana iz Siska, za
davanje suglasnosti za korištenje javne površine tijekom turističke sezone 2015.
godine, na rivi u gradu Krku za sviranje iz razloga što su sve raspoložive javne
površine u gradu Krku predviđene za izvođenje glazbenih programa rezervirane.
c) Zamolbi Zidarske radnje „Fuga“ vl. Andrea Dujmović iz Krka, za davanje
suglasnosti za produženje roka izvođenja građevinskih radova na izgradnji
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stambene građevine na k. č. 164/2 i 165 k.o. Linardići u naselju Linardići do 15.
srpnja 2015. godine, nije moguće udovoljiti iz razloga što se izvode konstruktivni
radovi na građevini, koji su u vrijeme turističke sezone temeljem Odluke o
zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka („Službene
novine PGŽ“ br: 19/04, 34/09, 7/11, i 25/11) zabranjeni.
d) Tvrtki Good book d.o.o. iz Zagreba, odobrava se korištenje javne površine u
gradu Krku, na platou preko puta Robne kuće, u cilju prodaje knjiga, u
vremenu od 1.-15. srpnja 2015. godine.
Podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno
gospodarstvo uplatiti iznos dnevnog najma ( 50,00 kn dnevno) za korištenje
predmetne javne površine u gradu Krku.
e) Grad Krk ugovoriti će sastanak s predstavnicima Mjesnih odbora radi
mogućnosti korištenja deponija građevinskog otpadnog materijala na
područjima Mjesnog odbora Kornić i Vrh, za građevinare koji su članovi
Udruženja.
Do rješavanja aktualnog problema upućujemo Udruženje obrtnika otoka Krka
da u vezi deponiranja građevinskog otpada zainteresirane građevinare uputi na
odlagalište građevinskog otpada u Strilčiće.
f) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ o izvršenom
stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i
deratizacije u proljetnoj akciji 2015. godine ( vidi prilog predmetno Izvješće koje
čini sastavni dio ovog zaključka).
g) Prihvaća se ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka, za izradu i postavu
nosača za zastave na stupovima javne rasvjete u gradu Krku na potezu od
semafora do centra grada ( 50 kom.) u iznosu od 8.500,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
h) OPG „Gvozdić“ vl. Josip Gvozdić iz Soljana, B. Radića 84, odobrava se
korištenje javne površine na Dunatu (područje Mjesnog odbora Kornić) za
postavu štanda za prodaju voća i povrća u vremenskom razdoblju od 15. srpnja
do 28. kolovoza 2015. godine.
Podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno
gospodarstvo platiti dnevni najam za korištenje predmetne površine, u iznosu od
50,00 kn dnevno.
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i) Hrvatskoj udruzi zdravi domaći proizvodi daje se suglasnost za korištenje
površine na platou ispred Erste & Steiermarkishe bank u gradu Krku za dane od
12. – 15. srpnja 2015. godine, u cilju održavanja izložbeno prodajne
manifestacije „ Festival zdrave hrane i starih zanata“.
j) Prima se na znanje očitovanje tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. Klasa: 36301/15-02/62,Urbroj: 2142-02/09-15-2, od 18. lipnja 2015. godine, u vezi odvoza
komunalnog otpada unutar starogradske jezgre grada Krka.
Radi poodmaklog vremena i ulaska u vrijeme glavne turističke sezone, nismo u
mogućnosti mijenjati način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.
Nakon završetka turističke sezone 2015. godine organizirati će se sastanak s
predstavnicima tvrtke Ponikve Eko otok Krk, Grada Krka i Udruženja obrtnika
otoka Krka, u cilju iznalaženja rješenja što kvalitetnijeg prikupljanja i odvoza
otada unutar stare gradske jezgre Grada Krka.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

Prihvaća se zamolba Davida Brivet iz Krka, za financiranje asfalterskih radova
površine cca 30 m2.
Budući da je tijekom izvođenja građevinskih radova za potrebe izvedbe
vodovoda i kanalizacije preko k. č. 1567/1, 1567/9, i 1566/2 k.o. Kornić došlo do
oštećenja asfaltirane površine, zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša da zbog odvijanja turističke sezone koja je u tijeku, naruči radove
za sanaciju asfalta u drugoj polovini rujna 2015. godine, na način da se sanira
postojeće stanje.

b) Prihvaća se izvedbeni projekt br. RN 139015 za „Odvodnju oborinskih voda na
području Vidikovca – ulica Narodnog Preporoda i Krčkih iseljenika u gradu
Krku“ izrađen od tvrtke Flum-ing d.o.o Rijeka, uz predložene korekcije Odsjeka
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i to:
 na OK – 1 potrebno je spojiti vertikalnu i horizontalnu postojeću linijsku
rešetku;
 zbog velikih količina oborinskih voda smatramo da je potrebno zamijeniti slivnik
S1 sa poprečnom linijskom rešetkom na OK1;
 zbog velikih količina oborinskih voda cijelog predmetnog područja potrebno je
razmisliti o povećanju kapaciteta zaprimanja oborinskih voda u još nekoliko
kritičnih točaka;
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 potrebno je izmijeniti troškovnik sukladno navedenim izmjenama i uz isti izraditi
procjenu troškova za ugradnju istih.
c) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Kornić za izradu temelja i nabavu
rasvjetnog stupa i lampe u dijelu ulice Brajutovci u naselju Kornić.
Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 7.735,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Radovi na izradi temelja i nabavi rasvjetnog stupa i lampe u dijelu ulice
Brajutovci u naselju Kornić, realizirati će se u drugoj polovini rujna 2015.
godine.
d) Prihvaća se zamolba Aleksandra Lizzula iz Rijeke, za premještanje stupa javne
rasvjete sa k. č. 1284 k.o. Poljica, vlasništvo podnositelja, radi oslobađanja mjesta
gdje je predviđen ulaz u parcelu.
Kako je u tijeku turistička sezona, zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša da predmetne radove naruči u drugoj polovici rujna 2015. godine.
e) Prihvaća se troškovnik dostavljen od Eda Hera dipl. ing. građ. za sanaciju
oborinske odvodnje u dijelu ulice Slavka Nikolića kod kbr. 38 u gradu Krku
izgradnjom armirano betonskog zida, u iznosu od 22,440,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prije početka
izvođenja radova ugovori nadzor nad istima.
f) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Cossetto Silveria i Bea iz
Pinezića, za asfaltiranje dijela ulice Torkul u naselju Pinezić do obiteljske kuće
podnositelja zamolbe iz razloga jer navedena investicija nije u Planu rada
Mjesnog odbora Skrbčić Pinezić kao ni u Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Krka, za podnu rasvjetu prilazne
ceste – parkirališta iza Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, u iznosu
od 13.680, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Na temelju očitovanja nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. zadužuje se
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izvoditelju asfaltnih radova u
ulici Lina Bormarčića u gradu Krku, tvrtki Građevinar d.o.o. iz Rijeke
Miroslava Krleže 20 uputi pismeni nalog za otklanjanje predmetnih nedostataka,
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sukladno članku 8. Ugovora o građenju Klasa: 406-09/14-02/12, Urbroj: 2142/0102/1-14-03, od 5. svibnja 2014. godine.
Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izvoditelj radova s
otklanjanjem uočenih nedosataka započne u drugoj polovici rujna 2015. godine,
sukladno Odluci o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada
Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 25/11).
Ad 4.
Zamolbu Športsko ribolovnog društva „Glavoč“ iz Linardića za davanje suglasnosti za
održavanje pučke fešte u naselju Linardići dana 1. kolovoza 2015. godine, obrazložila je
Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Športsko ribolovnom društvu „Glavoč“ iz Linardića daje se suglasnost za održavanje
pučke fešte na Placi u naselju Linardić, dana 1. kolovoza 2015. godine, u vremenu od
21,00 – 05,00 sati, uz nastup glazbene grupe.
Ad 5.
Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za davanje suglasnosti za održavanje ribarske fešte na Placi
u naselju Kornić, dana 11. srpnja 2015. godine, obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Mjesnom odboru Kornić daje se suglasnost za održavanje ribarske fešte na Placi u
naselju Kornić, dana 11. srpnja 2015. godine, u vremenu od 21,00 – 02,00 sata, uz
ugostiteljsku ponudu Konobe „Marea“.
Ad 6.
Prijedlog tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka za davanje prethodne suglasnosti na cijenu
vodnih usluga „Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama“, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Ponikve voda d.o.o. Krk obratila se sa zahtjevom Klasa: 363-01/15-21/01,
Urbroj. 2142/01/04-15-1 od 10. lipnja 2015.godine za ishođenje prethodne suglasnosti
na cijene vodnih usluga „Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama“.
Grad Krk zahtjev je zaprimio 15. lipnja 2015. godine.
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U zakonskom roku od 30 dana daje se prethodna suglasnost na cijene vodnih
usluga koje je skupština Ponikve voda d.o.o. utvrdila na 10. redovnoj sjednici od 3.
lipnja 2015. godine, s primjenom od 15. srpnja 2015. godine i to:
 „Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama“




zapremnina 6 m3 – 540,00 kn / pražnjenje
zapremnina 8 m3 720,00 kn / pražnjenje
u slučaju kada se usluga obavlja radnim danom izvan radnog vremena,
subotom, nedjeljom i blagdanom cijena se uvećava za 30%.
Ad 7.

Prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka u vezi Ugovora o načinu korištenja
sredstava Fonda u sufinanciranju nabave „Rekonstrukcija sortirnice korisnog otpada na
reciklažnom dvorištu Treskavac“ obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o načinu korištenja sredstava Fonda u sufinanciranju
nabave „Rekonstrukcija sortirnice korisnog otpada na reciklažnom dvorištu Treskavac“
dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka ( vidi prilog predmetni Ugovor
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 8.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka ( vidi
prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 9.
Zamolbu Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sufinanciranje završnog izleta za sve
djelatnike škole u rt Kamenjak u Istri, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sufinanciranje
završnog izleta za sve djelatnike škole u rt Kamenjak u Istri, te se u tu svrhu na teret
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Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos potreban za organizaciju
prijevoza, temeljem dostavljenog računa autoprijevozničke tvrtke.
Ad 10.
Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za izradu programa i usluga po posebnim uvjetima,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za izradu programa i usluga po
posebnim uvjetima (plaće – automatsko knjiženje, E-isplatni list, E isplatni list – usluge
dorade programa i plaća i baze podataka, troškovi uvođenja programa za ispis bar koda na uplatnicama (KIS) i uvođenje nove verzije programa OSA) u iznosu od 15.800,00
kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Ad 11.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku printera OKI C822dn, A3, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku printera OKI C822dn,A3 –
printer u boji u iznosu od 10. 227,64 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.45 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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