GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-13- 34
Krk, 19. rujna 2017.

ZAPISNIK
sa 13. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. rujna (ponedjeljak) 2017. 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 Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik
Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, 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:
 Danijel i Lucija Brozić iz Krka, Zagrebačka 18 c- zamolba za sufinanciranje
boravka njihovog djeteta u Dječji vrtić „Sv. Male Terezije“ Punat;
 Tvrtka Hedonist j.d.o.o. – prijedlog za sufinanciranje proizvodnje i
usavršavanja originalnog krčkog suvenira Kuryktica;
 Prijedlog kulturne Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ za sufinanciranje
prijevoza za sudionike manifestacije „36. Mantinjada pul Ronjgi“
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 Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja pučke fešte
povodom dana zaštitnika župe Vrh, Sv. Mihovila, koja će se održati u
Društvenom domu u naselju Vrh;
 Tvrtka Kompas d.o.o. iz Poreča- prijedlog za davanje suglasnosti za
održavanje biciklističke manifestacije BR Radlherbst 2017, koja će se održati u
periodu od 8. – 13. listopada 2017. godine, na otoku Krku;
 Malonogometna ekipa Policijske postaje Krk – zamolba za sufinanciranje
kupnje dresova za ekipu Policijske postaje Krk koja će sudjelovati na
malonogometnom turniru ekipa Policijskih postaja PU Primorsko goranske,
koji turnir će se održati dana 29. rujna 2017. godine;
 Dunato – Pejnović Nadija iz Krka, Šetalište Dražica 1- zamolba za
sufinanciranje boravka djeteta Nikole Pejnović, rođenog 26.11. 2014. godine, u
dječjem vrtiću Njivice, tijekom pedagoške godine 2017./2018.,,
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za financiranje
asistenta u nastavi za učenicu Dariju Desnica iz Krka.
2. Imovinsko pravni predmeti.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
područja Radićeve ulice u gradu Krku;
b) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje u svezi izvođenja radova na EKI
instalaciji u ulici Sv. Ivana u gradu Krku;
c) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu;
d) Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU
1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na predjelu Sv. Petar u
gradu Krku;
e) Razmatranje troškovnika za natkrivanje boćališta u sklopu sportsko rekreacijskog
centra u gradu Krku na k. č. 3320/1 k.o. Krk grad, u gradu Krku, dostavljen od
tvrtke Rijeka structura d.o.o;
f) Problematika asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Kornić
– očitovanje Mjesnog odbora Kornić vezano za proširenje zavoja na području
naselja Muraj, radi izgradnje autobusne čekaonice;
g) Problematika asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora
Milohnić;
h) Problematika asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Kornić
– obrazloženje vezano za betoniranje nogostupa u blizini autobusne čekaonice u
naselju Muraj;
i) Tvrtka Planimetar d.o.o. – ponuda za izradu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i stavljanje izvan snage
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na predjelu Sv. Petar u
gradu Krku;
j) Razmatranje projekta uređenja dijela nogostupa kod kbr. 51 a u Vršanskoj ulici u
gradu Krku.
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4. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
5. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2017. godinu.
6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazumu o izradi baze
prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
7. Prijedlog Anexa Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljenog od Kliničko
bolničkog centra Rijeka.
8. Prijedlog Odluke o privremenom javnom parkiralištu s naplatom – Centar.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Budući da dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže
sufinanciranje boravka djeteta u jaslicama „sv. Male Terezije“ u Puntu, Grad
Krk sufinancirati će boravak djeteta Lucije i Danijela Brozić iz Krka (Marie
Brozić), u jaslicama sv. Marije Terezije u Puntu, na način da će Grad
sufinancirati razliku roditeljske uplate i ekonomske cijene vrtića „sv. Male
Terezije“ u Puntu, za vrijeme pedagoške godine 2017./2018., odnosno najkasnije
do 31. kolovoza 2018. godine.
 Načelno se prihvaća prijedlog tvrtke Hedonist j.d.o.o. za sufinanciranje
proizvodnje i usavršavanja originalnog krčkog suvenira Kuryktica.
Grad Krk pružiti će potporu u vidu otkupa određenog broja primjeraka
originalnog krčkog suvenira Kuryktica otkupom unaprijed.
Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ odobrava se financijska potpora za prijevoz
sudionika na manifestaciju „36. Mantinjada pul Ronjgi“, te se na teret
Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 2.700,00 kn, temeljem
dostavljene ponude autoprijevozničke kuće Olivari d.o.o. iz Malinske.
 Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje pučke fešte
povodom dana zaštitnika župe Vrh, Sv. Mihovila, koja će se održati u
Društvenom domu u naselju Vrh, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
 Tvrtki Kompas d.o.o. iz Poreča, daje se suglasnost za održavanje biciklističke
manifestacije BR Radlherbst 2017, koja će se održati u periodu od 8. – 13.
listopada 2017. godine, na otoku Krku.
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Dana suglasnost vrijedi za područje Grada Krka (od Šetališta Sv. Bernardina,
preko naselja Vrh i Bajčići) sukladno dostavljenoj karti – vidi prilog predmetnu
kartu kretanja rute biciklijade koja čini sastavni dio ovog zaključka.
 Malonogometnoj ekipi Policijske postaje Krk, odobrava se financijska potpora za
kupnju dresova za ekipu Policijske postaje Krk koja će sudjelovati na
malonogometnom turniru ekipa Policijskih postaja PU Primorsko goranske, koji
turnir će se održati dana 29. rujna 2017. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 3.284,75 kn, u koji
iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem ponude tvrtke Ghiasport d.o.o. Pazin.
 Budući da dijete podnositeljice zamolbe Nikola Pejnović, rođen 26.11. 2014.
godine, nije primljen u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih
mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u
vrtić Njivice tijekom pedagoške godine 2017. / 2018., Grad Krk sufinancirati će
boravak djeteta Nadije Dunato - Pejnović iz Krka, u vrtić Njivice, do 01. rujna
2017. godine do zaključno 31. kolovoza 2018. godine.
 Prihvaća se prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za sufinanciranje
asistenta u nastavi, za učenicu Darija Desnica iz Krka za šk. god. 2017./2018., na
način da će Grad Krk iz Proračunskih sredstava sufinancirati I. polugodište
školske godine.
Za preostali dio sredstava potrebnih za sufinanciranje asistenta u nastavi ( II.
polugodište šk. god. 2017./2018.) upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati
Osnivaču Ustanove – Primorsko – goranskoj županiji.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave za obavljanje zaštitnih arheoloških
istraživanja crkve Sv. Lovre u arealu vile Šinigoj u gradu Krku za 2017. godinu.
Postupak je proveden dostavljanjem poziva jednom ponuditelju i to: Arheo Kvarner
d.o.o. sa sjedištem u Vrbniku, a na temelju članka 11. Pravilnika o postupku nabave
bagatelne vrijednosti.
2. Donošenje odluke o zaključenju Aneksa (izmjene) Ugovora o izradi i ugradnji
metalnih konstrukcija vaza i klupa u staroj jezgri grada Krka, koji je zaključen sa
Vedranom Hržićem, vlasnikom Obrta za usluge Meštrija Krk sa sjedištem u Krku, na
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način da se produžuje rok izvođenja radova do 15. listopada 2017. godine, po
prijedlogu Odsjeka za gospodarstvo.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k. č. 1481/15
k.o. Kornić površine 133m2, o čemu je oglas natječaja objavljen u glasilu Narodne
novine, broj: 82/17 od 23. kolovoza 2017. godine.
4. Donošenje odluke o zaključenju ugovora za zasnivanje hipoteke na z. č. 165 upisana u
z.k.ul. 1427 k.o. Linardići površine 1428m2, vlasništvo Barbalić Marijane iz Krka, R.
Boškovića 9, radi osiguranja potraživanja Grada Krka, sa osnova komunalnog
doprinosa u iznosu od 31.651,20 kuna, a s obzirom da je navedena nekretnina već
opterećena založnim pravom.
5. Donošenje prijedloga Gradskom vijeću Grada Krak za kupnju k. č. 3406/1 površine
681m2 i k. č. 3406/4 površine 1378m2, obje k.o. Krk grad koje parcele ulaze u sastav
prometnice planske oznake U-3.1 u gradu Krku, a prema lokacijskoj dozvoli i
parcelacijskom elaboratu izrađenom od strane GEO-VV d.o.o. sa sjedištem u Rijeci.
6. Donošenje prijedloga Gradskom vijeću Grada Krka za kupnju k. č. 2285/5 površine
880m2 k.o. Krk grad koja parcela ulazi u sastav prometnice na području Grada Krka (
na području planiranom za izgradnju zgrade za POS-ove stanove ), a prema
lokacijskoj dozvoli i parcelacijskom elaboratu izrađenom od strane GEO-VV d.o.o. sa
sjedištem u Rijeci.
7. Informacija vezano za poslovni prostor u vlasništvu Grada Krkam na adresi Lukobran
5, za koji nije zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Ministarstvom
turizma RH.
8. Prijedlog Stanka Depikolozvane iz Vrha, Gušternica 47 za kupnju dijela k. č.. 2037/1
k.o. Vrh, vlasništvo Grada Krka u površini od 29m2, koji dio parcele je zauzet
izgradnjom okućnice kuće u vlasništvu predlagatelja.
9. Prijedlog Igora i Lucije Boroz iz Krka, J. Pupačića 76 za zakup dijela z. č. 1437/5 k.o.
Krk u naravi zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja grada Krka i
predviđeno je za izgradnju zaobilaznice. Predlagatelji traže zakup predmetnog
zemljišta isključivo radi održavanja istog čistim ( čišćenje niskog raslinja) iz razloga
jer predmetno zemljište graniči sa kućom u vlasništvu predlagatelja koja je izgrađena
na z. č. 1438/2 k.o. Krk.
10. Prijedlog Bortiček Ptiček Ksenije i Ptiček Željka iz Novog Marofa, Remetinec 54a, za
kupnju dijela k.č. 4032/17 k.o. Krk grad ( z.č. 1950/7 k.o. Krk ) koja parcela ima
ukupnu površinu od 80m2, koje zemljište je upisano kao javno dobro, putevi, radi
formiranja građevinske parcele zajedno sa k.č. 3864/3 k.o. Krk grad ( z.č. 1592/9 k.o.
Krk ) površine 577m2, vlasništvo predlagatelja.
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11. Prijedlog Ljubice Žuljević Lončarević za zaključenje ugovora o najmu stana za stan
koji se nalazi u Krku, N. U. Algarottia 15, koji imenovana koristi na temelju ranije
zaključenog ugovora o najmu stana na određeno vrijeme.
12. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na
izgradnji I faze primarne prometnice planske oznake U-3.1 u gradu Krku.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke o I. izmjeni koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
područja Radićeve ulice u gradu Krku, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka
u cilju rasprave i usvajanja.
b)
Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje u svezi izvođenja
radova na EKI instalaciji u ulici Sv. Ivana u gradu Krku.
Na lokaciji u ulici Sv. Ivana u gradu Krku sukladno glavnom projektu nema EKI
instalacije pa se radovi nastavljaju sukladno Ugovoru i ranije donesenim
zaključcima.
c)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke o I. izmjeni koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
d)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja
izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na predjelu Sv.
Petar u gradu Krku - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o izradi… koja čini
sastavni dio ovog Zaključka.
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2.Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan
snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na predjelu Sv. Petar
u gradu Krku upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
e)
Prihvaća se troškovnik za natkrivanje boćališta u sklopu sportsko rekreacijskog centra
u gradu Krku na k. č. 3320/1 k.o. Krk grad, u gradu Krku, dostavljen od tvrtke Rijeka
structura d.o.o. sa procijenjenom vrijednosti u iznosu od 1.236.273,17 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da u što kraćem roku pokrene
postupaka javne nabave prema predmetnom troškovniku i procijenjenoj vrijednosti.
f)
Vrijednost radova za proširenje zavoja na području naselja Muraj, radi izgradnje
autobusne čekaonice,
sukladno Ugovoru o izvođenju radova na asfaltiranju
nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2017. godini iznosi 16.565,00 kn + PDV.
Kako je Mjesni odbor Kornić dostavio očitovanje vezano za izgradnju autobusne
čekaonice na proširenju zavoja u naselju Muraj, koji radovi su izvedeni u lipnju 2017.
godine u režiji Mjesnog odbora Kornić, potrebno je iste isključiti iz Ugovora o izvođenju
radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2017. godini
Klasa: 406-09/17-01/03, Urbroj: 2142/01-02/1-17-17. od 26. lipnja 2017. godine.
g)
Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 360-02/17-01/08, Urbroj: 2142/01-02/1-1715, od 21. ožujka 2017. godine, obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
da pripremi Ugovor o donaciji za vrijednost donacije u iznosu od 40.000,00 kn, koji
ugovor će u ime vlasnika okolnih čestica s Gradom Krkom potpisati Jure Prosen.
Sukladno članku 167. Zakona o prostornom uređenju, vlasnici čestica odlučili su
sudjelovati u troškovima asfaltiranja nerazvrstane ceste u istočnom dijelu naselja
Linardić (od z. č. 3587 južno) i sufinancirati dio od ukupne vrijednosti investicije koja
iznosi 112.249,00 kn, uvećano za PDV.
h)
Ugovorom o izvođenju radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada
Krka u 2017. godini Klasa: 406-09/17-01/03, Urbroj: 2142/01-02/1-17-17. od 26. lipnja
2017. godine za izgradnju dijela nogostupa od autobusne čekaonice u naselju Muraj
prema Korniću, utvrđena je vrijednost radova u iznosu od 88.761,00 + PDV.
Upućujemo izvoditelja radova da radove izvede u što kraćem roku.
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Za sve pristigle zahtjeve i za zahtjeve koji budu naknadno zaprimljeni u Grad Krk, a
vezano za čestice preko kojih je planirana izgradnja dijela nogostupa autobusne
čekaonice u naselju Muraj prema Korniću, a koje čestice su u privatnom vlasništvu,
Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, nakon izmjere ovlaštenog geometra,
pripremiti će Ugovore o kupoprodaji sa zainteresiranim strankama.
i)
Prihvaćaju se ponude tvrtke Planimetar d.o.o. za:
-

za izradu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1,
R11, R38, R310, R311) u iznosu od 33.600,00 kn
- stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku u iznosu od 15.100,00 kn.
Ukupna vrijednost ponuda iznosi 48.700,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a
budući da ponuditelj nije u sustavu PDV-a temeljem članka 90. stavak 1. i 2. Zakona o
PDV-u.
j)
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da u što kraćem roku pokrene
postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, za izvođenje radova na uređenju dijela
nogostupa kod kbr. 51 a u Vršanskoj ulici u gradu Krku, koja procijenjena vrijednost
radova sukladno izrađenom troškovniku iznosi 177.370,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dužan je za vrijeme izvođenja radova,
na izrađeno prometno rješenje ishoditi suglasnost Županijske uprave za cestu Rijeka i
PU PGŽ, MUP-a Rijeka.
Ad 4.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za
2017. godinu- vidi prilog predmetni prijedlog Odluke, koja čini sastavni dio ovog
zaključka.
2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017.
Godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
1.Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Krka za 2017. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o izmjeni … koja
čini sastavni dio ovog Zaključka.
2.Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka
za 2017. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazumu o izradi baze prostornih i
neprostornih podataka otoka Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1.Utvrđuje se prijedlog Odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazumu o
izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
2.Prijedlog Odluke o suglasnosti za sklapanje Dodatka 2. Sporazumu o izradi baze
prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog Anexa Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljenog od Kliničko bolničkog centra
Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Anexa Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljenog od Kliničko
bolničkog centra Rijeka, u svezi međusobne suradnje u vidu pružanja specijalističko –
konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o privremenom javnom parkiralištu s naplatom – Centar, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o privremenom javnom parkiralištu s naplatom – Centar.
Ovom Odlukom određuje se privremeno javno parkiralište CENTAR koji uključuje
Ulicu Šetalište Sv. Bernardina od benzinske pumpe, Trg bana J. Jelačića i dio ulice
Stjepana Radića od Malog Parka do skretanja za parkiralište Robne kuće – cca 100
parkirnih mjesta, organizacija, način korištenja i način naplate, te nadzor nad
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parkiranjem vozila na privremenom javnom parkiralištu s naplatom na području
Grada Krka.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Primorsko goranske Županije“).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,10 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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