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                      GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-102-85 

Krk, 29. studenog 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 102. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  28. studenog  (ponedjeljak) 2011. godine  u 

Uredu gradonačelnika u Krku. 

Kolegij u 11,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje da Kolegiju 

prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Josip 

Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela, 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, 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  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

1. Odsjek za proračun i financije:  

a) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ iz Krka – zamolba  za nabavku jednog računala 

za potrebe vrtića; 

b) Gradski  pjevački zbor iz Krka – zamolba za sufinanciranje nabavke - najma 

kazališnih kostima koji će biti potrebni prilikom održavanja Božićno – 

Novogodišnjeg koncerta 2011.. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 HGSS stanice Rijeka – zamolba za financijsku pomoć u radu udruge; 

 KUD „Vrelo“ iz Fužina – zamolba za sufinanciranje puhačkog orkestra za put 

na meĎunarodno gostovanje u SAD; 

 Humanitarna udruga „Andrijana Gržetić“ – zamolba za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine u gradu Krku za prodajnu izložbu domaćih slastica; 

 Ski klub „Rijeka“ – zamolba za  sufinanciranje tiskanja monografije Kluba; 

 Vinko Klovar iz Svilna - zamolba za postavu izložbe radova metaloreza u gradu 

Krku; 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2012. godinu; 
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b) Očitovanje Odsjeka u svezi prijedloga Ugovora tvrtke HEP Elektroprimorje Rijeka, 

o priključenju / povećanju snage na obračunskom mjestu na Obali hrvatske 

mornarice,  u gradu Krku; 

c) Prijedlog Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2012. 

godinu; 

d) Prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2012. godinu; 

e) Ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, Trg Ružmarina 7, za vršenje usluge 

nadzora nad izvoĎenjem radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete sa 

novim ekološki prihvatljivim svjetiljkama u naseljima na području Grada Krka; 

f) Ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice, Trg Ružmarina 7, za prvu fazu izrade 

projekta rekonstrukcije postojećih priključnih ormarića na javnim površinama; 

g) Ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, Trg Ružmarina 7, za rekonstrukciju 

postojećeg upravljačkog ormarića na vanjskom dječjem igralištu u naselju Skrbčići; 

h) Ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka, Vela Placa 8, za čišćenje i ureĎenje bedema; 

i) Tvrtka Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, - prijedlog za reguliranje obaveze 

komunalnog doprinosa za izgradnju kolektora od Ježevca do ureĎaja za 

pročišćavanje otpadnih voda grada Krka i dovod vode do ureĎaja sa pristupnim 

putem.  

4. Imovinsko – pravni predmeti.  

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Quada projekt k.d. – dopis za zadržavanje kapaciteta zone prema prezentiranom 

projektu kao i očitovanje JU Zavod za prostorno ureĎenje; 

b) Hrvatske vode- inicijativa  u svezi Projekta zaštite od onečišćenja voda na 

priobalnom području – Projekt Jadran, za imenovanje predstavnika Grada Krka 

tijekom provedbe projekta u trajanju radova i ostalih zahvata, te praćenja njegovog 

utjecaja na okoliš i lokalno stanovništvo. 

6. Prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka. 

7. Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureĎenja „Zona 26“ 

u gradu Krku. 

8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

9. Radni prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka 

Krka. 

10. Radni prijedlog Procjene i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada 

Krka. 

11. Ponikve d.o.o. Krk – prijedlog u svezi Ugovora o ulaganju prava u temeljni 

kapital Ponikve d.o.o. Krk. 

12. Odsjek za komunalno gospodarstvo – inicijativa u svezi potrebe sanacije dijela 

fasade i krovnog vijenca na zgradi stare Gradske vijećnice, u gradu Krku, radi 

opasnosti za prolaznike. 

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. 

14. SDP, Gradska organizacija Grada Krka, HSLS, Ogranak Krk i PGS, Ogranak 

otoka Krka – zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku, na Veloj Placi 

u svrhu održavanja izborne promidžbe. 
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Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Marinko Bajčić, te 

je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ iz Krka odobrava se financijska potpora 

za kupnju računala u iznosu od 2.911,76 kn, sukladno dostavljenoj ponudi tvrtke 

„Frisd“ iz Krka i kriteriju raspodjele troškova.   

b) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Gradskog pjevačkog zbora iz 

Krka za sufinanciranje nabavke - najma kazališnih kostima koji će biti potrebni 

prilikom održavanja Božićno – Novogodišnjeg koncerta 2011., iz razloga jer u 

Proračunu Grada Krka nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

Ad 2. 

Prijedloge  Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon 

rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Hrvatskog gorskoj službi spašavanja odobrava se financijska potpora za 

rad udruge u 2012. godini, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka odobrava iznos od 2. 000,00 kn. 

 

 Nije moguće udovoljiti zamolbi KUD-a „Vrelo“ iz Fužina za sufinanciranje 

puhačkog orkestra za put na meĎunarodno gostovanje u SAD, iz razloga jer u 

Proračunu Grada Krka nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

 Humanitarnoj udruzi  „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja daje se suglasnost za 

korištenje javne površine u gradu Krku, na Veloj Placi za dan 23. prosinca 2011. 

godine, za prodajnu izložbu domaćih slastica.  

 

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Ski klub „Rijeka“ iz Rijeke za  sufinanciranje 

tiskanja monografije Kluba, iz razloga jer u Proračunu Grada Krka nisu 

osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

 Grad Krk nije organizator postave izložbi u Galeriji „Decumanos“ u gradu 

Krku, već    

Centar za kulturu, ustanova za djelatnosti iz područja kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva. 

 

Upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati navedenoj Ustanovi, u cilju 

mogućeg dogovora postave izložbe radova metaloreza.  
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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   

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se prijedlog  Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2012. godinu,  

           ( vidi prilog predmetni prijedlog Plana rada  koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke HEP Elektroprimorje Rijeka, o 

priključenju / povećanju snage na obračunskom mjestu na Obali hrvatske 

mornarice, u gradu Krku, broj:401-206-110299-00110106 od 21. listopada 2011. 

godine (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora  koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.)    

            Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo za realizaciju ovog zaključka.  

c)  

I. U prijedlogu Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture 

za 2012. godinu, potrebno je u koloni b) „Nerazvrstane ceste“na  poziciji 3133 

– izvršiti sljedeće izmjene i dopune: 

 u stavku 2. - sufinanciranje izgradnje rotora na ulazu u grad Krk, dodati 

riječi: hortikulturalno ureĎenje i ostalo.     

  briše se stavak 5. - asfaltiranje dijela Crikveničke ulice u gradu Krku, a 

planirani iznos od 148.000,00 kn, prebacuje se na poziciju stavka 11. - 

izgradnja nogostupa u dijelu ulice Stjepana Radića na potezu od marketa 

-Belveder do Franjevačkog samostana u Krku; 

 

II. Nakon doraĎenih izmjena i dopuna iz stavka I. ovog zaključka,  Program 

gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

d)  

I. UtvrĎuje se prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2012. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

  

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, za vršenje usluge nadzora 

nad izvoĎenjem radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete sa 

novim ekološki prihvatljivim svjetiljkama u naseljima na području Grada Krka, 

u iznosu od 15. 375,00 kn u koji iznos je uključn iznos PDV-a ( vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   
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f) Prima se na znanje ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice, Trg Ružmarina 7, za 

prvu fazu izrade projekta rekonstrukcije postojećih priključnih ormarića na 

javnim površinama ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

Grad Krk ocjenjuje potrebnim za opisane poslove prikupiti 3 ponude te će se 

zatražiti i nova ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica.  

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, Trg Ružmarina 7, za 

rekonstrukciju postojećeg upravljačkog ormarića na vanjskom dječjem igralištu 

u naselju Skrbčići, koja obuhvaća radove izrade potrebnih nacrta, te dobavu, 

ugradnju i spajanje senzora prisutnosti osoba na igralištu, u iznosu od od 

6.918,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.   

  

h) Prihvaća se ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka, za čišćenje i ureĎenje bedema 

(potez od Kule prema Veloj Placi) u iznosu od 15. 343,02 kn (vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

i) Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobaĎa se plaćanja komunalnog doprinosa 

za izgradnju kolektora od Ježevca do ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda 

grada Krka i dovod vode do ureĎaja sa pristupnim putem, temeljem Zakona o 

komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1. podstavka 2. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 

42/04, 34/09 i 27/10).  

 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi  točke I. 

ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje graĎevine - kolektora od Ježevca 

do ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka i dovod vode na ureĎaj. 

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće 

O d l u k e  i  Z a k l j u č k e 

I. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluga održavanja, 

podrške i poduke informatičkog sustava Grada krka u 2012. godini. 

II. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu knjigovodstvenih usluga 

za potrebe neprofitnih udruga Grada Krka u 2012. godini.  

III. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabvu tehničkih i poslovnih 

usluga koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji za potrebe Grada Krka 

u 2012. godini.  

IV. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu robe – prehrambenih 

proizvoda za potrebe socijalno ugroženih osoba u 2012. godini.  

V. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu robe lož ulja za potrebe 

Grada Krka u 2012. godini.  
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VI. Prijedlog da svi voditelji Odsjeka JUO Grada Krka utvrde potrebu za provođenjem 

javne nabave koja bi mogla biti žurna ili je planirana za piočetak 2012. godine iz 

razloga jer 1. siječnja 2012. godine stupa na snagu novi Zakon o javnoj nabavi, za koji, 

da bi se mogao provoditi Vlada RH treba donijeti Uredbe, a kako stari Zakon prestaje 

važiti po njemu se neće moći postupati.   

VII. Prijedlog Mjesnog odbora Vrh za određivanje lokacije na javnoj površini na proširenju 

preko puta Osnovne škole ( u neposrednoj blizini autobusne stanive) za postavljanje 

prijevremenog objekta – kioska za prodaju pekarskih proizvoda. 

VIII. Zamolba Borisa Maligeca iz Krka za davanje odobrenja za rad na štandu uz objekt Kula 

u gradu Krku, za koji je predlagatelj imao Ugovor o zakupu javne površine za ljeto 

2011. godine, za period od 24. prosinca do 31. prosinca 2011. godine.   

 

Ad 5. 

 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Dopis Quada projekt k.d. za zadržavanje kapaciteta zone prema prezentiranom 

projektu kao i očitovanje JU Zavod za prostorno ureĎenje, obrazložila je Ines Galjanić, 

te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

1. Prima se na znanje dopis Quada projekt k.d. za zadržavanje kapaciteta zone 

prema prezentiranom projektu kao i očitovanje JU Zavod za prostorno 

ureĎenje, Rijeka.  

 

2. Sukladno uputama JU Zavod za prostorno ureĎenje Rijeka prijedlog za izradu 

ciljane izmjene i dopune Plana mora biti dostavljen od Grada Krka, te je 

potrebno da isti bude obrazložen s razlozima za pristupanje izradi ciljane 

izmjene, s jasnim prijedlogom sadržaja i obuhvata ciljane izmjene, te analizom 

svih učinaka ciljane izmjene.  

 

3. Naročito se mora navesti kako će se udovoljiti obvezama glede formiranja nove 

turističke zone i povećanja graĎevinskog područja, a vezano uz odredbe članka 

50,71. i 78. Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji. 

 

4. Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa: 350-02/11-01/6, Ur. broj: 2142/01-

02/1-11-14 od 15. studenog 2011. godine, Quada projekt k.d. upućena je da 

zatraži od ovlaštenih izraĎivača prostorno planske dokumentacije analizu 

graĎevinskih područja  i izvrši pripremu u smislu stavka 2. ovog zaključka.   

 

5. Sukladno članku 136. Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji („Narodne 

Novine“ broj: 76/07) potrebno je predložiti način financiranja izrade ciljane 

izmjene planova.  

 

6. U vezi dopisa  Quada projekt k.d. i molbe da se poveća kapacitet zone na 2500 

ležajeva obaviještavamo vas da se kapacitet graĎevinskog područja izvan naselja 

turističke namjene utvrĎuje Županijskim prostornim planom.  
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Grad Krk ostaje pri prethodnim stavovima, a prilikom postupka izrade i 

donošenja Županijskog prostornog plana biti će uključena sva tijela koja se bave 

navedenom problematikom.     

 

b) Inicijativu Hrvatskih voda, u svezi Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom 

području – Projekt Jadran, za imenovanje predstavnika Grada Krka tijekom provedbe 

projekta u trajanju radova i ostalih zahvata, te praćenja njegovog utjecaja na okoliš i 

lokalno stanovništvo, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

U Projektu zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području – Projekt Jadran,  Grad 

Krk za kontakt osobu,  za zaprimanje primjedbi i pritužba javnosti predlaže:  

 

 Ines Galjanić, iz Punta, Paška 4, stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša Grada Krka.  

 

Ad 6. 

Prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka, obrazložio je Marinko bajčić, te je 

nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

I. UtvrĎuje se prijedlog Etičkog  kodeksa Gradske uprave Grada Krka ( vidi 

prilog prijedlog Etičkog kodeksa koji čini sastavni dio ovog zaključka) .  

 

II. Sukladno članku 18. Etičkog  kodeksa Gradske uprave Grada Krka, svaki 

zaposlenik Gradske uprave dužan je popisati Izjavu o prihvaćanju Etičkog 

kodeksa.  

 

III. Kodeks stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama 

Primorsko – goranske županije“.  

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureĎenja „Zona 26“ u gradu 

Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

I. UtvrĎuje se prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana 

ureĎenja „Zona 26“ u gradu Krku ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).   
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II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

Ad 8. 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

I. UtvrĎuje se prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

Ad 9. 

Radni prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području 

JLS otoka Krka (vidi prilog predmetni radni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 10. 

Radni Prijedloga Procjene i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka, 

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

1. UtvrĎuje se Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Grada Krka (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog procjene ..., 

koja čini njegov sastavni dio). 

2. UtvrĎuje se Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Grada Krka (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Plana … sa dodatkom 

(tabelarni dio Plana) koji čini njegov sastavni dio). 

3. UtvrĎuje se Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene i Plana zaštite od  

požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka ( vidi prilog zaključku predmetni 

Prijedlog Odluke..., koja čini njegov sastavni dio). 

4. Sukladno prednjim točkama ovoga Zaključka, predmetni prijedlozi akata 

iz točke 1., 2. (Prijedlog Procjene ugroženosti i Prijedlog Plana zaštite od 
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požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka), zajedno sa Prijedlogom 

Odluke iz točke 3. ovoga Zaključka uputit će se na razmatranje Gradskom 

vijeću Grada Krka na narednoj sjednici u cilju rasprave i usvajanja.     

 

Ad 11. 

Prijedlog Ponikve d.o.o. Krk u svezi Ugovora o ulaganju prava u temeljni kapital Ponikve 

d.o.o. Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o ulaganju prava u temeljni kapital Ponikve d.o.o. Krk ( 

vidi prilog tablicu ulaganja svih JLS otoka Krka, Odluku Skupštine društva, broj: 19-s/3-11 

od 22. studenog 2011. godine o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. – 

Pročišćeni tekst 2011. i prijedlog Ugovora o ulaganju prava u temeljni kapital Ponikve d.o.o. 

Krk).  

Ad 12. 

Inicijativu Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi potrebe sanacije dijela fasade i 

krovnog vijenca na zgradi stare Gradske vijećnice, u gradu Krku, radi opasnosti za prolaznike, 

obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se inicijativa Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi potrebe sanacije 

dijela fasade i krovnog vijenca na zapadnoj strani zgrade stare Gradske vijećnice, u 

gradu Krku, radi opasnosti za prolaznike. 

Kako je krovni vijenac na zapadnom dijelu zgrade stare Gradske vijećnice na Veloj 

Placi, u gradu Krku, u lošem stanju, te predstavlja opasnost za prolaznike, nalaže se 

Odsjeku za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku naruči radove sanacije 

krovnog vijenca i dijela fasade na zgradi stare Gradske vijećnice, u gradu Krku. 

Ad 13. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave,  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. UtvrĎuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  
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Ad 14. 

Zamolbu, SDP, Gradske organizacije Grada Krka, HSLS, Ogranak Krk i PGS, Ogranak otoka 

Krka za korištenje javne površine u gradu Krku, na Veloj Placi u svrhu održavanja izborne 

promidžbe, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Tijekom izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor odobrava se upotreba 

javne površine u gradu Krku, na Veloj Placi i to kako slijedi: 

- SDP, Gradske organizacije Grada Krka, za dan 28. studenog 2011. godine u 

vremenu od 09,00- 12,00 sati,  

- HSLS, Ogranak Krk, za dan 02. prosinca 2011. godine u vremenu od 10,00 -13,00 

sati i  

- PGS, Ogranak otoka Krka, za dan 01. prosinca 2011. godine u vremenu od 09,00 

- 12,00 sati 

 (prema prethodnom odobrenju Policijske postaje Krk sukladno članku 7. Zakonu  o 

javnom okupljanju)  

bez naknade u svrhu izborne promidžbe.    

 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


