GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-17-158-16
Krk, 07. ožujka 2017.

ZAPISNIK
sa 158. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 06. ožujka (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, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka
Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni
suradnik Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove, 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:
o Centar za kulturu Grada Krka – zamolba za korištenje školske sportske
dvorane „Fran Krsto Frankopan“ za dan 24. ožujka 2017. godine u cilju
održavanja manifestacije „27 susjedstava“,
o Karnevalska udruga „Povero Keko“ – zamolba za sufinanciranje troškova koji
su nastali prilikom održavanja Karnevala 2017. godine.
2. Imovinsko pravni predmeti.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
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a) Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske
dokumentacije u 2016. godini;
b) Prijedlog Zamjenika gradonačelnika za postavu jednog stupa javne rasvjete na
području u blizini crkve Sv. Lucije, u gradu Krku.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Obavijest HEP-a – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje
Rijeka, Pogon Krk, u svezi prekoračenja priključne snage na obračunskom mjestu
79890230 na adresi Krk, Trg bana Josipa Jelačića, za mjesec prosinac 2016.
godine;
b) Prijedlog Mjesnog odbora Kornić o zatvaranju postojećeg deponija u naselju
Kornić;
c) 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 2017. godine;
d) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje kupnje i postave dva klima
uređaja za potrebe Društvenog doma u naselju Kornić;
e) Matej Magdić iz Cerne, Kralaj Tomislava 3, - zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari tijekom
turističke sezone 2017. godine.
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
7. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga
koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka.
8. Odsjek za gospodarstvo:
a) Informacija Dobrovoljnog vatrogasnog društva u vezi projekta rekonstrukcije
Vatrogasnog doma u gradu Krku;
b) Razmatranje Programa Europske unije Horizon 2020;
c) Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko
goranske županije za 2017. godinu, dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za
regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima;
d) Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za
projekt ''Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav''
e) Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za
projekt ''Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni kulturni
centar''.
9. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2017. godinu.
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje.
11. Informacija Odsjeka za proračun i financije o postupku izvlaštenja na nekretnini z. č.
1588/14 (k. č. 3861/9 k.o. Krk grad)površine 435 m2 i z. č. 1588/18 ( k. č. 3861/11
k.o. Krk grad površine 114 m2 u zkul.4730 k.o. krk upisane kao vlasništvo Olimpia
d.o.o. Zagreb, Kutjevačka 2, a radi izgradnje dijela sabirne ulice (SU6) sa spojem na
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zapadnu zaobilaznicu GU 1 i dijela zapadne zaobilaznice GU 1 u gradu Krku
(stambena ulica na predjelu Kartec u gradu Krku).
12. Informacija Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o potrebi uređenja i sanacije
fasade u ulici Dr. Dinka Vitezića kbr. 1 kao i farbanje fasade na dijelu zgrade na Veloj
Placi u kojoj se nalazi Galerija Dagmar, u gradu Krku, obje suvlasništvo Grada Krka.
13. Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za nabavu i postavu kamera koje bi se postavile na Trgu
Kamplin i ispred benzinske crpke Ina u ulici Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
o Centru za kulturu Grada Krka odobrava se cjelodnevno korištenje školske
sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ za dan 24. ožujka 2017. godine u cilju
održavanja manifestacije „27 susjedstava“.
Obvezuje se Marinka Margan da obavijesti korisnike školske sportske dvorane o
zauzetosti dvorane za dan 24. ožujka 2017. godine.
o Grad Krk preporuča Karnevalskoj udruzi „Povero Keko“, vezano za
sufinanciranje troškova koji su nastali prilikom održavanja Karnevala 2017.
godine, da se prijave na otvoreni natječaj - Javni poziv za dodjelu financijskih
potpora malih vrijednosti putem pokroviteljstva, sufinanciranja manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2017. godini.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Zahtjev Pinel d.o.o. Krk, Ozane Nenadić i Orada Adriatic d.o.o. , svi zastupani po
Đorđu Perkoviću, odvjetniku iz Paga za isplatu naknade i to:
- Ozani Nenadić u iznosu od 14. 800,00 Eura na temelju kupoprodajnog ugovora za
z.č. 1249/13 k.o. Krk, površine 148 m2, zaključenog 14. srpnja 2009. godine;
- Orada Adriatic d.o.o. Rijeka u iznosu od 47.200, Eura koje potraživanje je
navedenom trgovačkom društvu ustupljeno od strane Luna Mare d.o.o. Krk i koje
proizlazi iz Ugovora o kupoprodaji za z.č. 1249/11 površine 219 m 2 i z.č. 1249/12
površine 121 m2 zaključen 14. srpnja 2009. godine i
- Pinel d.o.o. Krk kao pravnom slijedniku Luna Mare d.o.o. u iznosu od 12.100,00
Eura na temelju kupoprodajnog ugovora navedenog u prethodnoj alineji, na
temelju kojeg je ukupna kupoprodajna cijena iznosila 59.300,00 Eura (od čega je
47.200,00 Eura ustupljeno Orada Adriatic d.o.o. Rijeka, a 12.100,00 Eura je
ostalo potraživanje slijednika Luna Mare d.o.o.)., odnosno sada Pinel Krk d.o.o.
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2. Donošenje Odluke u svezi montažnog paviljona u Malom parku koji se nalazi u
zakupu Inovine d.d. sa sjedištem u Zagrebu i koji ugovor ističe 1. svibnja 2017.
godine, s obzirom na činjenicu da zakupnik u predmetnom montažnom paviljonu ne
obavlja djelatnost.
3. Prigovor Trgovina Krk d.d. Malinska vezano za postavu bankomata kod poslovnog
prostora predlagatelja u Krku, na adresi J.J. Strosmayera 10.
4. Prijedlog TIM 2 HOME 3 M d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jordanovac 81 a, za
isplatu naknade za z.č. 1057/15 površine 15 m2, vlasništvo predlagatelja, koja parcela
je predviđena za izgradnju puta u dijelu grada Krka.
5. Prijedlog Deana Karabaića iz Krka, za korištenje lokacije Šotobaterija za turističku
sezonu 2017. godine.
6. Zahtjev T.D. Erupcija užitka d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu za formiranje ugostiteljske
terase ispred ugostiteljskog objekta koji se nalazi na adresi Alojzija Stepinca 2, (
područje Kamplin).
7. Prijedlog OPG Jerešić sa sjedištem u Trnovecu Bartolovečkom, Varaždinska 82, za
određivanje lokacije na javnoj površini za prezentaciju, degustaciju i prodaju ulja
organske proizvodnje (bučino ulje i ostali proizvodi OPG-a).
8. Prijedlog Bodevein Hans Walter, Brzac 9/1 za davanje suglasnosti za ostanak u
prostoru uređenog dijela površine, koju je imenovani uredio bez odobrenja Grada
Krka.
9. Komunalni redar – problematika lokacije 36. Stara tržnica predviđene za prodaju
meda. Prema mišljenju komunalnog redara ne može biti na mjestu koje je određeno
nakon što je utvrđeno da ista ne smije biti neposredno uz bankomat radi nedostatka
prostora.
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) Prima se na znanje analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja
osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i
dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2016. godinu te se utvrđuje Izviješće
o analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske
dokumentacije i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Krka.
b) Prihvaća se prijedlog Zamjenika gradonačelnika za postavu jednog stupa javne
rasvjete u blizini crkve Sv. Lucije, (sa sjeverne strane u gradu Krku), na koji će
se naknadno postaviti kamera- vidi prilog zaključku grafika s ucrtanom
pozicijom postave stupa JR.
Za realizaciju odredbi iz prednjeg stavka ovog zaključka zadužuje se Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
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Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje Obavijest HEP-a – Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, u svezi prekoračenja priključne snage na
obračunskom mjestu 79890230 na adresi Krk, Trg bana Josipa Jelačića, za
mjesec prosinac 2016. godine.
Grad Krk svesti će potrošnju električne energije na priključnu snagu prema
izdanoj elektroenergetskoj suglasnosti.
b) Vezano za prijedlog Mjesnog odbora Kornić za zatvaranje postojećeg deponija u
naselju Kornić, nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da zatvori dio
deponije za građevinski otpad koji se koristi za odlaganje ne građevinskog
otpada.
Nadalje, komunalni redar Grada Krka dužan je u roku od 30 dana, od dana
donošenja ovog zaključka Kolegiju gradonačelnika dostaviti Program sanacije
postojećeg deponija u naselju Kornić, sa ponudama građevinskih tvrtki / obrta za
uređenje istog.
Nadalje, potrebno je utvrditi korisnike koji se neovlašteno služe deponijem,
uputiti im mjere zabrane nepropisnog odlaganja otpada bez zbrinjavanja, te
poduzeti odgovarajuće mjere protiv istih.
c) Krešimiru Baričeviću iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne površine
u gradu Krku na Trgu Kamplin, na mikrolokaciji ispred Okrugle kule ili na
istočnom pročelju katedrale, za ulično pjevanje i sviranje na gitari, dva puta
tjedno tijekom turističke sezone 2017. 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.
d) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za kupnju i postavu
dva klima uređaja za potrebe Društvenog doma u naselju Kornić, u iznosu od
14.613,64 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, na temelju ponude T.U.O.
„Hartica“ vl. Jasna Kosić, Trg bana Jelačića 3, Krk br. ponude: 17-010-000001.
e) Mateju Magdiću iz Cerne, daje se suglasnost za korištenje javne površine u
gradu Krku na Trgu Kamplin, na mikrolokaciji ispred Okrugle kule za ulično
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pjevanje i sviranje na gitari, dva puta tjedno tijekom turističke sezone 2017.
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.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka,
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

obrazložio je

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
– vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.

–

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se
financiraju iz Proračuna Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih
usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji
se financiraju iz Proračuna Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 8.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje informacija Dobrovoljnog vatrogasnog društva da će se
rekonstrukcija Vatrogasnog doma u gradu Krku provoditi vlastitim sredstvima
bez apliciranja za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.
Dobrovoljno vatrogasno društvo dostaviti će Gradu Krku troškovnik i projekte
za rekonstrukciju Vatrogasnog doma u gradu Krku radi provedbe postupka
nabave i investicije.
b) Prima se na znanje Program Europske komisije Horizon 2020 te se prihvaća
prijedlog da Grad Krk sudjeluje kao partner u projektu „RH4G – Ruralna
baština za razvoj“.
U trenutnoj fazi se predlaže prijedlog projekta te bi se po dobivanju rezultata
natječaja, ukoliko isti budu pozitivni, vršila daljnja razrada projekta
definiranjem programskih aktivnosti i planiranih troškova po pojedinom
partneru, a sve s ciljem zaštite ruralne i kulturne baštine na području Grada
Krka.
Za koordinaciju i pripremu potrebne dokumentacije, a u cilju realizacije prijave
na natječaj/ program zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
c) Prima se na znanje Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz
Proračuna Primorsko goranske županije za 2017. godinu, dostavljen od PGŽ,
Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
Grad Krk će na naprijed navedeni Javni poziv prijaviti projektnu
dokumentaciju za izgradnju optičke mreže za područje Grada Krka – dio koji do
sada nije isprojektiran.
Za koordinaciju i pripremu potrebne dokumentacije, a u cilju realizacije prijave
na natječaj zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Grada Krka za projekt ''Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav'' – vidi
prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka
za projekt ''Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav'' upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Grada Krka za projekt ''Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u
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multimedijalni kulturni centar'' – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka
za projekt ''Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni
kulturni centar'' upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 9.
Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017.
godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Krka za 2017. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2017. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje –
vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad. 11.
Informaciju Odsjeka za proračun i financije o postupku izvlaštenja na nekretnini z. č. 1588/14
(k. č. 3861/9 k.o. Krk grad)površine 435 m2 i z. č. 1588/18 ( k. č. 3861/11 k.o. Krk grad
površine 114 m2 u zkul.4730 k.o. krk upisane kao vlasništvo Olimpia d.o.o. Zagreb,
Kutjevačka 2, a radi izgradnje dijela sabirne ulice (SU6) sa spojem na zapadnu zaobilaznicu
GU 1 i dijela zapadne zaobilaznice GU 1 u gradu Krku (stambena ulica na predjelu Kartec u
gradu Krku), obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se informacija Odsjeka za proračun i financije o postupku izvlaštenja na
nekretnini z. č. 1588/14 (k.č. 3861/9 k.o. Krk grad) površine 435 m2 i z. č. 1588/18 ( k. č.
3861/11 k.o. Krk grad površine 114 m2 u zkul.4730 k.o. krk upisane kao vlasništvo
Olimpia d.o.o. Zagreb, Kutjevačka 2, a radi izgradnje dijela sabirne ulice (SU6) sa
spojem na zapadnu zaobilaznicu GU 1 i dijela zapadne zaobilaznice GU 1 u gradu Krku
(stambena ulica na predjelu Kartec u gradu Krku).
Nadalje, prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije da se na temelju
Sporazuma od 14. veljače 2017. godine zaključenog između tvrtke Olimpia d.o.o. i
Ministarstva Financija ovjerenog kod Javnog bilježnika Sanje Barbalić iz Zagreba,
Ivana Šibla 13, OV- 2115/17 od 14. veljače 2017. godine, nalaže se Odsjeku za proračun i
financije da sredstva u iznosu od 308.072,12 kn koja su deponirana na računu za
posebne namjene Erste Steinermarkissche Bank d.d. Rijeka isplati u cijelosti nositelju
stvarnog prava Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb.
Prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije da se po izdanom računu tvrtke
Olimpia d.o.o. u iznosu od 308.072,12 kn obračuna i plati PDV.
Ad 12.
Informaciju o potrebi uređenja i sanacije fasade u ulici Dr. Dinka Vitezića kbr. 1 kao i
farbanje fasade na dijelu zgrade na Veloj Placi u kojoj se nalazi Galerija Dagmar, u gradu
Krku, obje suvlasništvo Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se informacija Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o potrebi
uređenja i sanacije fasade u ulici Dr. Dinka Vitezića kbr.1 (zgrada u kojoj se nalazi
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gradsko društvo Crvenog križa) kao i farbanje dijela
zgrade na Veloj Placi u kojoj se nalazi Galerija Dagmar, u gradu Krku, obje
suvlasništvo Grada Krka.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od Ministarstva kulture,
Konzervatorskog odijela Rijeka zatraži posebne uvjete za izvođenje radova obnove i
sanacije fasade za obje zgrade navedene u stavku 1. ovog zaključka, kao i troškovnike
radova s napomenom da je za objekt u ulici Dr. Dinka Vitezića 1, potrebno zatražiti
troškovnike i za krovopokrivačke radove i uređenja oluka.
Ad 13.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i postavu kamera koje bi se postavile na Trgu Kamplin i
ispred benzinske crpke Ina u ulici Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i postavu kamera i ostale prateće
opreme, koje bi se postavile na Trgu Kamplin i ispred benzinske crpke Ina u ulici
Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, u iznosu od 27.826,72 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,10 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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