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GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-71-8 

Krk, 28. veljače 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 71. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  28. veljače (ponedjeljak) 2011. 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: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko 

Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za 

proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines 

Galjanić stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, 

stručni suradnik za društvene djelatnosti,  Mladena Cvitković, administrativni 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. Ugovor o prikupljanju naknade za razvoj te otplati podzajma broj 15/HV-2010 

za projekt Krk.  

2. Ponikve d.o.o. Krk – prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na cijene vodnih 

usluga. 

3.  Vatrogasna zajednica PGŽ Rijeka, Krešimirova 38 – prijedlog  za usklađivanje 

Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

sa stvarnim stanjem. 

4.  Milica Žužić iz Krka, I. Mažuranića 12- zamolba  za zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Krka na adresi Kvarnerska 23, u Krku. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu; 

b) Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu; 
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c) Prijedlog godišnjeg Izvješća Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 

2010. godinu; 

d) Mjesni odbora Poljica – zamolba za odobrenje izrade i postave australske 

rešetke na dijelu puta za uvalu Čavlena, gdje se nalazi mjesno kupalište; 

e) Liburnia Klasik kluba iz Opatije, Radnička 14/2- zamolba  za davanje 

suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku za održavanje izložbe 

oldtimera na dan 09. travnja 2011. godine; 

f) Zanatski obrt Meštrija iz Krka, vl. Ivica Hržić – ponuda za izradu i montažu 

ograde na zidu igrališta Dječjeg vrtića u naselju Vrh, rukohvata na desnoj 

strani stepenica kao i izrada nadstrešnice nad ulazom u Dječji vrtić Vrh; 

g) Mjesni odbor Kornić – zahtjev da se mještanima naselja Kornić, koji su sami 

financirali izgradnju grobnih mjesta izdaju Rješenja o korištenju grobnog 

mjesta; 

h) Prof. dr. sc. Mladen Črnjara, iz Rijeke, Drenovski put 36- zamolba  za 

davanje suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu i oslobađanje 

plaćanja naknade za priključak poljoprivrednog zemljišta na k.č. 981/3 k.o. 

Skrbčići; 

i) Adrijana Kvasić iz Kornića 17. travnja 3- zamolba  za oslobođenje plaćanja 

naknade za priključenje obiteljske kuće na vodovodnu mrežu naselja Kornić 

koja se gradi na z.č. 1525/8 i 1525/2 k.o. Kornić; 

j) Prijedlog Odsjeka za izgradnju kabelske mreže JR na dionici naselja Brzac 

do naselja Milohnići u dužini od 613 metara, te na dionici naselje Brzac (od 

joga u centru naselja) do novog naselja Brzac u dužini od 175 metara. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

I. Linija Bonetti d.o.o. – zahtjev za izmjenu DPU predjela Mali Kankul ( zbog povećanja 

broja stambenih jedinica na građevinskoj parceli br. 13 u gradu Krku); 

II. Elvira Liguori  iz Pinezića, Torkul 18 - zahtjev  za lokacijsku dozvolu  za gradnju  

pristupnog  puta na z.č.805/8, 806/6, 805/6, 806/4 i dijelu  z.č.  801  sve k.o Skrpčići u 

naselju Pinezići; 

III.  Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krk. 

4. Odsjek za društvene djelatnosti:   

 Privatna psihijatrijska ordinacija Dr. Ankice Vidas, dr. med. psihijatar, 

psihoterapeut iz Krka, S. Nikolića 29- prijedlog  za Program preventivne 

zdravstvene zaštite duševnih bolesti: 

 Udruga ovčara grada Krka „Ponikva“ – zamolba za sufinanciranje stručnog 

putovanja u Andaluziju za predstavnika navedene udruge; 

 Udruga invalida Bedekovčina – zamolba za financijsku pomoć u provođenju 

projekta Hrabra obitelj. 
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5. Odsjek za proračun i financije:  

a) Dom zdravlja PGŽ Ispostave Krk, Vinogradska bb, iz Krka – prijedlog u 

svezi prijedloga Ugovora o sufinanciranju pružanja hitne pomoći 

stanovnicima otoka Krka; 

b) Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje- zamolba  za sufinanciranje 

programa osoba s invaliditetom iz Vukovara u 2011. godini; 

c) Udruga Antifašističkih boraca i Antifašista otoka Krka – Forum žena- 

zamolba  za sufinanciranje obilježavanja 08. ožujka – međunarodnog dana 

žena. 

 

6. Tvrtka Flum-ing  d.o.o. Rijeka – ponuda za izradu izvedbenog projekta – 

Rekonstrukcija privezišta u ulici Lukobran u luci Krk.  

 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na 

području Grada Krka. 

 

Ad 1. 

Prijedlog Ponikve d.o.o. u svezi Ugovora o prikupljanju naknade za razvoj te otplati podzajma 

broj: 15/HV – 2010 za projekt Krk, na  Kolegiju gradonačelnika održanog 28. veljače 2011. 

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

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Ponikve d.o.o. iz Krka o prikupljanju naknade za 

razvoj te otplati podzajma broj: 15/HV – 2010 za projekt Krk ( vidi prilog predmetni 

prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 2. 

Prijedlog Ponikve d.o.o. Krk za davanje prethodne suglasnosti na cijene vodnih usluga, 

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

Z a k l j u č a k  

Ponikve d.o.o. Krk obratila se sa zahtjevom br. 246/11 od 17.veljače 2011.godine 

za ishođenje prethodne suglasnosti na cijene vodnih usluga. 

Grad Krk zahtjev je zaprimio 21. veljače 2011. godine.  

U zakonskom roku od 15 dana daje se prethodna suglasnost na cijene vodnih 

usluga koje je skupština Ponikve utvrdila na 15. redovnoj sjednici od 11. veljače 2011. 

godine, s primjenom od 01. travnja 2011. godine  i to: 

1. javna vodoopskrba 

 domaćinstva – fiksni dio cijene 48,00 kn ; varijabilni dio cijene 4,15 kn/m3: 

 gospodarstvo – fiksni dio cijene 48,00 kn ; varijabilni dio cijene 10,60 kn/m3 
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2. javna odvodnja otpadnih voda 

 domaćinstva – fiksni dio cijene 26,00  kn; varijabilni dio cijene 2,60 kn/m3 

 gospodarstvo-fiksni dio cijene 26,00 kn; varijabilni dio cijene 6,20  kn/m3. 

 crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama – 90,00 kn/t 

 

Na cijene vodnih usluga isporučitelj obračunava porez i naknade u skladu sa 

Zakonom i podzakonskim propisima.   

Ad 3. 

Prijedlog Vatrogasne zajednice PGŽ iz Rijeke, Krešimirova 38, za usklađivanje Plana zaštite 

od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sa stvarnim stanjem, 

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

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje prijedlog Vatrogasne zajednice PGŽ iz Rijeke, Krešimirova 38, za 

usklađivanje Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija sa stvarnim stanjem.  

Budući da je Vatrogasna zajednica PGŽ svojevremeno bila nositelj aktivnosti kod 

izrade i donošenja predmetnih planova i procjena, molimo predlagatelja da uskladi  

Plan zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sa 

stvarnim stanjem za Grad Krk.  

Ad 4. 

Zamolbu Milice Žužić iz Krka, I. Mažuranića 12, za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Krka na adresi Kvarnerska 23, u Krku, obrazložio je  Marinko Bajčić,  te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se zamolba Milice Žužić iz Krka, za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Krka na adresi Kvarnerska 23, u Krku.  

Zadužuje se Imovinsko – pravna služba da raspiše natječaj za zakup poslovnog prostora 

navedenog u prednjem stavku ovog zaključka.  

Ad 5. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   
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Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se 

prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu (vidi prilog zaključku, predmetno Izvješće koje čini 

njegov sastavni dio).  

            Prijedlog Izvješća iz točke I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i usvajanje.  

 

b) Prihvaća se 

prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2010. godinu (vidi prilog zaključku, predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni 

dio).  

            Prijedlog Izvješća iz točke I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i usvajanje.  

 

c) Prihvaća se 

prijedlog godišnjeg Izvješća Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 

2010. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

              Prijedlog Izvješća iz točke I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i usvajanje.  

 

d) Prihvaća se 

zamolba Mjesnog odbora Poljica za odobrenje izrade i postave australske rešetke 

na dijelu puta za uvalu Čavlena, gdje se nalazi mjesno kupalište, kako stoka ne bi 

izlazila iz ograđenih pašnjaka, te se u tu svrhu na teret Proračuna za 2011. 

godinu odobrava iznos od 11.279,10 kn u koji je iznos uključen iznos PDV-a, 

prema ponudi Bravarsko građevinskog obrta Colići, vl. Damir Colić iz Bajčića 

(vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

  

e) Liburnia Klasik 

klubu iz Opatije, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku na 

na Obali Hrvatske mornarice (gradska riva) za održavanje izložbe oldtimera na 

dan 09. travnja 2011. godine, od 15,00 – 17,00 sati, bez naknade.  

 Upućujemo predlagatelja zamolbe da se obrati Turističkoj zajednici Grada 

Krka i Vecli d.o.o.  radi uključivanja i realizacije održavanja manifestacije.   

       

f) Prihvaća se ponuda 

Zanatskog obrta Meštrija iz Krka, vl. Ivica Hržić za izradu i montažu ograde na 

zidu igrališta Dječjeg vrtića u naselju Vrh, rukohvata na desnoj strani stepenica 

kao i izrada nadstrešnice nad ulazom u Dječji vrtić Vrh u iznosu od 42.650,07 kn 
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u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).   

g) Prihvaća se zahtjev 

Mjesnog odbora Kornić da se mještanima naselja Kornić, koji su sami financirali 

izgradnju grobnih mjesta, te postali korisnici istih, izdaju Rješenja o korištenju 

grobnog mjesta. 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem dostavljenih 

podataka  Mjesnog odbora Kornić, mještanima - korisnicima grobnih mjesta 

izda Rješenja o korištenju grobnog mjesta, s obvezom plaćanja naknade za 

korištenje zemljišta za grobno mjesto.  

 

h) Prihvaća se 

zamolba prof. dr. sc. Mladena Črnjara iz Rijeke za davanje suglasnosti za 

priključak na vodovodnu mrežu na k.č. 981/3 k.o. Skrbčići. 

             Budući da će predlagatelj snositi troškove građevinskih radova i postave 

vodovodnih  cijevi na izgradnji vodovodne mreže, istog će se osloboditi plaćanja 

naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav Grada Krka. 

i) Prihvaća se 

zamolba Adrijane Kvasić iz Kornića, za oslobođenje plaćanja naknade za 

priključenje obiteljske kuće na vodovodnu mrežu naselja Kornić koja se gradi na 

z.č. 1525/8 i 1525/2 k.o. Kornić. 

            Budući da će predlagateljica snosila troškove građevinskih radova na izgradnji 

vodovodne mreže, istu se oslobođa plaćanja naknade za priključenje na 

vodoopskrbni sustav Grada Krka. 

            Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda odgovarajuću potvrdu 

za ishođenje priključka na vodoopskrbni sustav Grada Krka.  

j) Prihvaća se 

prijedlog Mjesnog odbora Milohnić i Odsjeka za komunalno gospodarstvo za 

izgradnju kabelske mreže JR na dionici naselja Brzac do naselja Milohnići u 

dužini od 613 metara, te na dionici od centra naselja Brzac do novog naselja 

Brzac u dužini od 175 metara, sukladno ponudi tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice u 

iznosu od 31.283,45 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.    

 

Ad 3. 

 

I. Zamolbu Linija Bonetti d.o.o. za izmjenu DPU predjela Mali kankul ( zbog povećanja 

broja stambenih jedinica na građevinskoj parceli br. 13 u gradu Krku), obrazložila 

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

 

Z a k l j u č a k  
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Načelno se odobrava u izmjenama DPU predjela Mali Kankul povećanje broja 

stambenih jedinica na građevinskoj parceli br. 13 u gradu Krku i smanjenje broja 

stambenih jedinica na građevinskoj parceli br. 10.  

Za izmjenu DPU dijela Mali Kankul u gradu Krku pokrenuta je inicijativa od strane 

zainteresiranih vlasnika parcela.  Za izrađivača izmjena i dopuna Plana odobren je 

ovlašteni arhitekt Zdenko Novosel, dipl. ing. arh. s kojim će biti sklopljen ugovor o 

izradi, s obzirom da ponuđena vrijednost posla ne podliježe javnoj nabavi.  

Upućuje se stranka na ovlaštenog arhitektu zbog dogovora, te se moli očitovanje o istom 

prije sklapanja ugovora o izradi Plana.   

 

II. Zahtjev Elvire Liguori iz Pinezića za lokacijsku dozvolu  za gradnju  pristupnog  puta 

na z.č.805/8, 806/6, 805/6, 806/4 i dijelu  z.č.  801  sve k.o Skrpčići u naselju 

Pinezići, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje žalba Elvire Liguori  iz Pinezića, Torkul 18,  na posebnu  geodetsku 

podlogu.  U postupku prikupljanja i pripreme dokumentacije za lokacijsku dozvolu 

podnositeljici žalbe dana je mogućnost da sama pribavi  geodetsku  podlogu. Nakon što 

stranka nije dostavila podlogu, istu je  nabavio Grad Krk o čemu je stranka pismeno 

obaviještena. Posebna  geodetska podloga izrađena je u tvrtki „Geo-line“ d.o.o. iz Krka 

te  propisno ovjerena u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Rijeka, 

Ispostava Krk (Klasa.936-03/09-02/332 Urbroj:541-14-3-05/11-9 od 23.11.2009). Grad 

Krk  je  istu  priložio kao obvezni prilog pri izdavanju lokacijske dozvole te  kao  

naručitelj podloge nema nadležnosti za rješavanje žalbe.  

 2.Primaju se na znanje  zapisnici Upravnog odjela  za graditeljstvo i zaštitu 

okoliša,  Ispostava Krk sa  usmenih  rasprava održanih u predmetu izdavanja lokacijske 

dozvole  za gradnju  pristupnog puta na z.č.805/8, 806/6, 805/6, 806/4 i dijelu  z.č.  801  

sve k.o Skrpčići u naselju Pinezići  iz  kojih je vidljivo da se s  idejnim projektima i s 

izdavanjem lokacijske dozvole ne  slažu  Elvira Liguori (vlasnica z.č.805/1, z.č. 805/6, 

805/7 sve k.o. Skrpčići),  Markovinović Mirta (vlasnica z.č.806/6, 806/3 sve k.o. Skrpčići)  

i  Novak  Zvonko i Milena (vlasnici z.č. 806/2, 806/4, 806/5 sve k.o. Skrpčići) dok su  

Stanko Opara  (vlasnik z.č.805/5 k.o. Skrpčići)  i  Hrvatske šume d.o.o.  suglasni  s  

izdavanjem  lokacijske dozvole za put.  

 3.Postupak rješavanja  pristupnog puta u Gradu Krku pokrenula  je Elvira 

Liguori iz Pinezića, Torkul 18,  sa  prijedlogom da se  put formira preko z.č.807 k.o. 

Skrpčići u naselju Pinezići. 

Na temelju činjenica: 

-da je za parcele z.č.806/2,5 k.o Skrpčići ( sadašnji vlasnici Novak, ex.vlasnici 

Markovinović) izdano rješenje o građenju (broj: UP/I-07-2383/1984 od 30.10.1984.) 

kojim je, kako je vidljivo iz tekstualnog i grafičkog dijela, odobren prilaz na parcelu s  

prilaznog puta z.č.806/4, 
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-da je  za parcelu  z.č. 805/5 K.o. Skrpčići (u vlasništvu Stanka Opare  i Šepić 

Alenke)  izdano  rješenje o građenju (broj: UP/I-07-2841/83 od 1.11.1983.) kojim je, 

kako je vidljivo iz tekstualnog i grafičkog dijela, odobren prilaz  na parcelu s  prilaznog 

puta z.č.805/6, 

-da je  za  parcelu z.č.805/1 k.o. Skrpčići ( u vlasništvu Elvire Liguori) izdano 

rješenje o građenju (Klasa: UP/I-361-03/89-02/271 od 27.06.1989.) kojim je, kako je 

vidljivo iz tekstualnog i grafičkog dijela, odobren prilaz na parcelu  s  prilaznog puta 

z.č.805/8,  

- da  parcele  z.č. 806/6, 805/6, 806/4 k.o Skrpčići  koje  nisu u vlasništvu Grada 

Krka (z.č. 806/6-vlasništvo Markovinović; z.č. 805/6-vlasništvo Liguori; z.č. 806/4-

vlasništvo Novak),  već imaju  katastarsku  kulturu  put,  

Grad Krk  se  opredijelio za  rješavanje puta preko navedenih  čestica z.č. 806/6, 805/6, 

806/4 k.o Skrpčići, koje imaju katastarsku kulturu put  te  čestica z.č.805/8, i dijela  z.č.  

801  koje su u vlasništvu Grada Krka,  a  ne  preko z.č. 807 sve k.o. Skrpčići., o  čemu je 

stranka  pismeno obaviještena.  

Obzirom da je  imovinsko pravna služba Grada Krka  neuspješno pokušala 

riješiti imovinsko pravne odnose, potrebno je  pokrenuti postupak izvlaštenja na osnovu 

lokacijske dozvole pa se  smatra  potrebnim  postupak izdavanja lokacijske dozvole  koji 

je započet u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Krk  okončati  

u cilju rješavanja  imovinsko pravnih odnosa za predmetni pristupni put.  

 

III. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krk, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

Usvaja se   Odluka o izradi  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krk  s time da se u čl. 10. utvrde sljedeći rokovi: 

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk za potrebe javne rasprave - 

u roku od najviše 15 dana od objave Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU 

naselja Krk, 

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u trajanju od 15 

dana, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana 

- izrada  Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk- u roku 

od najviše 15 dana od dana  usvajanja  Izvješća o javnoj raspravi, 

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u roku od 

najviše 15 dana od završetka javne rasprave, 

- mišljenje  Javne ustanove Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje 

Primorsko  goranske županije- 30 dana 
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- suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - 60 

dana 

 

 Odluka o izradi  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk  

prosljeđuje se na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka. 

 

 

 

 

Ad 4. 

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  

 Prihvaća se 

prijedlog Privatne psihijatrijske ordinacije Dr. Ankice Vidas, dr. med. psihijatar, 

psihoterapeut iz Krka, u svezi Programa preventivne zdravstvene zaštite 

duševnih bolesti, na način da će Grad Krk financirati preventivne programe  u 

iznosu od 100,00 kn po članu grupe navedenog programa koji ima prebivalište na 

području grada Krka po dostavljenom Izvješću  Privatne psihijatrijske 

ordinacije Dr. Ankice Vidas, dr. med. 

           Invidualne programe preventivne zdravstvene zaštite duševnih bolesti, Grad će 

financirati samo za korisnike Socijalnog programa Grada Krka, sukladno Odluci 

o Socijalnoj skrbi.  

           U cilju realizacije navedenog prijedloga, upućuje se predlagateljicu da Gradu 

Krku dostavi prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2011. godini.   

 Udovoljava se 

zamolbi Udruge ovčara grada Krka „Ponikva“ za sufinanciranje stručnog 

putovanja u Andaluziju u cilju stručnog usavršavanja u ovčarstvu i  proizvodnji 

ovčjih i kozjih sireva, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. 

godinu odobrava iznos od 2.500,00 kn.  

 

 Nije moguće 

udovoljiti zamolbi Udruge invalida Bedekovčina za financijsku pomoć u 

provođenju projekta Hrabra obitelj, iz razloga što nema osiguranih sredstava u 

Proračunu Grada Krka za navedenu namjenu. 

 

Ad 5. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić, 

te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 
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a) Prihvaća se prijedlog Doma zdravlja PGŽ, Ispostave Krk u svezi Ugovora o 

sufinanciranju pružanja hitne pomoći stanovnicima otoka Krka u 2011. godini ( 

vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

            Sukladno odredbama točke I. ovog zaključka Grad Krk će iz Proračuna za 2011. 

godinu osigurati sredstva   u iznosu od 9.609,25 kn mjesečno. 

b) Nije moguće 

udovoljiti zamolbi Društva osoba s invaliditetom Podunavlje, za sufinanciranje 

programa osoba s invaliditetom iz Vukovara u 2011. godini, iz razloga što nema 

osiguranih sredstava u Proračunu Grada Krka za navedenu namjenu. 

c) Udruzi Antifašističkih boraca i Antifašista otoka Krka – Forum žena, odobrava 

se financijska pomoć za pokriće troškova obilježavanja 8. ožujka – 

međunarodnog dana žena.  

Grad Krk sufinancirati će iznos računa za 110 komada karanfila koji će se 

pokloniti članicama udruge kao i troškove prijevoza autobusa za članove udruge 

do Krka.  

 

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Flum-ing  d.o.o. Rijeka za izradu izvedbenog projekta – Rekonstrukcija 

privezišta u ulici Lukobran u luci Krk, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon 

rasprave donio sljedeći  

                                                                         Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Flum-ing  d.o.o. Rijeka za izradu Izvedbenog projekta – 

rekonstrukcije privezišta za čamce u akvatoriju luke Krk u ulici Lukobran, u ukupnoj 

dužini od 113 merata u iznosu od 39.360,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( 

vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području 

Grada Krka, obrazložio je  Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih 

radova na području Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

Prijedlog Odluke iz točke I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka 

na razmatranje i usvajanje.  

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati. 
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Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 


