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                    GRADONAČELNIK 

 

Klasa:022-01/12-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-12-116-31 

Krk, 20. ožujka 2012. 

 

Z A P I S N I K 

sa 116. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  19. ožujka (ponedjeljak) 2012. 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, 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, 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, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 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) Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 

2012. – 2014. godinu; 

b) Prijedlog  I. Izmjena projekcije Proračuna Grada Krka za 2013.  do 2014. godine. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje 

škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2012.“ 

 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje 

održavanja maturalne zabave za učenike 4 G razreda; 

 Anton Mirko Linardić, iz naselja Linardići- zamolba  za dodjelu jednokratne 

novčane pomoći; 

 Izvješće Odsjeka o održanoj sjednici Odbora za odabir sportaša godine otoka 

Krka. 
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3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a)   Pečarić consult d.o.o. iz Kastva, Tometići 2- zahtjev  za izdavanje posebnih uvjeta 

temeljem članka 15. Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja 

( „Narodne Novine“ broj: 69/09, 128/10) za gradnju supermarketa Plodina d.d. 

Rijeka na z.č. 1277/5, 1274/1 i dijelovima z.č. 1276, 1278 k.o. Krk; 

b) PGŽ, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Rijeka, Splitska 2 - Obavijest o 

popisu potencijalnih županijskih razvojnih projekata temeljem Županijskog 

Prostornog plana koji je u izradi; 

c) Tvrtka Glavotok d.o.o. iz  Glavotoka, zastupane po direktoru Sanjinu Barbaliću – 

zahtjev za povećanje ugostiteljsko turističke zone T3 kampa Glavotok; 

d) Ministarstvo kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Zagreb- razmatranje 

Rješenja Klasa: UP/I-612-08/11-06/0679, Ur. broj:532-04-01-01/6-12/1, od 24. veljače 

2012. godine; 

e)  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb – razmatranje 

Rješenja Klasa: UP/I-612-08/11-06/0450, Ur. broj:532-04-01-01/6-12/1, od 08. ožujka 

2012. godine; 

f) Zapisnik Odbora za razvoj prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Građevinski obrt „Eurogradnja“ vl. Idriz Gušterović iz Krka i „Kvalitet Cerna“ 

d.o.o. iz Cerne- zahtjev  za izgradnju prometnice spoja ulice Ivana Meštrovića i ulice 

Sv. Ivana i potpornog zida na k.č. 2026/7, 2027/2 i 2046/1 sve k.o. Krk grad u Krku; 

b) Županijska lučka uprava Krk – zamolba za izradu troškovnika radova na izgradnji 

vodovoda do luke Valbiska 

c) Tvrtka Eko otok d.o.o. iz Veprinca, Perinići 19- ponuda  u svezi usitnjavanja, odvoza 

i zbrinjavanja drvenog otpada sa područja grada Krka 

d) Vecla d.o.o. Krk – zamolba za kupnju pojačala za CATV sustav grada Krka, 

sukladno ponudi Antenskog servisa SAT – IVE iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb 

e) „Junior Kamen Krk“ d.o.o. iz Krka, Vršanska 26- ponuda  za sanaciju oštećenih 

kamenih ploha u staroj jezgri grada Krka i obnovu kandelabera. 

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Ivan Mrakovčića i Franjo Depopa iz Skrbčića- predstavka  u svezi korištenja dječjeg 

igrališta u naselju; 

b)  Alemka Madronić – Koran iz Rijeke, Drenovski put 50 zamolba  za ovjeru 

Prijavnog lista, izrađenog od ovlaštenog inžinjera geodezije Blaženka Pavačića iz 

Krka, u svezi razgraničenja / usklađivanja katastarskih planova sa stanjem na 

terenu u k.o. Krk – grad. 

7. PGŽ, Javna ustanova Priroda iz Rijeke- Obavijest  u svezi natječaja u okviru 

Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. 

8. Udruga za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, iz Rijeke, M. Barača 48- 

prijedlog  za sudjelovanje na natječaju IPA Slovenija – Hrvatska 2007. -2013.u 

okviru projekta IPA Slovenija – Hrvatska 2007. -2013. 

9. Udruga za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, iz Rijeke, M. Barača 48- 

prijedlog  za provođenje akcije „Sat za planet zemlju“. 

10. Problematika održavanja i čišćenja autobusnih čekaonica na području Grada 

Krka. 
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Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložio  je Anton Malatestinić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a)  

I. Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada 

Krka za razdoblje 2012. – 2014. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog I. Izmjene i 

dopune ... uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

b)  

I. Utvrđuje se prijedlog  I. Izmjena projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013.  do 2014. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena projekcije 

koje čine sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog I. 

Izmjene i dopune projekcije ...  uputit će se na razmatranje Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

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  

 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, odobrava se financijska 

potpora za sudjelovanje  troje učenika s područja Grada Krka na školi 

stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2012.“, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 2.115,00 kn po učeniku.    

 

 Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, odobrava se financijska 

potpora za održavanje maturalne zabave za učenike 4 G razreda, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.    

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 Radi teških životnih okolnosti u kojima se našla obitelj Antona  Mirka Linardića 

iz naselja Linardići, prihvaća se zamolba za dodjelu jednokratne novčane pomoći 

obitelji izravno korisniku, u iznosu od 500,00 kn za mjesec ožujak 2012. godine. 
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 Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o održanoj sjednici 

Odbora za odabir sportaša godine otoka Krka (vidi prilog predmetno Izvješće koje 

čini sastavni dio ovog zaključka).    

 

Ad 3. 

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 raspisivanju javnog natječaja za ustupanje radova na održavanju i 

remontu javne rasvjete na području Grada Krka za slijedeće trogodišnje razdoblje. 

Postojeći Ugovor sa tvrtkom Tehnoval d.o.o. iz Njivica istječe 20. travnja 2012. godine. 

Natječaj se objavljuje na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

II. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu i montažu opreme za 

proširenje javne rasvjete Grada Krka u 2012. godini.  

III. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova 

na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka u 2012. godini. 

IV. Prijedlog Dragutina Kosića, zastupanog po Odvjetničkom uredu Ana Albaneze Babić i 

Jasmina Milosavljević iz Krka, za kupnju dijela k.č. 3822/1 površine 237 m
2
 i dijela k.č. 

4031/1 površine 78 m
2
, obje k.o. Krk grad, koji dijelovi parcela su zauzeti izgradnjom 

okućnice predlagatelja i garaže.  

V. Prijedlog Đura Tudora iz Krka, Puntarska 7, za zamjenu nekretnina i to 2500/3935 

dijela z.č. 889 k.o. Krk grad, u naravi zemljište koje se nalazi izvan zone gradnje grada 

Krka (maslinik), vlasništvo Grada Krka, za k.č. 3308/1 površine 154 m
2
, k.č. 3308/2 

površine 144 m
2
 i k.č. 3308/3 površine 116 m

2
, sve k.o. Krk grad, u naravi zemljište koje 

se nalazi unutar građevinskog područja Grada Krka, vlasništvo predlagatelja.  

VI. Prijedlog Itala Samblicha iz Krka, S. Radića 4, za određivanje naknade za 34/92 dijela 

k.č. 3415/4 koji suvlasnički dio  ima površinu 34 m
2
, a koja parcela je zauzeta 

izgradnjom Crikveničke ulice u gradu Krku, te za oduzete parcele oznaka z.č. 1361/4 

površine 100 m
2
 i z.č. 1364/3 površine 42 m

2
, obje k.o. Krk, a koje su zauzete izgradnjom 

ulica u Krku. Isplatu naknade predlagatelj bi prihvatio na način da se izvrši prijeboj sa 

komunalnim doprinosom koji će biti u obvezi platiti Gradu Krku prilikom legalizacije 

stambene građevine u gradu Krku.  

VII. Prijedlog Tomislava Kirinčića iz Krka, S. Radića bb, za produženjem ugostiteljske 

terase na Trgu Kamplin ( za potrebe Caffe bara Tifany) prema pizzeriji. 

VIII. Prijedlog Karmen Bohorč iz Zagreba, za odobrenje lokacije na Šetalištu Sv. Bernardina 

za prodaju nakita od prirodnih materijala.   

 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih odnosa, nalaze se 

predmetima  gradske pisarnice.  

 

 

 

 



 

5 
 

Ad 4. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša obrazložila  

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

Z a k l j u č k e 

a) Prima se na znanje zahtjev Pečarić consult d.o.o. iz Kastva, Tometići 2, za 

izdavanje posebnih uvjeta temeljem članka 15. Zakona o postupanju i uvjetima 

gradnje radi poticanja ulaganja („Narodne Novine“ broj: 69/09, 128/10) za 

gradnju supermarketa Plodina d.d. Rijeka na z.č. 1277/5, 1274/1 i dijelovima z.č. 

1276 i 1278 k.o. Krk. 

           Grad Krk je sve uvjete za gradnju poslovne građevine utvrdio kroz odredbe u 

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku, te je projektnu dokumentaciju za dobivanje 

dokumentacije kojom se odobrava građenje potrebno izraditi sukladno 

odredbama plana.  

             Izmjene i dopune Detaljnog uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. 

Petar u gradu Krku upućene su sukladno Zakonu o prostornom uređenju i 

gradnji ( „Narodne Novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), na Gradsko vijeće 

Grada Krka u cilju donošenja.  

b) Prima se na znanje poziv PGŽ, Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje 

PGŽ Rijeka,  o popisu potencijalnih županijskih razvojnih projekata za koje će 

se osigurati mogućnost neposrednog ishodovanja dokumenata za gradnju, 

temeljem Županijskog Prostornog plana.   

           Grad Krk ostaje pri popisu projekata koji su prethodno predloženi od strane 

PGŽ.  

c) Podržava se inicijativa tvrtke Glavotok d.o.o. iz Malinske, Glavotok 4, za 

povećanje ugostiteljsko turističke zone T3 kampa Glavotok. 

            Grad Krk predlaže da se zona Kampa Glavotok s postojećih 5 ha, poveća na 15 

ha, međutim, povećanje kapaciteta zone s postojećih 600, može se povećati od 800 

do maksimalno 1.000 ležajeva. 

d)  

I. Prima se na znanje  Rješenje Klasa: UP/I-612-08/11-06/0679, Ur. broj:532-04-

01-01/6-12/1, od 24. veljače 2012. godine, dostavljeno od Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, kojim se utvrđuje da Ruralna 

kulturno – povijesna cjelina naselja Lakmartin na otoku Krku s 

pripadajućim katastarskim česticama sve u k.o. Kornić, zaštićena navedenim 

rješenjem kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika 
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kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, broj: 

424/1-72, BG-95/1-75, od 28 siječnja 1975. godine pod registarskim brojem 

RRI -363, ima svojsvo kulturnog dobra.  

 

II. Rješenje iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Mjesnom odboru Kornić. 

 

e)    

I. Prima se na znanje  Rješenje, Klasa: UP/I-612-08/11-06/0450, Ur. 

broj:532-04-01-01/6-12/1, od 08. ožujka 2012. godine, dostavljeno od 

Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, 

kojim se utvrđuje da Kulturno – povijesna cjelina naselja Kornić koja 

obuhvaća naselja Kornić, Lakmartin, Muraj i Brautovce s okolišem na 

otoku Krku, s pripadajućim česticama zaštićena navedenim Rješenjem 

kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika 

kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, 

broj: 424/1-72, BG-95/1-75, od 28 siječnja 1975. godine pod 

registarskim brojem RRI -363, ima svojsvo kulturnog dobra.  

 

II. Rješenje iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Mjesnom odboru 

Kornić.  

 

  

f) Prihvaća se Zapisnik sa 8. sjednice  Odbora za razvoj prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Gradskog vijeća Grada Krka Klasa: 021-01/12-01/4, Ur. 

broj:2142/01-01/5-12-2, od 16. ožujka 2012. godine  ( vidi prilog predmetni 

Zapisnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 5. 

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) Prima se na znanje zamolba  Građevinskog obrta „Eurogradnja“ vl. Idriza 

Gušterović iz Krka i „Kvalitet Cerne“ d.o.o. iz Cerne,  za izgradnju prometnice 

spoja ulice Ivana Meštrovića i ulice Sv. Ivana i potpornog zida na k.č. 2026/7, 

2027/2 i 2046/1 sve k.o. Krk grad u Krku.  

            Zbog ograničenih sredstava u Proračunu Grada Krka, a budući da u Programu 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, nije 

planirana predmetna investicija, kao ni  sredstva za istu,  nije moguće udovoljiti 

zamolbi podnositelja.  

           Grad Krk ocjenjuje da investitor o vlastitom trošku može snositi troškove 

građevinskih radova, sukladno Idejnom projektu br. 49/11 – I.P., izrađen od 
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tvrtke Veja d.o.o. Krk za izgradnju puta i potpornog zida na z.č. 2026/7, 2027/2, 

2046/1 k.o. Krk u predjelu Turči, u gradu Krku.     

b)  

I. Prima se na znanje aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih 

radova izrađen od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk za izgradnju vodovoda prema 

luci Valbiska (vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

II. Troškovnik iz prednjeg stavka ovog zaključka prosljeđuje se Županijskoj 

lučkoj upravi Krk, iz Krka radi daljnjih radnji koje je potrebno poduzeti u 

cilju pripreme za izradu projektne dokumentacije i ishođenja lokacijske 

dozvole i Potvrde glavnog projekta.  

 

 

c) Prima se na znanje ponuda tvrtke Eko otok d.o.o. iz Veprinca, u svezi 

usitnjavanja, odvoza i zbrinjavanja drvenog otpada sa područja grada Krka. 

           Zbrinjavanjem otpada na području Grada Krka bavi se komunalno društvo 

Ponikve d.o.o. Krk, te upućujemo predlagatelja da se u svezi ponude obrati 

predmetnoj tvrtki.   

d) Odobrava se tvrtki „Vecla“ d.o.o. iz Krka, nabava 4 komada pojačala za CATV 

sustav grada Krka, sukladno ponudi Antenskog servisa SAT – IVE iz Krka u 

ukupnom iznosu od 4.000,00 kn ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

e) Prihvaća se ponuda tvrtke  „Junior Kamen Krk“ d.o.o. iz Krka,  za sanaciju 

oštećenih kamenih ploha u staroj jezgri grada Krka i obnovu kandelabera ( 

pjeskarenjem na licu mjesta, te impregniranjem zaštitnom tekućinom  ( vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 6. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja općih i pravnih poslova obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prima se na znanje predstavka Ivana Mrakovčića i Frana Depopa iz Skrbčića, u 

svezi korištenja dječjeg igrališta u naselju Skrbčići. 

            Predmetna predstavka proslijediti će se Mjesnom odboru Skrbčić – Pinezić.  

            Upućuje se M.O.  Skrbčić – Pinezić da u što kraćem roku Gradu Krku, JUO, 

Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove dostavi očitovanje u cilju  

rješavanja predmetne problematike. 
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b) Grad Krk daje suglasnost na usklađenje stanja u katastarskom operatu sa 

stanjem u zemljišnoj knjizi, temeljem Prijavnog lista za katastar pod rednim 

brojem:UP /I 932-07/08-01, od 13. travnja 2011. godine, dostavljenog  od Državne 

geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave Krk i 

geodetskog elaborata izrađenog od tvrtke Geo – Line d.o.o. Krk, Ježevac 14, br. 

predmeta GE-57/2011. , od 13. travnja 2011. godine.   

 

Ad 7. 

Obavijest PGŽ, Javne ustanove Priroda iz Rijeke, u svezi natječaja u okviru Operativnog 

programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. obrazložio je Igor Hrast, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk zainteresiran je za sudjelovanje u okviru projekta Operativnog programa 

IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. koji će na području Primorsko – goranske 

županije obraditi kršne lokve na otoku Krku.  

Za realizaciju aktivnosti u sklopu navedenog projekta,  Grad Krk će u Proračunu za 

2012. godinu osigurati sredstva u iznosu od  3.000,00 Eura u protuvrijednosti u kunama. 

Ad 8. 

Prijedlog Udruge za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, iz Rijeke, M. Barača 48, za 

sudjelovanje na natječaju IPA Slovenija – Hrvatska 2007. -2013.u okviru projekta IPA 

Slovenija – Hrvatska 2007. -2013., obrazložili su Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler i 

Igor Hrast, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk zainteresiran je za sudjelovanje u okviru projekta IPA Slovenija – Hrvatska 

2007. -2013. za rekonstrukciju postojeće javne rasvjete na izabranoj šetnici /parku/stazi 

s reprezentativnom Led rasvjetom s lumi motion tehnologijom.  

Ad 9. 

Inicijativu  Udruge za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, iz Rijeke, M. Barača 48, 

za provođenje akcije „Sat za planet zemlju“ obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se inicijativa Udruge za promicanje energetske učinkovitosti „Cezar“, iz 

Rijeke,  za provođenje akcije „Sat za planet zemlju“. 

Grad Krk apelira građanima da posljednje subote u mjesecu ožujku ( 31.03.2012. ) 

kućanstva i tvrtke isključe sva svjetla  na jedan sat od 20,30- 21,30 s ciljem podizanja 
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svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa i 

ekološkim problemima općenito.   

Ad 10. 

Problematiku održavanja i čišćenja autobusnih čekaonica na području Grada Krka, obrazložili 

su Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler i Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

U cilju održavanja urednosti autobusnih čekaonica na području Grada Krka 

upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. iz Krka da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za 

komunalno gospodarstvo dostavi plan i troškovnik održavanja svih autobusnih 

čekaonica.  

Također, molimo da se na autobusnom stajalištu na Lizeru, u što kraćem roku 

čekaonicu preboja radi neprimjereno ispisanih grafita.   

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,50 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


