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MJESNI ODBOR KORNIĆ 
Placa 32 
51517 KORNIĆ 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
sa 5. sastanaka Mjesnog odbora Kornić održanog 16. siječnja  2015. godine u 20,00 sati 

u mjesnom domu Kornić. 
 
Nazočni članovi mjesnog odbora:    Siniša Patrk, predsjednik mjesnog odbora Kornić, 

                                                                 Emil Braut, zamjenik predsjednik mjesnog odbora Kornić     

Nenad Polonijo, član mjesnog odbora Kornić                               

Dino Kosić, član mjesnog odbora Kornić                                        

Alen Gržetić, tajnik mjesnog odbora Kornić  

Ostali nazočni:   
 
Odsutni:  
 
Sjednicu je, pozdravivši nazočne, otvorio predsjednik mjesnog odbora Kornić Siniša Patrk .  
Zahvalio se na odazivu i predložio Dnevni red. 
 
Predložen je sljedeći  dnevni red: 
1. Izvješće tajnika 

2. Zamolba Hadžić Mersada za asfaltiranje odvojka ulice Lokvić 

3. Zamolba Nede Matanić za izgradnju grobnice 

4. Popravak makadamskog puta u ulici Mekotine i odvjka ulice 17.travanja prema šumi  

5. Izgradnja autobusnice stanice i okretišta za autobus na ulazu u Muraj 

6. Očitovanje oko izgradnje kamenog zida Tupek Željka 

7. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

D N E V N I   R E D 
Ad 1./  Izvješće tajnika 
Tajnik je podnio izvješće o radu u 2014.godini, te predao zapisnike sa 2. 3. i 4. Sastanka mjesnog 
odbora. 
Izvješće tajnika i zapisnici sa sastanaka su jednoglasno prihvaćeni.. 
 
Ad 2./ Zamolba Hadžić Mersada za asfaltiranje odvojka ulice Lokvić 
Diskusija se vodila o zamolbi Hadžić Mersada za asfaltiranje odvojka ulice Lokvić. 
Donesen je zaključak mjesni odbor smatra da trenutno odvojak ulice Lokvić nije prioritet za 
asfaltiranje. 

 
Ad 3./ Zamolba Nede Matanić za izgradnju grobnice 
Diskusija se vodila  o zamolbi Nede Matanić za izgradnju grobnice. 

Donesen zaključak mjesni odbor odobrava Nedi Matanić da o vlastitom trošku napravi duplu 
grobnice sa 4 ukupna mjesta na novom djelu groblja te će u dogovoru sa mjesnim odborom 
dogovoriti točnu lokaciju. 
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Ad 4./ Popravak makadamskog puta u ulici Mekotine i odvjka ulice 17.travanja prema šumi 
Diskusija se vodila oko popravka makadamskih puteva u mjestu Kornić koji još nisu asfaltirani. 
Donesen je zaključak da će se od grada Krka zatražiti 24 m3 jalovine kako bi se sanirale rupe na 
djelovima makadamskog puta u ulici Mekotine i odvjka ulice 17.travanja prema šumi 
 
Ad 5./ Izgradnja autobusnice stanice i okretišta za autobus na ulazu u Muraj 
Diskusija se vodila oko izgradnja autobusnice stanice i okretišta za autobus na ulazu u Muraj (nekad 
„Lokva marinova“ ) 
Donesen je zaključak: 

- da će se održati radna akcija u subotu 24.01.2015 kako bi se počistila površina od drva i 

raznog raslinja. 

- Da se preda zahtjev u Autotrans za odobrenje za okretište i autobusnu stanicu na novoj 

lokaciji 

- Da će se zatražiti ponude za uređenje okretišta, za izradu temelja za kućicu i za kućicu za 

stanicu 

- Da će se nakon dobivenih ponuda predati zahtjev prema gradu za financiranje izrade 

okretišta i stanice 

Ad 6./ Očitovanje oko izgradnje kamenog zida Tupek Željka 

Diskusija se vodila oko izgradnje kamenog zida Tupek Željka. 
Donesen je zaključak Tupek Željku odobrava se izgradnja kamenog zida na javnoj površini koja je u 
vlasništvu  Republike Hrvatske jer je podnio  zahtjev za otkup uz uvjet da preostali dio koji će otkupiti 
od RH a izvan je kamenog suhozida dati na korištenje Mjesnom odboru Kornić za izgradnju nogostupa 
i za uređenje zelene površine.  
 
Ad 7./ Razno 

1. Diskusija se vodila oko hortikulturnog uređenja novog dijela groblja. 

Donesen zaključak da se ide pogledat šta sve treba napraviti, pa će se na idućem sastanku 

odrediti daljnje radnje. 

2. Diskusija se vodila oko popravka kamenog suhozida na dionici od Dunata do početka Kornića 

Donesen je zaključak da će se zatražiti ponude za popravak suhozida, te će se po zaprimanju 

istih dati zahtjev za financiranje Gradu. 

 
 

 
 

Predsjednik mjesnog odbora Kornić 
Siniša Patrk 

Zapisničar: 
Alen Gržetić, tajnik 

mjesnog odbora Kornić 


