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                      GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-106-99 

Krk, 30. prosinca 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 106. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  29. prosinca  (četvrtak) 2011. godine  u 

Uredu gradonačelnika u Krku. 

Kolegij u 08,30 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, 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 Odsjeka za društvene 

djelatnosti, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, 

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) Grupa graĎana iz Milohnića- zamolba  za sufinanciranje izleta u Istru; 

b) Caritas biskupije Krk – zamolba za sufinanciranje akcije „za 1000 radosti“ 

c) Dom za starije i nemoćne osobe PGŽ „Mali Kartec“ iz Krka – zamolba za 

sufinanciranje Programa za zadovoljenje potreba korisnika Doma; 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Auto Klub Krk iz Krka, S. Radića 13- zamolba  za sufinanciranje rada kluba u 

2012. godini; 

 Mario Depicolzuane iz Krka, D. Vitezića 13 i Sabina Barbiš iz Malinske, Lanišće 

2- zamolba  za sufinanciranje dokumentarnog filma „TA NA NA „  i premijere u 

slopu izložbe u kulturnom centru Trešnjevka u Zagrebu; 

 Udruga malih sirara „Prigorž“ iz Mrkoplja, Stari Kraj 3- zamolba  za 

sufinanciranje rada udruge u 2012. godini. 

3. Imovinsko – pravni predmeti.  
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4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Bravarsko – graĎevinski obrt „Colići“ iz Bajčića, vl. Damir Brozić, Bajčići 30 a - 

ponuda za izradu i montažu zaštite kovane ograde oko kipa Majke Božje ispred 

mjesne crkve u naselju Linardići; 

b) Prijedlog Odsjeka u svezi plaćanja računa nastalih pri izvoĎenju dodatnih radova  

na ureĎenju dječjeg igrališta Dražica; 

c) Tvrtka G.P.P.  Mikić d.o.o. iz Omišlja – ponuda za naknadno izvedene graĎevinske 

radove na gradskom groblju Krk na platou kod novoizgraĎenih betonskih niša; 

d) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka – prijedlog Ugovora o provoĎenju mjera 

dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije  na području Grada Krka; 

e) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka – prijedlog Ugovora o provoĎenju mjera zaštite 

bilja na području Grada Krka tijekom 2012. godine; 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Izrada Urbanističkog plana ureĎenja UPU 25 – kamp Glavotok; 

b) Tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija – ponuda za dodatne poslove zbog povećanja obima 

posla na izradi UPU 26 Dunat zbog usklaĎenja sa II. Izmjenama i dopunama PPU 

Grada Krka; 

c) Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Detaljnog plana ureĎenja dijela 

poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u Gradu Krku; 

d) Hrvatska gospodarska komora iz Zagreba- prijedloga za novo graĎevinsko područje 

ugostiteljsko – turističke namjene – zona Strigar; 

e) Razmatranje  dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na groblju u Vrhu. 

6. Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za 

njihov volonterski rad. 

7. Radio Otok Krk – prijedlog  Ugovora o poslovnoj suradnji za 2012. godinu. 

8.   Radni prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva 

s Posebnim popisom arhivskoga i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja. 

9. Radni prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Krka za 2012. godinu. 

10. Državna uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Rijeka: 

a) Naputak u svezi obveza JLS nakon usvajanja Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća; 

b) Uputa u svezi provoĎenja zadaća gradova i općina u PGŽ. 

11. Tvrtka Elektron d.o.o. iz Krka- ponuda  za energetski pregled i energetsko 

certificiranje zgrade Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku. 

12. Prijedlog  Zamjenika gradonačelnika u svezi Ugovora koji su sklopljeni s 

Gradom Krkom. 

13. Podnesak roditelja čija djeca treniraju u Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka 

(uzrast „Morčići“) u svezi problema nastalih oko nabavke opreme, te ostalih 

tekućih problema vezanih za rad kluba. 

14. Razno.   
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Ad 1. 

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 

a) Grupi graĎana iz Milohnića odobrava se financijska potpora za troškove 

prijevoza na izletu u Istru, za osobe koje su sudjelovale u organizaciji fešte u 

Milohnićima, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 

2.000,00 kn.   

b) Caritasu biskupije Krk odobrava se financijska potpora za provoĎenje božićne 

akcije „za 1000 radosti“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

odobrava iznos od 1.000,00 kn.   

c) Prihvaća se zamolba Doma za starije i nemoćne osobe PGŽ „Mali Kartec“ iz 

Krka za sufinanciranje Programa za zadovoljenje potreba korisnika Doma, te se 

u tu svrhu odobrava iznos od 8.500,00 kn.  

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  

 Auto Klubu Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora za rad kluba u 2012. 

godini, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 

2.000,00 kn.  

 Načelno se prihvaća zamolba Maria Depicolzuane iz Krka i Sabine Barbiš iz 

Malinske,  za sufinanciranje dokumentarnog filma „TA NA NA „ ( pučka glazba 

otoka Krka i njeni baštinici)  i premijere u sklopu izložbe u kulturnom centru 

Trešnjevka u Zagrebu. 

Budući da će realizacija projekta biti tijekom 2012. godine, odluku o dodjeli 

visine sredstava potrebnih za sufinanciranje projekta, Grad Krk donijeti će 

naknadno.   

 Grad Krk objavio je Javni poziv za sufinanciranje programa za zadovoljenje 

javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i 

program za udruge graĎana koje djeluju u Gradu Krku za 2012. godinu.  

Natječaj je bio otvoren do 14. listopada 2011. godine, nakon čega je donesena 

Odluka o raspodjeli planiranih sredstava  za sve programe Udruga. 

Kako Grad Krk u Proračunu za 2012. godinu ne raspolaže slobodnim sredstvima 

za navedenu namjenu, zamolbi Udruge malih sirara „Prigorž“ iz Mrkoplja, za 

sufinanciranje rada udruge u 2012. godini, nije moguće udovoljiti.  
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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 početku postupka javne nabave za ustupanje građevinskih radova 

na rekonstrukciji školskog trga (Trg krčkih glagoljaša) i izgradnju pothodnika koji će 

povezivati zgradu Osnovne škole“Fran Krsto Frankopan“ i sportsku dvoranu. 

II. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za ustupanje radova za tehničke i 

poslovne usluge Grada Krka u 2012. godini (izrada tehničke dokumentacije za poslove 

iz djelokruga komunalnog sustava, vršenje građevinskog nadzora i sl.). 

III. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za ustupanje radova za 

obavljanje knjigovodsveno – računovodstvenih poslova za potrebe neprofitnih udruga s 

područja Grada Krka u 2012. godini.  

IV. Očitovanje Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ MŠ Vrh o davanju javne površine 

u zakup na proširenju preko puta Osnovne škole u Vrhu (u neposrednoj blizini 

autobusne stanice) za postavljanje prijevremenog objekta – kioska za prodaju pekarskih 

proizvoda. 

 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – 

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 4. 

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 ponuda Bravarsko – graĎevinskog obrta „Colići“ iz Bajčića, za 

izradu i montažu zaštite kovane ograde oko kipa Majke Božje ispred mjesne 

crkve u naselju Linardići, u iznosu od 3.321,00 kn u koji iznos je uključem iznos 

PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni duio ovog zaključka).   

 

b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi plaćanja 

računa nastalih pri izvoĎenju dodatnih radova  na ureĎenju dječjeg igrališta 

Dražica. 

Radi izvoĎenja radova koji su bili nužni za dovršetak ureĎenja dječjeg igrališta 

Dražica, Grad Krk snositi će troškove izvoĎenja dodatnih radova GraĎevinskog 

obrta „Gratel“ vl. Ivan Duda iz Krasa u iznosu od 16.437,19 kn  u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a na račun viška radova koji nisu uključeni Ugovorom o 

graĎenju, Klasa: 406-09/11-02/20 od 03. listopada 2011. godine i iznos od 

22.561,34 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a za dodatno izvedene radove, tj. 

u ukupnom iznosu od 38.998,53 kn u koji  iznos je uključen iznos PDV-a. 
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TakoĎer, Grad Krk snositi će i troškove nadzora tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz 

Malinske, za izvoĎenje graĎevinsko – tehničkih radova dječjeg igrališta u parku 

Dražica u iznosu od 10.701,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog 

predmetne troškovnike koji čine sastavni dio ovog zaključka).   

Dio računa izvoditelja radova GraĎevinskog obrta „Gratel“ u iznosu od 

23.932,81 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog okončane situacije 

izvedenih graĎevinskih radova) Grad Krk fakturirati će tvrtki Konzum d.d. 

Zagreb koja će Gradu Krku refundirati troškove na ureĎenju dječjeg igrališta 

Dražica, sukladno Sporazumu Konzuma d.d. Zagreb i Grada Krka. 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke G.P.P.  Mikić d.o.o. iz Omišlja za naknadno izvedene 

graĎevinske radove na gradskom groblju Krk na platou kod novoizgraĎenih 

betonskih niša, u iznosu od 10.078,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a 

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

 

d) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka o provoĎenju 

mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije  na području Grada Krka u 2012. 

godini, u iznosu od 68.355,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a  (vidi 

prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

 

e) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka o provoĎenju 

mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2012. godine,  u iznosu od 

25.719,30 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a  (vidi prilog predmetni Ugovor 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

Ad 5. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Izradu Urbanističkog plana ureĎenja UPU 25 – kamp Glavotok, obrazložila  je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

Gradu Krku dostavljen je dana 02. studenog 2011. godine novi Ugovor izmeĎu 

izraĎivača plana, Randić Turato d.o.o. Rijeka i Plan 21 Rijeka u kojem tvrtka Randić- 

Turato d.o.o. prenosi sva prava izraĎivača Urbanističkog plana ureĎenja na tvrtku Plan 

21 d.o.o.  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi raskid Ugovora o 

financiranju izrade ciljane izmjene planova koji je sklopljen izmeĎu Grada Krka i 

Glavotoka d.o.o. Malinska, te sukladno članku 136. Zakona o prostornom ureĎenju i 

gradnji („Narodne Novine“ broj: 76/07) pripremi novi Ugovor na način da se troškovi 

izrade ciljane izmjene planova prepuste vlasnicima zemljišta.  
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b) Ponudu tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za dodatne poslove zbog povećanja obima posla 

na izradi UPU 26 Dunat zbog usklaĎenja sa II. Izmjenama i dopunama PPU Grada 

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

sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za dodatne poslove zbog 

povećanja obima posla na izradi UPU 26 Dunat zbog usklaĎenja sa II. Izmjenama i 

dopunama PPU Grada Krka u iznosu od 30.000,00 kn u koju cijenu nije uračunat iznos 

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

Kako u ponudi nije vidljiva specifikacija poslova radi povećanog obima posla na izradi 

UPU 26 Dunat, moli se predlagatelj da Gradu Krku dostavi dopunu ponude za navedene 

radove, u cilju potpisivanja Anexa Ugovora.    

c) Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Detaljnog plana ureĎenja dijela 

poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u Gradu Krku, obrazložila  je Ines Galjanić, 

te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Detaljnog plana ureĎenja 

dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u Gradu Krku (vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).   

Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne „Zone 29“ na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku  upućuje se na mišljenja, sukladno članku 94. Zakona o 

prostornom ureĎenju i gradnji.    

d) Pismenu podršku Hrvatske gospodarske komore iz Zagreba u svezi prijedloga za novo 

graĎevinsko područje ugostiteljsko – turističke namjene – zona Strigar, obrazložila  je 

Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći  

  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Obavijest/ pismena podrška Hrvatske gospodarske komore iz 

Zagreba kojom se podržava prijedlog za novo graĎevinsko područje ugostiteljsko – 

turističke namjene – zona Strigar ( vidi prilog predmetnu Obavijest koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

 

e) Problematiku dokumentacijeu za izgradnju mrtvačnice na groblju u Vrhu, obrazložila  

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

 

Z a k l j u č a k  

Obzirom da je geodetskim elaboratom evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već 

evidentiranih katastarskih čestica  utvrĎeno da je na vlasničkom listu grč. 208 k.o. Vrh 
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utvrĎena kao Općenarodna imovina, te je zbog nepotpunog elaborata Odsjek za 

katastar nekretnina Krk odbio zahtjev za pregled i potvrĎivanje parcelacijskog 

elaborata, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove (Imovinsko – pravna 

služba) da u što kraćem roku uredi imovinsko – pravne odnose za navedenu česticu 

kako bi se moglo pristupiti ishoĎenju graĎevinske dozvole.     

Ad 6. 

Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za njihov 

volonterski rad,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

 

I. Sukladno zaključku Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za 

volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada 

Krka, odreĎuje se iznos  nagrade za 2011. godinu i to:  

- predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 

2.000,00 kn; 

- članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00 

kn.    

 

II.  Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka.  

Ad 7. 

Prijedlog Radia Otok Krk u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2012. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora Radia otok Krk o poslovnoj suradnji u 2012. 

godini, za emitiranje emisija i praćenja dogaĎaja s područja grada Krka, te se s time u 

svezi na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 50.000,00 kuna, odnosno 

mjesečno iznos od 4.166,66 kn u koji iznos je uključen i PDV ( vidi prilog predmetni 

prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka).  

Ad 8. 

Radni prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva s Posebnim 

popisom arhivskoga i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   
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Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i 

registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskoga i registraturnog gradiva s 

rokovima čuvanja ( vidi prilog prijedlog Pravilnika ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 9. 

 

Radni prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

upravnih i drugih tijela Grada Krka za 2012. godinu, 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 Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Grada Krka za 2012. godinu,  

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

 

Ad 10. 

a) Naputak Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i 

spašavanje Rijeka, u svezi obveza JLS nakon usvajanja Procjena ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, 

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

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Naputak Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda 

za zaštitu i spašavanje Rijeka, Klasa: 810-06/11-03/01, Ur. broj: 543-12-11-6, od 21. 

prosinca 2011. godine, u svezi obveza JLS nakon usvajanja Procjena ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.  

 

b) Uputu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 

Rijeka, u svezi provoĎenja zadaća gradova i općina u PGŽ, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Uputa Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Rijeka, Klasa: 810-06/11-03/01, Ur. broj: 543-12-11-7, od 21. 

prosinca 2011. godine, u svezi provoĎenja zadaća gradova i općina u PGŽ.  

 

Ad 11. 

Ponudu tvrtke Elektron d.o.o. iz Krka, za energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Prihvaća se ponuda tvrtke Elektron d.o.o. iz Krka, za energetski pregled i energetsko 

certificiranje zgrade Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku, u iznosu od 5.535,00 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).   

Ad 12. 

Zamjenik gradonačelnika, Čedomir Miler obrazložio je potrebu evidencija  u svezi Ugovora 

koji su sklopljeni s Grado Krkom, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Zadužuju se zaposlenici Gradske uprave Grada Krka,  da od 02. siječnja 2012. godine   

prilikom postupka sklapanja Ugovora, ovjereni  primjerak Ugovora dostave Zamjeniku 

gradonačelnika kako bi se omogućio pregled svih Ugovora koje je Grad Krk sklopio sa 

pravnim i fizičkim osobama na  intranet stranici Grada Krka, sukladno propisima 

norme ISO 9001:2008.  

Ad 13. 

Podnesak roditelja čija djeca treniraju u Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka (uzrast „Morčići“) 

u svezi problema nastalih oko nabavke opreme, te ostalih tekućih problema vezanih za rad 

kluba, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika, Čedomir Miler, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk zaprimio je dana 16. prosinca 2011. godine podnesak roditelja čija djeca 

treniraju u Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka (uzrast „Morčići“) u svezi problema 

nastalih  oko nabavke opreme, te ostalih tekućih problema vezanih za rad kluba.  

Moli se Nogometni klub „Krk“ da u što kraćem roku organizira sastanak s roditeljima 

djece, te obavijesti Grad Krk o donesenim zaključcima.     

Ad 14. 

U nastvaku sjednice pod točkom „Razno“ razmatran je postupak ureĎenja  ureĎenja Velike 

vijećnice u upravnoj zgradi Grada, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku, u suradnji s 

Veclom d.o.o. Krk, klavir koji se nalazi u Velikoj vijećnici  presele u Društveni Centar 

Krk za potrebe pjevačkog zbora.  
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 12,20 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


