GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-115-7
Krk, 11. veljače 2020.

ZAPISNIK
sa 115. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. veljače (ponedjeljak) 2020. 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
Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica
Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručna suradnica Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Andreana Gluvaković, stručna suradnica Odsjeka za društvene djelatnosti,
Natalija Rakić, stručna suradnica za pravne poslove na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa 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:
➢ Centar za kulturu Grada Krka - zamolba za financiranje produkcije video materijala
kojim će se dječja sekcija Kulturnog društva Kornić predstaviti u programu
Radiotelevizije Turske povodom Međunarodnog dječjeg festivala u Ankari.
➢ Tvrtka Hanza media d.o.o. iz Zagreba - ponuda za sudjelovanje Grada Krka u posebnom
izdanju uz Jutarnji list – Atlas gradova.
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➢ Tvrtka Novi list d.d. iz Rijeke – prijedlog za pokroviteljstvom priloga koji se planiraju
objaviti u školskoj godini 2019./2020.
➢ Karnevalska udruga „Povero Keko“ iz Krka - zamolba za doznaku ukupnih sredstava
odobrenih Odlukom o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i
projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) K.Ć.K.– zahtjev za davanje suglasnosti za izdavanje lokacijske dozvole za gradnju butik
hotela, luksuzne vile, odmarališta za invalide, koktel bara ili kampa/autokampa na z.č.
895/6 i djelu z.č. 904 k.o. Skrbčići.
b) K.Ć.K.– zahtjev za izmjenu prostorno planske dokumentacije za z.č. 895/6 i djelu z.č.
904 obje k.o. Škrbčići.
c) Razmatranje problematike godišnje rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete za područje
cijelog Grada Krka.
d) Tvrtka Tehno-val d.o.o. iz Njivica - ponuda za izradu troškovnika za elektromonterske
radove na proširenju javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu.
e) Tvrtka Tehno-val d.o.o. iz Njivica – ponuda za vršenje nadzora nad elektromonterskim
radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu.
f) Tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke - ponuda za izradu izvedbenog projekta za „Rekonstrukciju
dijela Ul. Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku uz rješavanje oborinske odvodnje“.
g) G.K.S.– inicijativa za uređenje parka za pse u gradu Krku.
h) Razmatranje Prijedloga Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti
održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje za 2020. godinu.
i) Provincija Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša - prijedlog za donošenje Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Glavotok zona ugostiteljsko-turističke namjene
(T1).
j) Razmatranje verifikacije idejnog projekta za građenje prilaznog puta na plažu Črnike na
području grada Krka.
k) Razmatranje izrade Idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta i
lokacijske dozvole za radnu zonu Kornić,a prema UPU 2 Kornić i Urbanističko
tehničkom rješenju zone gospodarske namjene u Korniću.
l) Razmatranje izrade Idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta i
lokacijske dozvole za radnu zonu Kornić,a prema UPU 2 Kornić i Urbanističko
tehničkom rješenju zone gospodarske namjene u Korniću.
m) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za izradu izvedbenog troškovnika „Rekonstrukcije
križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem u gradu Krku“.
n) Udruga Labirinti Zagreb - inicijativa za gradnju labirinta u obliku sove na području
Grada Krka.
3. Imovinsko-pravna služba.
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4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) K.B.- zamolba za korištenje javne površine u svrhu uličnog sviranja gitare i pjevanja
tijekom turističke sezone 2020.
b) M.Š.– zamolba za izdavanje suglasnosti za korištenje dijela javne površine oznake k.č.
2606/1 k.o. Krk-grad za potrebe smještaja, istovara i utovara građevnog materijala za
izgradnju ogradnog zida između javne površine (stepeništa) oznake k.č. 2606/1 k.o. Krkgrad i čestice u vlasništvu podnositeljice zamolbe oznake k.č. 2609/3 k.o. Krk-grad u
gradu Krku.
c) Razmatranje Prijedloga Ugovora tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka o financiranju
izgradnje vodovoda i fekalne kanalizacije za priključak kod restorana Vignole u gradu
Krku.
d) Razmatranje Izvješća Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika s osnova
komunalnog doprinosa, zakupa poslovnih prostora, javnih površina i održavanja
kablovske televizije.
5. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ – zamolba
za određivanje morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za
kupanje u 2020. godini.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
➢ Prihvaća se zamolba Centra za kulturu Grada Krka za financiranje produkcije
video materijala kojim će se dječja sekcija Kulturnog društva Kornić predstaviti u
programu Radiotelevizije Turske povodom Međunarodnog dječjeg festivala u
Ankari i u vezi s time ponuda tvrtke Srđan j.d.o.o. iz Krka za izradu navedenog
video materijala u iznosu od 12.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
➢ Prihvaća se ponuda tvrtke Hanza media d.o.o. iz Zagreba za sudjelovanje Grada
Krka u posebnom izdanju uz Jutarnji list – Atlas gradova u iznosu od 10.000,00 kn
u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
➢ Prihvaća se prijedlog tvrtke Novi list d.d. iz Rijeke za pokroviteljstvom priloga koji
se planiraju objaviti u školskoj godini 2019./2020. (Godišnjak Maturanti i
Godišnjak Prvašići) u iznosu od 2.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
➢ Karnevalskoj udruzi „Povero Keko“ iz Krka odobrava se isplata ukupnog iznosa
odobrenih sredstava od 10.000,00 kn, odobrenih Odlukom o dodjeli i rasporedu
sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020.
godini.
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Obvezuje se Udruga da dostavi dokaze o izvršenom plaćanju nastalih troškova u
roku od 15 dana od zaprimanja sredstava od Grada Krka.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk nije u mogućnosti dati suglasnost K.Ć.K. za izdavanje lokacijske dozvole
za gradnju butik hotela, luksuzne vile, odmarališta za invalide, koktel bara ili
kampa/autokampa na z.č. 895/6 i djelu z.č. 904 k.o. Skrbčići, iz razloga jer se
predmetne čestice nalaze izvan građevinskog područja, a u nesporednoj blizini
građevinskog područja infrastrukturne namjene IS2 – luke otvorene za javni
promet Sv. Fuska, te na istima nije moguća izgradnja navedenih objekata.
b) Ne odobrava se zahtjev K.Ć.K., za izmjenu prostorno planske dokumentacije za z.č.
895/6 i dio z.č. 904 obje k.o. Škrbčići kao i propisivanje uvjeta gradnje butik hotela,
luksuzne vile, odmaralište za invalide, koktel bar ili kampa/autokampa.
Predmetne čestice se prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji nalaze izvan
građevinskog područja, a u nesporednoj blizini građevinskog područja
infrastrukturne namjene IS2 – luke otvorene za javni promet Sv. Fuska
c) U narednom razdoblju će se u svrhu godišnje rekonstrukcije i izgradnje javne
rasvjete za područje cijelog Grada Krka s F.M., ing.el., iz Krka, sklapati godišnji
ugovori za izradu projektnih zadataka.
Projektni zadaci obuhvaćat će sve potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete
za sljedeću kalendarsku godinu, usklađene sa zahtjevima mjesnih odbora, a na
temelju istih će ovlaštene tvrtke izrađivati troškovnike za potrebe javne nabave.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za izradu troškovnika za
elektromonterske radove na proširenju javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu,
u iznosu od 14.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za vršenje nadzora nad
elektromonterskim radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka za 2020.
godinu u visini od 3,5% iznosa iskazanog na fakturi izvođača radova bez PDV-a,
odnosno za fakture izvođača radova manje od 50.000,00 kn bez PDV-a, ponuđeni
iznos za nadzor je minimalno 1.500,00 kn + PDV.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke za izradu izvedbenog projekta za
„Rekonstrukciju dijela Ul. Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku, uz rješavanje
oborinske odvodnje, u iznosu od 12.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
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g) Prima se na znanje inicijativa G.J.S.za uređenje parka za pse u gradu Krku.
S obzirom da Grad Krk nema lokaciju za navedenu namjenu, Grad je zainteresiran
za privatne inicijative u smislu izgradnje takvog parka i to je spreman podržati.
h) Upućuje se tvrtka Ponikve voda d.o.o. da u Ugovoru o izravnom povjeravanju
vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske
odvodnje za 2020. godinu, predvidi objekte oborinske odvodnje na lokacijama koje
su u prilogu, a koji prilog čini sastavni dio ovog Zaključka.
Kako u Troškovnicima koji su dostavljeni uz predmetni Prijedlog Ugovora nisu
navedene sve lokacije na koje se odnosi (na pojedinim pozicijama se ne navode
kućni brojevi ili se navode nepostojeći), potrebno je u tablicama pod rednim brojem
8. i 9. navesti kućne brojeve, a pod rednim brojem 30. provjeriti kućne brojeve.
i) Prihvaća se prijedlog Provincije Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša za donošenje
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Glavotok - zona
ugostiteljsko-turističke namjene (T1).
Poziva se Provincija Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša da Gradu Krku dostavi
prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 Glavotok zona
ugostiteljsko-turističke namjene (T1), izrađen sukladno zakonu o prostornom
uređenju, a koji prijedlog će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Također je potrebno Gradu Krku dostaviti prijedlog ovlaštene tvrtke koja će
izrađivati prostorno plansku dokumentaciju.
Nakon usvajanja Odluke o izradi plana na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka,
sklopit će se Ugovor između Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša kao investitora,
Grada Krka i Izrađivača plana.
j) U načelu se prihvaća idejni projekt za građenje prilaznog puta na plažu Črnike na
području grada Krka, dostavljen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka.
Idejni projekt je potrebno izmijeniti na način da se prilazni put proteže do plaže,
dok je okretište potrebno udaljiti od plaže.
Ukoliko bude potrebna izrada geodetske situacije, ista će se ugovoriti s ovlaštenim
geodetima.
k) Sukladno čl.1. Ugovora za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje
posebnih uvjeta i lokacijske dozvole za radnu zonu Kornić prema UPU 2 Kornić
(KLASA:406-09/19-02/30 URBROJ: 2142/01-02/1-19-11 od 25.10201), potpisanog sa
tvrtkom Plan-Colsulting d.o.o. iz Hreljina, daje se punomoć tvrtki Plan-Colsulting
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d.o.o. iz Hreljina za obavljanje svih poslova u cilju ishođenja posebnih uvjeta,
uvjeta priključenja i lokacijske dozvole.
l) Sukladno čl.3. Ugovora za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za ishođenje
posebnih uvjeta i lokacijske dozvole za radnu zonu Kornić prema UPU 2 Kornić
(KLASA:406-09/19-02/30 URBROJ: 2142/01-02/1-19-11 od 25.10201), potpisanog sa
tvrtkom Plan-Colsulting d.o.o. iz Hreljina, određuje se za predstavnika
potencijalnih korisnika radne zone u Korniću predsjednika MO Kornić.
Kao predstavnik potencijalnih korisnika radne zone u Korniću, predsjednik MO
Kornić dužan je hitno sa potencijalnim korisnicima zone definirati zahtjeve istih i
prezentirati ih projektantskoj tvrtki.
m) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke za izradu izvedbenog troškovnika
„Rekonstrukcije križanja Ul. Stjepna Radića i Ul. Narodnog preporoda sa
parkiralištem u gradu Krku u iznosu od 9.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
Načelno se odobrava dostavljeni grafički prijedlog GPZ-a d.d. za dijelove građevine
koji će se u tehničkom opisu glavnog projekta obraditi na način da se omogući
dobivanje uporabne dozvole za svaku samostalnu uporabnu cjelinu građevine
posebno, a koja bi se sukladno čl.146 Zakona o gradnji počela koristiti prije
dovršetka kompletne građevine. Potrebno je početnu fazu 1. (koja mora biti
cjelovita zbog prelaganja infrastrukture) zbog financiranja podijeliti u faze 1.a.županijska cesta sa rotorom koju će financirati ŽUC i fazu 1.b.- nerazvrstana
cesta - dio prometnice prema staroj jezgri koju će financirati Grad Krk.
n) Prima se na znanje inicijativa Udruge Labirinti iz Zagreba za izgradnju labirinta u
obliku sove na području Grada Krka.
Grad Krk je zainteresiran za predmetnu inicijativu, ali za sada nismo u mogućnosti
pronaći adekvatnu lokaciju za navedenu svrhu.

Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave u otvorenom postupku nabave za
nabavu električne enrgije Grada Krka (Evidencijski broj nabave: JN: 2/2020).
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova:
Uređenje dijela plaže Portapisaa u gradu Krku (Evidencijski broj nabave: NMV: 4/20).
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3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na
uređenju dijela kupališta Lukobran (Evidencijski broj nabave: NMV: 3/20).
4. Prijedlog N.D. i Ž. I M. S., za kupnju dijela k.č. 2606/1 k.o. Krk-grad.
5. Očitovanje Državnog inspektorata RH sa sjedištem u Zagrebu, Šubićeva 2, vezano za
Odluku Grada Krka o zaključenju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u
zgradi u Krku, Lukobran 5 (poslovne prostorije broj: 2 i 4).
6. Prijedlog RI-GIRGUS d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, J.P. Kamova 65B, za davanje
suglasnosti za spajanje katastarskih čestica i to dijela k.č. 3605/1 površine 8 m2, k.o.
Poljica, sa gr.č. 19/2 k.o. Poljica, vlasništvo Vargas Jennifer Anne iz Poljica kbr:18.
7. Prijedlog M.A., vlasnika z.č. 1452/152 k.o. Vrh za davanje u zakup dijela z.č. 1452/47
k.o. Vrh, vlasništvo Grada Krka, radi smještaja građevinske opreme i teretnog vozila.
8. Prijedlog MCP KRK d.o.o. sa sjedištem u Krku, Tina Ujevića 10, za postavljanje
privremenog objekta do 12 m2 na području Dunat (na poziciji koja je izvan lučkog
područja) radi obavljanja djelatnosti charter recepcije.
9. Prijedlog S.B., za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom na plaži Ježevac, radi
obavljanja djelatnosti iznajmljivanja vodenih skutera (2 jet ski).
10. MD TIM d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Murini 11 i Slavice Stiglić, vlasnice obrta za
turizam: Aqua sport sa sjedištem u Ičićima, za dopunu Plana upravljanja pomorskim
dobrom na kupalištu Dunat, radi obavljanja djelatnosti komercijalno rekreacijskog
sadržaja (aqua park).
11. Prijedlog K.L. obrta T. sa sjedištem u Novom Vinodolskom za davanje odobrenja za
postavljanje bankomata na nekoliko lokacija u centru grada Krka.
12. Prijedlog Mjesnog odbora Kornić za postavljanje bankomata u naselju Kornić na
lokaciji: terasa lokala ispred marketa u povrišini 1 m2.
13. Informacija vezana za provođenje postupaka davanja zahtjeva Ministarstvu državne
imovine za darovanjem k.č. 1993/1 k.o. Poljica, radi proširenja groblja Milohnići.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
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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) K. B. se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu Kamplin u gradu Krku, na
mikrolokaciji ispred okrugle kule ili na istočnom pročelju katedrale, u svrhu
uličnog sviranja gitare i pjevanja tijekom turističke sezone 2020.
b) Daje se suglasnost M.Š. za korištenje dijela javne površine oznake k.č. 2606/1 k.o.
Krk-grad za potrebe smještaja, istovara i utovara građevnog materijala na
mikrolokaciji do samog stepeništa koje povezuje Ulicu krčkih iseljenika i Ulicu
Narodnog preporoda, za potrebe izgradnje ogradnog zida između javne površine
(stepeništa) oznake k.č. 2606/1 k.o. Krk-grad i čestice u vlasništvu podnositeljice
zamolbe oznake k.č. 2609/3 k.o. Krk-grad u gradu Krku.
Obvezuje se podnositeljica zamolbe da u slučaju većih kišnih padalina, za sav
materijal koji bi eventualno oštetio ulicu Krčkih iseljenika, o svom trošku izvrši
čišćenje, kao i saniranje predmetnog materijala s javne površine.
Materijal je potrebno posložiti na način da dok traju radovi, stanarini susjednog
objekta mogu neometano pristupiti parking mjestu navedenog objekta.
c) Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti Prijedlog Ugovora tvrtke Ponikve voda d.o.o.
iz Krka o financiranju izgradnje vodovoda i fekalne kanalizacije za priključak kod
restorana Vignole u gradu Krku, iz razloga što je Odlukom gradonačelnika Grada
Krka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Krka od 19.
ožujka 2020. godine, obustavljeno izvršenje po tim osnovama.
d)
1. Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima s osnova
komunalnog doprinosa, zakupa poslovnih prostora, javnih površina i održavanja
kablovske televizije (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
2. Za dužnike s osnova plaćanja komunalnog doprinosa I. D, K.M., M.W.M. i U.Z., te
za dužnike s osnove plaćanja Zakupa poslovnog prostora tvrtku Rio d.o.o. iz Rijeke,
Izviđačka 13, potrebno je pripremiti dokumentaciju potrebnu za vođenje ovršnih
postupaka, te istu predati Zajedničkom odvjetničkom uredu Vojko Braut i Petar
Petrinić iz Rijeke, Ivana Grohovca 1.
3. Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da za dužnika Nogometni klub “Krk” iz
Krka, S. Nikolića 25 b, kompenzira dug u iznosu od 4.563,22 kn s osnova plaćanja
zakupa poslovnog prostora pri sljedećoj redovnoj isplati sredstava po Programu
javnih potreba u sportu.
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4. Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak, donosi se zaključak da će
se postupci provođenja ovrhe, ukoliko dužnici ne uplate iznos dugovanja po
opomeni, povjeriti Zajedničkom odvjetničkom uredu Vojko Braut i Petar Petrinić iz
Rijeke, Ivana Grohovca 1. i to po osnovi duga za zakup javne površine za:
-

Tvrtku Raiffeisenbank Austria d.d., iz Zagreba, Magazinska 69, u iznosu od
15.649,54 kn;
Tvrtku Kalada j.d.o.o., iz Krka, Biskupa Antuna Mahnića 17, u iznosu od 8.473,10
kn;
Z. D., u iznosu od 3.068,87 kn

5. Dužnike po osnovi neplaćenih računa za kablovsku televiziju kojima je isključen
signal, potrebno je obavijestiti o nastalom dugu te da će ukoliko u roku od 60 dana
od dostave obavijesti ne podmire svoja dugovanja trajno izgubiti pravo na
priključak i to za:
-

P. A., u iznosu od 1.283,54 kn;
Ž. Š., u iznosu od 1.065,28 kn;
K. N. M., u iznosu od 988,17 kn;
P. B., u iznosu od 952,37 kn;
N. M., u iznosu od 735,68 kn;
J. M., u iznosu od 636,51 kn;
A. M., u iznosu od 632,91 kn;
H. L., u iznosu od 533,80 kn;
S. S., u iznosu od 437,45 kn;
M. S., u iznosu od 424,71 kn;
T. L., u iznosu od 344,37 kn;
T. I., u iznosu od 255,19 kn;
G. D. A., u iznosu od 254,59 kn;
T. P., u iznosu od 184,33 kn.

6. Dužnicima po osnovi neplaćenih računa za kablovsku televiziju koji su umrli,
potrebno je izvršiti otpis dugovanja i ukinuti pravo na priključak i to za:
- Š. B., iznos od 1.378,68 kn i
- Z. V., iznos od 643,22 kn;
7. Vezano uz dužnike po osnovi neplaćenih računa za kablovsku televiziju koji se
nalaze u zgradama te se signal ne može isključiti bez prisutstva vlasnika i
upravitelja zgrade koji ima ključ ulaznih vrata, potrebno je poslati dopis
upravitelju kako bi se omogućio ulazak u istu.
8. Za dužnike po osnovi neplaćenih računa za kablovsku televiziju koji se nalaze u
zgradama koje posjeduju jedan priključni kabel za 7 stanova te se nikoga ne može
pojedinačno isključiti, dostavit će se opomena upravitelju zgrade/predstaviku o
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visini duga za dužnika, kao i napomena da će se ukoliko se ne izvrši uplata
dugovanja cijela zgrada privremeno iskopčati.

Ad 5.
Zamolbu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, za
određivanje morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2020.
godini, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša PGŽ, Klasa: 351-01/20-10/1, Urbroj: 2170/1-03-08/1-20-2 od 30. siječnja 2020.
godine, za određivanje morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za
kupanje u 2020. godini
Grad Krk se slaže s predloženim lokacijama provođenja praćenja kakvoće mora za
kupanje u 2020. godini.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17, 15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Natalija Rakić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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