GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-118-13
Krk, 03. ožujka 2020.
ZAPISNIK
sa 118. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. ožujka (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, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručna suradnica
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za
gospodarstvo, Andreana Gluvaković, stručna suradnica Odsjeka za društvene djelatnosti,
Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, 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 rehabilitaciju „Fortica“ iz Kraljevice – prijedlog za produženje Ugovora o
međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici u 2020.
godini.
➢ Razmatranje Prijedloga Ugovora o suradnji na provedbi Programa „Pomoć u kuci“ u
2020. godini.
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➢ Razmatranje Prijedloga Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020. godinu,
dostavljenog od Hrvatske gorske službe spašavanja- stanica Rijeka.
➢ K.S.B.- zamolba za korištenje Velike vijećnice Grada Krka u svrhu održavanja edukacije
„Zdrav i aktivan način života“.
➢ Udruga Knezovi krčki Frankopani iz Krka - zamolba za davanje suglasnosti za uređenje
prostorije u zgradi na adresi Slavka Nikolića 36 b te za financijsku pomoć kod uređenja.
➢ Udruga Knezovi krčki Frankopani iz Krka – zamolba za financijsku pomoć pri
pokrivanju troškova organizacije „Zdravice Gradonačelnika“ 31. prosinca 2019. godine.
➢ Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje Škole
stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2020.“ koja će se održati od 28. do 04. travnja 2020.
godine.
➢ Razmatranje pitanja Udruge motorista otoka Krka iz Krka vezano uz prostoriju na adresi
Stjepana Radića 1 u gradu Krku.
➢ Udruga umirovljenika grada Krka – zamolba za razmatranje mogućnosti pridruživanja
jednog člana Udruge Socijalnom vijeću Grada Krka.
2. Odsjek za proračun i financije:
a) Razmatranje Prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2020. godinu.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Razmatranje inicijative Mjesnog odbora Krk-Istok za postavljanje betonskih prepreka na
Portapisani u gradu Krku, na mikrolokaciji kraj istočnih gradskih bedema.
b) I. i Đ. H.- zamolba za refundaciju troška izgradnje kanalizacijskih priključaka za dvije
stambene zgrade na adresama Ivana Zajca 14 i Ivana Zajca 14 a u gradu Krku.
c) Tvrtka Pavačić consult d.o.o. iz Krka – zamolba za uklanjanje zaštitne ograde u dužini od
6,00 metara, premještanje stupa javne rasvjete i rekonstrukciju nogostupa zbog ulaska na
k.č. 2515/1 i 2515/2 obje k.o. Krk-grad u gradu Krku, u dijelu Puntarske ulice.
d) Obrt „M.“, vl. V.H.- ponuda za izradu kovane ograde na potpornom zidu Općeg polja na
Gradskom groblju Krk.
e) Razmatranje predstavke M.C., kojom ukazuje na problematiku oborinskih voda i zaštite
pješaka u ulici Ivana Gundulića u gradu Krku.
f) Obrt za komunalne usluge „L.“ vl. D.F.- ponuda za uklanjanje starih borova na k.č. 111/1
i 111/2 obje k.o. Poljica u naselju Nenadić.
4. Odsjek za gospodarstvo:
a) Razmatranje očitovanja Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike D.Š. iz Viškova, o
nepredviđenim radovima na projektu „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Krka“
od 28. veljače 2020. godine.
b) Tvrtka Iterafic d.o.o. iz Rijeke - ponuda za dostavu metalnih nosača za Sportski centar
Josip Pepi Uravić.
5. Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Krka za 2019. godinu.
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6. Tvrtka Netcom d.o.o. iz Rijeke – ponuda za dodatne dvije licence za digitalni
urudžbeni zapisnik.
7. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za povezivanje Doma za starije i nemoćne
„Mali kartec“ na svjetlovodnu infrastrukturu Grada Krka.
8. Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za
provođenje akcije “Crveni križ u plavom okviru”.
9. Razmatranje Prijedloga Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
10. Razmatranje Prijedloga Izmjena Statuta Grada Krka.
11. Razmatranje Prijedloga Odluke o grobljima.
12. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.
13. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo M.Ž.– zamolba za zakup javne površine uz
kamenu kućicu na Dunatu za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog uzgoja.
14. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje troškovnika za elektromonterske i građevinske radove za rekonstrukciju
javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu.
b) Ured ovlaštenog inženjera geodezije V.N., ovl.ing.geod., iz Ravne gore - prijedlog za
formiranje nerazvrstane ceste u naselju Kornić.
c) Ured ovlaštenog inženjera geodezije V.N., ovl.ing.geod., iz Ravne gore - prijedlog za
formiranje nerazvrstane ceste u naselju Milohnić uz upite.
d) Razmatranje prijedloga dinamičkog plana za izvođenje radova na Projektu prikupljanja,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka – Rekonstrukcija sustava
vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija sustava odvodnje na području Grada Krka,
dostavljenog od tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka dana 13. veljače 2020. godine.
e) Razmatranje obavijesti Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o ishođenoj
građevinskoj dozvoli za uređenje javne površine u dijelu stare gradske jezgre grada Krka
– Ul. Biskupa Antuna Mahnića, Trg Kamplin i Ul. Nadbiskupa Alojzije Stepinca na k.č.
4025 k.o. Krk-grad, dostavljenoj od Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke.
f) Razmatranje troškovnika za Uređenje javnih površina na lokacijama polupodzemnih
spremnika za komunalni otpad u gradu Krku, dostavljenog od E.H. dip.ing.građ.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
➢ Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti prijedlogu Centra za rehabilitaciju „Fortica“
iz Kraljevice za produženje Ugovora o međusobnoj suradnji na projektu širenja
mreže podrške u lokalnoj zajednici u 2020. godini.
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Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ je upotpunio svoj stručni tim
otvaranjem novog radnog mjesta fizioterapeute te nismo u mogućnosti sklopiti
navedeni Ugovor.
➢ Prihvaća se prijedlog Ugovora o suradnji na provedbi Programa „Pomoć u kući“ u
2020. godini (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog
Zaključka).
➢ Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020.
godini, dostavljen od Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka – vidi
prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.
➢ K. S. B. daje se suglasnost za korištenje prostora Velike vijećnice Grada Krka za
dan 10. ožujka 2020. godine, u vremenu od 16,00 do 21,00 sat, za potrebe
održavanja edukacije „Zdrav i aktivan način života“.
Moli se podnositeljica zamolbe da ukoliko postoji potreba za korištenjem tehničke
opreme koja se nalazi u Velikoj vijećnici Grada Krka, kontaktira tvrtku Vecla d.o.o.
iz Krka radi korištenja i naplate iste.
➢ Daje se suglasnost Udruzi Knezovi krčki Frankopani iz Krka, za uređenje
prostorija u zgradi na adresi Slavka Nikolića 36 b u Krku te se u tu svrhu odobrava
iznos od 8.000,00 kn u koji je iznos uključen iznos PDV-a na teret Proračuna Grada
Krka za 2020. godinu, po dostavljenom računu dobavljača robe.
➢ Prihvaća se zamolba Udruge Knezovi krčki Frankopani iz Krka za financijsku
pomoć pri pokrivanju troškova organizacije „Zdravice Gradonačelnika“ 31.
prosinca 2019. godine u iznosu od 2.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Model plaćanja za isplatu naprijed navedenog iznosa utvrdit će se naknadno.
➢ Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje
Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2020.“ koja će se održati od 28. do 04.
travnja 2020. godine te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2020.
godinu odobrava iznos od 9.100,00 kn iz pozicije Programi u osnovnoškolskom
obrazovanju.
➢ Prima se na znanje pitanje Udruge motorista otoka Krka iz Krka vezano uz
prostoriju na adresi Stjepana Radića 1 u gradu Krku.
Odgađa se donošenje Zaključka dok se ne skupe svi podatci o Zakupu poslovnog
prostora.
➢ Prima se na znanje zamolba Udruge umirovljenika grada Krka za razmatranje
mogućnosti pridruživanja jednog člana Udruge Socijalnom vijeću Grada Krka.
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Nije moguće da netko tko nije formalno izabran kao član Socijalnog vijeća Grada
Krka, postane njegovim članom.
Predlažemo da Udruga, odnosno njezin predstavnik, dvaput godišnje sa Odsjekom
za društvene djelatnosti održi radne sastanke iz Programa socijalne skrbi, o čemu će
se raspravljati na Kolegiju gradonačelnika i Socijalnom vijeću.
Ad 2.
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020.
godinu obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2020. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio
ovog Zaključka).
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za
2020. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje inicijativa Mjesnog odbora Krk-Istok za postavljanje betonskih
prepreka na Portapisani u gradu Krku, na mikrolokaciji kraj istočnih gradskih
bedema.
Nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da zatvori kolni prolaz kroz pješačku
komunikaciju niz istočne gradske bedeme postavljanjem betonskog bloka New
Jersey.
b) Prima se na znanje zamolba I. i Đ. H. za refundaciju troška izgradnje
kanalizacijskih priključaka za dvije stambene zgrade na adresama Ivana Zajca 14 i
Ivana Zajca 14 a u gradu Krku.
Infrastruktura za odvodnju otpadnih voda u vlasništvu je tvrtke Ponikve voda
d.o.o. i Grad direktno ne participira u troškovima izvođenja radova za priključke
objekata.
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S obzirom na specifičnost visinskog priključka s kojeg postoji kolni ulaz u parcelu,
Grad je spreman participirati u dijelu troškova sukladno tehničkom rješenju i
Ugovoru sa tvrtkom Ponikve voda d.o.o.
c) Prihvaća se zamolba tvrtke Pavačić consult d.o.o. iz Krka za uklanjanje zaštitne
ograde u dužini od 6,00 metara, premještanje stupa javne rasvjete i rekonstrukciju
nogostupa, zbog ulaska na k.č. 2515/1 i 2515/2 obje k.o. Krk-grad u gradu Krku, u
dijelu Puntarske ulice.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu za navedene
radove.
d) Prihvaća se ponuda Obrta „M.“, vl. V. H. za izradu kovane ograde u dužini od 16
metara, na potpornom zidu Općeg polja na Gradskom groblju Krk, kao zaštitu
korisnika grobnih mjesta, u iznosu od 19.568,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da s Ovlaštenim inženjerom
građevinarstva Edom Hero iz Rijeke, pripremi troškovnike za rekonstrukciju i
popravak dijela potpornog kamenog zida na čijem dijelu je poklopnica odvojena od
cementnog veziva.
Obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka da na predmetnom dijelu zida sanira
bršljan kako bi se moglo krenuti u rekonstrukciju i popravak.
e) Prima se na znanje predstavka M.C., kojom ukazuje na problematiku oborinskih
voda i zaštitu pješaka u ulici Ivana Gundulića u gradu Krku.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da pribavi ponudu za izradu i
montažu pješačke ograde vertikalnih cijevi na predmetnom dijelu ulice.
Vezano uz problematiku oborinskih voda u ulici Ivana Gundulića, obvezuje se
tvrtka Gp Krk d.d. da nakon završetka radova na izgradnji fekalne kanalizacije
površinu vrati u prvobitno stanje.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da za Program
građenja komunalne infrastrukture pripremi izgradnju oborinske odvodnje u
predmetnom dijelu ulice.
f) Prihvaća se ponuda Obrta za komunalne usluge „L.“ vl. D. F. za uklanjanje 4
komada alepskih borova na k.č. 111/1 i 111/2 obje k.o. Poljica u naselju Nenadić, u
iznosu od 10.960,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
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Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
a) Prihvaća se očitovanje Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike D. Š. o
nepredviđenim radovima na projektu „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada
Krka“ od 28. veljače 2020. godine, na ponudu br. 2020-02/18 izvođača radova „ElAn“ Obrta za elektroinstalaterske usluge iz Malinske, u iznosu od 37.941,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što ukupno iznosi 47.426,25 kn.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi Anex Ugovora
o modernizaciji sustava javne rasvjete na Ugovor o modernizaciji javne rasvjete
Klasa: 406-09/19-01/2, Urbroj: 2142/01-02/1-19-31 od 18. studenog 2019. godine.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Iterafic d.o.o. iz Rijeke za dostavu metalnih nosača za
Sportski centar Josip Pepi Uravić, u iznosu od 1.850,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Ad 5.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2019. godinu, obrazložio je
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2019. godinu
– vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2019. godinu objavit će u
Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web stranicama Grada Krka
www.grad-krk.hr.

Ad 6.
Ponudu tvrtke Netcom d.o.o. iz Rijeke za dodatne dvije licence za digitalni urudžbeni zapisnik,
obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Netcom d.o.o. iz Rijeke za dodatne dvije licence za digitalni
urudžbeni zapisnik u iznosu od 12.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
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Ad 7.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za povezivanje Doma za starije i nemoćne „Mali kartec“ na
svjetlovodnu infrastrukturu Grada Krka, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za povezivanje Doma za starije i nemoćne
„Mali kartec“ na svjetlovodnu infrastrukturu Grada Krka u iznosu od 35.214,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 8.
Zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk, za davanje suglasnosti za provođenje akcije
“Crveni križ u plavom okviru”, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za provođenje akcije Hrvatskog
crvenog križa “Crveni križ u plavom okviru” za čišćenje uvale “Karkadol”, koje čišćenje
će biti organizirano u suradnji s planinarskim društvom “Obzova” dana 21. ožujka 2020.
godine.

Ad 9.
Prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća (vidi prilog predmetni Prijedlog
Izmjena koji čini sastavni dio ovog Zaključka).
Prijedlog Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća, upućuje se Gradskom vijeću i cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Utvrđuje se Prijedlog Izmjena Statuta Grada Krka – vidi prilog, predmetni Prijedlog Izmjena
koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Izmjena Statuta Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o grobljima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o grobljima – vidi prilog, predmetni Prijedlog Odluke koji čini
sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o grobljima, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 12.
Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk– vidi
prilog, predmetni Prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 13.
Zamolbu Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva M. Ž. za zakup javne površine uz kamenu
kućicu na Dunatu za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog uzgoja, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se inicijativa Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva M. Ž., za zakup javne
površine uz kamenu kućicu na Dunatu (područje Mjesnog odbora Kornić) za prodaju
poljoprivrednih proizvoda iz vlastitog uzgoja od 10. lipnja do 25. kolovoza 2020. godine.
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Moli se Mjesni odbor Kornić da se pismeno očituje o predmetnoj inicijativi te ukoliko je
očitovanje pozitivno, omogućit će se dnevni zakup u skladu s Odlukom.
Ad 14.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić , te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se troškovnik i procijenjena vrijednost elektromonterskih i građevinskih
radova za rekonstrukciju javne rasvjete Grada Krka za 2020.godinu izrađen od
Tehno-val d.o.o. Njivice za elektromonterske radove i Ureda ovlaštenog inženjera
građevinarstva E.H. dipl.ing.građ. za građevinske radove.
S obzirom da je procijenjena vrijednost nešto veća od vrijednosti predviđene
Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ 33/19), nakon provedene nabave eventualnu razliku
unijet će se u prve izmjene Programa.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede postupak nabave prema
procijenjenoj vrijednosti radova 612.537,00 kn + PDV-a, što ukupno iznosi
765.671,25 kn, sa sjednicom Kolegija gradonačelnika održanom 02. ožujka 2020.
godine.
b) Prihvaća se prijedlog Ureda ovlaštenog inženjera geodezije V.N., ovl.ing.geod., iz
Ravne gore za formiranje nerazvrstane ceste u naselju Kornić.
c) Prihvaća se prijedlog Ureda ovlaštenog inženjera geodezijeV.N., ovl.ing.geod., iz
Ravne gore za formiranje nerazvrstane ceste u naselju Milohnić, sa sitnim
izmjenama prema grafici.
d) Prima se na znanje prijedlog dinamičkog plana za izvođenje radova na Projektu
prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka –
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija sustava odvodnje
na području Grada Krka, dostavljenog od tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka dana
13. veljače 2020. godine.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zakaže sastanak s
izvođačima, kako bi u Ul. Nadbiskupa Alojzije Stepinca terase bile u funkciji zbog
nadolazeće turističke sezone.
e) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
ishođenoj građevinskoj dozvoli za uređenje javne površine u dijelu stare gradske
jezgre grada Krka – Ul. Biskupa Antuna Mahnića, Trg Kamplin i Ul. Nadbiskupa
Alojzije Stepinca na k.č. 4025 k.o. Krk-grad, izdanoj od PGŽ, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk dana 08. siječnja
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2020. godine, dostavljenoj od Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke dana 29.
veljače 2020. godine.
Nakon završetka postupka nabave za uređenje javne površine u dijelu stare gradske
jezgre grada Krka – Ul. Biskupa Antuna Mahnića, potrebno je prijaviti gradilište.
f) Prihvaća se troškovnik za Uređenje javnih površina na lokacijama polupodzemnih
spremnika za komunalni otpad u gradu Krku (Portapisana, u dijelu Ul. Slavka
Nikolića, u dijelu Ul. Narodnog preporoda te kod Gradskog groblja u Krku),
dostavljen od E.H. dip.ing.građ.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da hitno provede postupak
nabave za navedene radove prema procijenjenoj vrijednosti radova 91.580,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što ukupno iznosi 114.475,00 kn.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 45 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Natalija Rakić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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