
 

 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-136- 63 

Krk, 4. kolovoza  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 136. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 4. kolovoza (utorak) 2020. godine u Maloj 

vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 10,00 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,  Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 

Mladena Matejčić, 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. Zahtjev tvrtke Shop Park d.o.o. iz Zagreba za dovršavanje dijela nerazvrstane ceste 

U5-2, na području Sv. Petar u gradu Krku.  

 

Ad 1. 

Zahtjev tvrtke Shop Park d.o.o. iz Zagreba za dovršavanje dijela nerazvrstane ceste U5-2, na 

području 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 

Prima se na znanje zahtjev tvrtke Shop Park d.o.o. iz Zagreba, za dovršavanje dijela 

nerazvrstane ceste U- 5.2, na području Sv. Petar u gradu Krku.  



S obzirom da Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 33/19) i njegovom Izmjenom i dopunom, nije predviđena 

vrijednost za asfaltiranje predmetne ceste, Grad Krk može zajedno s privatnim  

investitorom sufinancirati troškove asfaltiranja predmetne ceste u visini 50 % ukupne 

nabavne vrijednosti.  

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša naručiti će Edu Heru dipl. ing. građ. 

izradu troškovnika za asfaltiranje dijela ceste U-5.2. koji je neophodan za 

funkcioniranje građevine Shop Parka d.o.o. , te troškovnikom predvidjeti oborinsku 

odvodnju, javnu rasvjetu i asfaltiranje kolnika.  

Troškovnikom je također potrebno predvidjeti da je investitor dužan obnoviti točke 

iskolčenja ceste. 

 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prijaviti će nastavak izvođenja 

građevinskih radova nadležnoj Županijskog službi.  

 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove   da sklopi Ugovor o 

financiranju uređenja građevinskog zemljišta i postupi u skladu s člankom 167. Zakona 

o prostornom uređenju, te nakon dostavljenih troškovnika provede postupak javne 

nabave.  

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  10, 30 sati. 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 


