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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-15-30 

Krk, 11. listopada 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 15. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. listopada (ponedjeljak) 2021. godine u 

Uredu gradonačelnika Grada Krka. 

 

Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO,  Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za 

opće, pravne i kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša,   Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Prijedlog Katedre čakavskog sabora Kornić za dodjelu financijske potpora 

male vrijednosti za projekt izložbe „Ive Braut Kornićar“; 

 Lj. Z. – prijedlog za korištenje prostora društvenog doma u Mjesnom odboru 

na području Grada Krka, u cilju vježbanja i rekreacije 2-3 puta tjedno; 

 Stolnoteniski klub Malinska Dubašnica – zamolba za korištenje sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za odigravanje ligaških 

mečeva u 2. ligi PIG regija, u terminima subotom; 

 Prijedlog Udruge „Moj otok“ za povećanje programskih sredstava udruge u 

cilju sufinanciranja  zamjene azbestnih krovova na području Grada Krka. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije o 

provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obavezne preventivne dezinsekcije 

i deratizacije – koji je obavljen od 15. – 26. ožujka 2021. godine; 
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b) Zamolba Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo za osiguranje financijskih 

sredstava u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, za izradu Programa i provedbu 

stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera. 

3. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk u 

vezi Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“;  

b) Dopis Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i 

ruralni razvoj, vezano uz Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od 

interesa za turizam Primorsko goranske županije u 2021. godini. 

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka o održavanju eko akcije čišćenja krčke luke, koja bi se 

održala 23. listopada 2021. godine; 

b) Informacija Odsjeka o prijedlogu Europske mreže za kulturni turizam za 

održavanjem konferencije u 2022. godini u gradu Krku, te za prisustvovanje na 14. 

Godišnjoj konferenciji ECTN koja će se održati u Ateni u periodu od 20 - 24. 

listopada 2021. godine; 

c) Informacija Odsjeka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka; 

d) Ponuda tvrtke Mediatoolkit d.o.o.,uslugu praćenja informacija i objava; 

e) Obavijest o donošenju Odluke o odabiru Fonda za zaštitu okoliša za neposredno 

sufinanciranje nabave komunalne opreme; 

f) Ponuda tvrtke Metalko buje – za kandelaber Dub (8 komada), te ponudu tvrtke K2 

za nabavu 8 LED modula; 

g) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Damjan Milenković dipl. ing. geod 

za izradu geodetske situacije stvarnog stanja projektiranja dječjeg igrališta u 

naselju Kosić, te ponudu Ovlaštenog inženjera građevinarstva, Edo Hero, dipl. ing. 

građ. za izradu glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom i 

procjenom za uređenje dječjeg igrališta u naselju Kosić; 

h) Ponuda Obrta za usluge „Danijel Marin“ iz Kornića, za izvođenje dodatnih radova 

na uređenju dječjeg igrališta u naselju Pinezić. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Inicijativa Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za izgradnju sanitarnog čvora na 

groblju Sv. Fuska; 

b) Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić – zamolba za rješavanje problematike oborinske 

odvodnje pokraj kbr. 40 u naselju Pinezić; 

c) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka – ponuda za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije 

nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljić od ceste 290 kod kbr. 17/A i do ceste 291 i 

293; 

d) Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić -zamolba za uređenje parkirališta u naselju 

Skrbčići na k.č. 296/1 k.o. Skrbčić:  

e) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja.   

6. Imovinsko – pravni predmeti. 
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Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini,  Katedri čakavskog sabora Kornić iz Kornića, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 1.000,00 kn u cilju realizacije projekta otvaranja izložbe „Ive 

Braut Kornićar“. 

 

 Upućujemo podnositeljicu zamolbe da se vezano za korištenje prostora 

društvenog doma u nekom od Mjesnih odbora na području Grada Krka, a u cilju 

vježbanja i rekreacije 2-3 puta tjedno, obrate predsjedniku Mjesnog odbora radi 

dogovora.  

 

 Stolnoteniskom klubu „Malinska Dubašnica“ daje se suglasnost za korištenje 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za odigravanje 

ligaških mečeva u 2. ligi PIG regija, i to za dane: 23. listopada, 13 i 20 studenog 

2021. godine,  u vremenu od 9.30 -  13,00 sati.  

 

 Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog Udruge „Moj otok“ za 

povećanje programskih sredstava udruge u cilju sufinanciranja  zamjene 

azbestnih krovova na području Grada Krka.  

Naime u prethodnom razdoblju u  okviru projekta pod nazivom „Moj otok Krk 

bez azbesta“ Grad Krk je sufinancirao  građanima zamjenu azbestnih krovova. 

Budući da je okvirno vrijeme projekta isteklo, u Proračunu Grada Krka nisu 

osigurana  sredstva za navedenu namjenu.  

        Upućujemo Udrugu Moj otok da se prijavi za dodjelu financijskih potpora 

malih vrijednosti.  

Ad 2. 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske 

županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obavezne preventivne 

dezinsekcije i deratizacije – koji je obavljen od 15. – 26. ožujka 2021. godine – 

vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

b) Prihvaća se zamolba Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo  za osiguranje 

financijskih sredstava u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, za izradu 
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Programa i provedbu stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 

13.515,00 kn. 

               Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da naprijed navedeni iznos osigura 

u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu. 

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Predškolskoj ustanovi Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk daje se 

suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan Krk“ (vidi prilog predmetni prijedlog  Izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“, koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

b) Na temelju Programa udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za 

turizam Primorsko goranske županije u 2021. godini, dostavljenog od Primorsko 

goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, 

Grad Krk osigurati će iznos od 25.200,00 kn za potrebe sufinanciranja 

promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2021. godini.  

 

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o najavi loše vremenske 

prognoze za dan 23. listopada 2021. godine kada bi se trebala održati eko akcija 

čišćenja krčke luke, te se eko akcija odgađa za 2022. godinu. 

 

b) Na prijedlog Odsjeka za gospodarstvo prihvaća se poziv konferencije Europske 

mreže za kulturni turizam u 2022. godini u gradu Krku.  

 

Na 14. Godišnjoj konferenciji ECTN koja će se održati u Ateni u periodu od 20 - 

24. listopada 2021. godine, upućuje se voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo Igor Hrast.  

 

c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisivanju Javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

područje Grada Krka. 
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Predlaže se da Odsjek za gospodarstvo zajedno s članovima Povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta,  održi sastanak na kom bi se prezentirale 

lokacije za koje će se raspisati natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka. 

 

d) Prihvaća se ponuda  tvrtke Mediatoolkit d.o.o., za uslugu praćenja informacija i 

objava. 

 Ponuda uključuje godišnju pretplatu za praćenje online medija, koji uključuje 5 

tema i 10 000 spominjanja mjesečno te iznosi 7.421,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prima se na znanje obavijest o donošenju Odluke o odabiru Fonda za zaštitu 

okoliša za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.  

 

Predlaže se da Odsjek za gospodarstvo u suradnji s Odsjekom za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša te tvrtkom Ponikve Eko otok Krk predlože broj 

setova i lokacije za koje će se izraditi projekti uređenja okoliša.  

 

f) Za potrebe projekta Modernizacije javne rasvjete – Stari grad – zamjena starih 

Šikić živinih svjetiljki, prihvaća se ponuda tvrtke Metalko buje – za kandelaber 

Dub (8 komada), u iznosu od 49.994,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, 

te ponuda tvrtke K2 za nabavu 8 LED modula u iznosu od 14.880,00 u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

   

g) Za potrebe uređenja dječjeg igrališta u naselju Kosić, prihvaća se ponuda Ureda 

ovlaštenog inženjera geodezije, Damjan Milenković dipl. ing. geod za izradu 

geodetske situacije stvarnog stanja projektiranja dječjeg igrališta u naselju Kosić, 

u iznosu od 4.100,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, te ponuda 

Ovlaštenog inženjera građevinarstva, Edo Hero, dipl. ing. građ. za izradu glavnog 

građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom i procjenom za uređenje 

dječjeg igrališta u naselju Kosić, u iznosu od 15.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a. 

 

h) Prihvaća se ponuda Obrta za usluge „Danijel Marin“ iz Kornića, za izvođenje 

dodatnih radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Pinezić, u iznosu od 

7.400,00 kn  

 

Ad 5. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  
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a) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za izgradnju sanitarnog 

čvora na groblju Sv. Fuska. 

 

Obvezuje se Mjesni odbor Skrbčić - Pinezić da JUO, Odsjeku za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša dostavi pisane suglasnosti vlasnika na kojim česticama 

će dijelom biti smještena sabirna jama (k.č. 898, 896/1 k.o. Skrbčići).  

Na temelju izrađenog troškovnika i procijene vrijednosti radova, obvezuje se 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži 3 ponude za izvođenje 

radova na izgradnji sanitarnog čvora na groblju Sv. Fuska, sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi.  

 

b) Vezano za zamolbu Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za rješavanje 

problematike oborinske odvodnje pokraj kbr. 40 u naselju Pinezić,  obvezuje se 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitiu okoliša da Edu Heru dipl. ing. građ., 

naruči izradu Idejnog rješenja za rješavanje problematike oborinske odvodnje 

pokraj kbr. 40 u naselju Pinezić.   

 

c) Na inicijativu građana, za proširenje i asfaltiranje pristupnog puta u naselju 

Žgaljić do k.č. 2875/1 i 2875/5 k.o. Poljica,  Grad Krk prihvaća ponudu ponudu 

tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije nerazvrsztanih 

cesta u naselju Žgaljić od ceste 290 kod kbr. 17/A i do ceste 291 i 293,  u iznosu od 

62.125,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

d) Radi sigurnosti prometovanja na lokalnoj cesti LC 58087 prihvaća se zamolba 

Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za uređenje parkirališta u naselju Skrbčići na 

k.č. 296/1 k.o. Skrbčić. 

              Odobrava se uređenje parkirališta na k.č. 296/1 k.o. Skrbčići,  tamponiranjem u 

dijelu trase  koja nije u koridoru državne ceste sa visinskom rampom kako bi se 

spriječio pristup kamperima.  

             Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Edu Heru dipl. 

ing. građ. naruči izradu tehničkog rješenja i troškovnika, te da od Županijske 

uprave za ceste Primorsko goranske županije,  zatraži prethodnu suglasnost za 

izvođenje radova na uređenju parkirališta predmetnoj dionici.    

 

e) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

 

 Prima se na znanje prijedlog D. G. iz Zagreba, za proširenje građevinskog 

područja naselja Brzac,   na z.č. 2624 i 2625   k.o. Linardići. 

           Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 2624 i 2625   

k.o. Linardić, nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog F. V.  iz Krka, za proširenje građevinskog 

područja naselja Skrbčići,   na z.č. 80/1 i 80/2  k.o. Skrbčići. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č.  80/1 i 80/2  k.o. 

Skrbčići, nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 
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 Prima se na znanje prijedlog I. D. iz Vrha, za proširenje građevinskog 

područja naselja Vrh,  na z.č. 945 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č.  945 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog J. Ž. iz Vrha,  za proširenje građevinskog 

područja naselja Vrh,  na z.č. 1151 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č.  1151 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog K. S. iz Krka, D. M. iz Kornića i T. P. iz Krka, za 

proširenje građevinskog područja naselja Kornić,  na z.č. 695/6, 697/5, 697/6, 

356/96, 652/2 i 356/46 k.o. Kornić.    

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č.  695/6, 697/5, 

697/6, 356/96, 652/2 i 356/46 k.o. Kornić,  nalaze  se izvan granica 

građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog L. K. iz Vrha, B. J. iz Dobrinja, B. Š. iz Krka i M. 

J. iz Vrha, za proširenje građevinskog područja naselja Vrh,  na z.č. 1240/24 i 

1240/23 k.o. Vrh.   

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č. 1240/24 i 

1240/23 k.o. Vrh,  nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog M. U. iz Dobrinja, za proširenje građevinskog 

područja naselja Žgaljić,  na z.č. 2834 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č.  2834 k.o. 

Poljica,  nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog Š. C. iz Krka, za proširenje građevinskog 

područja naselja Skrbčići,   na z.č. 132/1  k.o. Skrbčići. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 132/1  k.o. 

Skrbčići,  nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite stručne 

podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana. 

Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP 

Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.  

Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se 

proširenje građevinskih područja naselja.  
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Ad 6. 

Prijedloge Imovinsko pravne službe 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 

 

1. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

D. B. iz Polja, Dobrinj,  za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju i na katu zgrade 

u Krku, Stjepana Radića 2/C ( izložbena djelatnost – akvarij,  terarij ) na daljnji rok 

od 5 (pet) godina.  

            Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora istječe 2. siječnja 2022. godine. 

2. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom M. 

M. iz Krka, za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku , N. U. Algarottia 2 

(trgovina tekstilom i odjevnim predmetima ) na daljnji rok od 5 (pet) godina. 

 Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora istječe 2. siječnja 2022. godine. 

3.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom D. S. 

iz Krka,  za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku , J. J.Strossmayera 24 

(prodaja suvenira, tiskovina, duhanskih proizvoda i dr. ) na daljnji rok od 5 (pet) godina.  

Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora istječe 15. studenog 2021. godine. 

4.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom Č. F. 

iz Krka,  za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku , Vela placa 4 ( galerija 

umjetničkih slika )  na daljnji rok od 5 ( pet ) godina . Dosadašnji Ugovor o zakupu 

poslovnog prostora istječe 1. studenog 2021. godine. 

5.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Pečarić Consult d.o.o. sa sjedištem u Kastvu, Tometići 2 , za poslovni prostor koji se 

nalazi  na katu zgrade u Krku , Vela Placa 3 ( djelatnost projektiranja i građevinskog 

nadzora ) na daljnji rok od 5 ( pet ) godina . Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

istječe 2. veljače 2022. godine. 

6.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Udruga kreativni Krk sa sjedištem u Krku , Kvarnerska 17 za poslovni prostor koji se nalazi 

na katu zgrade u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb ( djelatnost organizacije kulturnih 

događanja ) na daljnji rok od 5 ( pet ) godina.  Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog 

prostora istječe 2. studenog  2021. godine. 

7.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Zrakoplovni klub otok Krk sa sjedištem u Krku, Josipa Pupačića 70 , za poslovni prostor koji 

se nalazi na katu zgrade u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb , na daljnji rok od 5 ( pet ) 

godina. Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora je istekao 3. listopada 2021. godine. 

8.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Udruga maslinara otoka Krka Drobnica sa sjedištem u Krku, Trg Sv. Kvirina 1, za poslovni 



9 
 

prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, Trg Sv. Kvirina 1 (djelatnost unapređenja 

maslinarstva)  na daljnji rok od 5 (pet) godina . Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog 

prostora je istekao 3. listopada 2021. godine 

9.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Udruženje obrtnika otoka Krka, za poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, 

Kvarnerska 15, poslovna prostorija broj: 10, na daljnji rok od 5 (pet) godina. Dosadašnji 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora istječe 5. studenog  2021. godine. 

10.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Udruga športske rekreacije Pepice, sa sjedištem u Krku,  za poslovni prostor koji se nalazi u 

sklopu Sportskog centra Josip Uravić Pepi ( djelatnost razvoja rekreacije )  na daljnji rok od 

5 (pet) godina. Dosadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora istječe 2. studenog 2021. 

godine. 

11. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora 

koji se nalazi u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Milohnići. Poslovni prostor sastoji se 

od jedne poslovne prostorije površine 40 m
2
 . 

12.Zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade u 

Krku, Kvarnerska 15 (poslovna prostorija broj: 5) površine 9,71 m
2
 , sa Hrvatskom 

poljoprivredno – šumarskom savjetodavnom službom , Podružnica PGŽ. 

13.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na 

modernizaciji javne rasvjete u gradu Krku (stara gradska jezgra), II faza. Procijenjena 

vrijednost nabave: 180.000,00 kuna.  

14. Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na 

uređenju prostorije koja se nalazi na drugom katu zgrade u gradu Krku (kula na Veloj placi) . 

Procijenjena vrijednost nabave: 190.750,00 kuna.  

15. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Izrada 

provedbenog programa Grada Krka i Plana razvoja 2021-2027.    

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,30 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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