GRADONAČELNIK
KLASA:024-05/22-01/01
UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-33-23
Krk, 04. travnja 2022.
ZAPISNIK
sa 34. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. travnja (ponedjeljak) 2022. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik
gradonačelnika, Nikša Franov, presjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko
Bajčić pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Adreana
Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor Hrast, voditelj Odsjeka
za gospodarstvo, Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za prometno redarstvo, Mladen
Pavačić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, 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
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Zamolba maturanata Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, za
sufinanciranje završne svečanosti –mature;
 Udruga „Muzika u koracima“ iz Krka zamolba za davanje suglasnosti za
javno okupljanje koje će se održati od 18.-24. travnja 2022. godine u naselju
Milohnić i Brzac u cilju održavanja manifestacije „Glazbeni kamp 2022.
godine“
 Udruga „Muzika u koracima“ iz Krka – zamolba za dodjelu financijske
potpora male vrijednosti za projekt – „Glazbeni kamp 2022. godine“;
 Udruga „Društvo sportske rekreacije „Zvrk“ Krk – zamolba za dodjelu
financijske potpora male vrijednosti za projekt „Nabava opreme za realizaciju
sportskog programa Udruge.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
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a) Ponuda Obrta „Mario Interijeri“ iz Kornića za radove na sanaciji stolarije na Etno
kući Kornić;
b) Ponuda Brodograđevnog i tradicijskog obrta „Malinska“, vl. Franko Kraljić za
farbanje drvene pasare „Bodulka“, te farbanje guca „Bodul“;
c) Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje ručnog krčenja kolnog puta
Brusići – predio Vodunike;
d) N. S. iz Zagreba – zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku, u svrhu
izrade silueta sa škaricama, u vrijeme turističke sezone 2022. godine;
e) Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine na plaži Plav u gradu Krku, za dan 30. travnja 2022. godine, u cilju
održavanja manifestacije „ Prvomajski inkubator 2022.“
f) Udruga Rukotvorine “Krk” iz Krka- zamolba za korištenje javne površine ispred
prostora Udruge (Trg Sv. Kvirina) za postavu jednog štanda u cilju prezentacije
izrade palmi od maslinovih grančica, za dan 10.04. 2022. godine u vremenu od
10,00 – 14,00 sati.
3. Pododsjek za prometno redarstvo:
a) I. S. iz Krka - zamolba za financiranje sanacije djela nerazvrstane ceste izgrađene
na k.č. 1971/2 k.o. Krk;
b) Obavijest voditelja Pododsjeka za redarstvo o potrebi zapošljavanja pomoćnog
prometnog i komunalnog redara u vrijeme turističke sezone 2022. godine;
c) Prigovor tvrtke Autotrans d.d. iz Cresa, na radove u ulici Braće Juras u gradu
Krku;
d) Inicijativa grupe građana ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku za uređenje
dijela nogostupa na k.č. 2168 k.o. Krk grad, te obnove dijela potpornog zida na
k.č. 2167 k.o. Krk;
e) Obavijest voditelja Pododsjeka za redarstvo o potrebi privremenog zapošljavanja
osoba za regulaciju prometa u zoni Sv. Petar – Shop Park u gradu Krku, vrijeme
turističke sezone 2022. godine;
f) R. J. iz Krka - zamolba za financiranje sanacije djela nerazvrstane ceste na k.č.
1959/2 k.o. Krk, na predjelu Garbecaj.
4. Odsjek za gospodarstvo:
a) Tvrtka Fidel Gastro j.d.o.o. – zamolba za postavu projektora koji bi projicirao logo
tvrtke na zidinama na lokaciji Stjepana Radića 2 ( iznad Caffe bara Aquarium;
b) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sanaciju zida oko crkve Sv. Dunata koja se
nalazi na području Mjesnog odbora Kornić;
c) Zamolba Mjesnog odbora Kornić za nabavu i ugradnju sprava za vježbanje na
području Mjesnog odbora Kornić;
d) Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za obnovu licence kontrolera za hot spot mrežu Grada
Krka;
e) Plan ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022.-2027. godine;
f) Razmatranje Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)
čiji cilj je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije
te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova, raspisan od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb,
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5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
7.
8.

g) Prijedlog Udruge Žmergo iz Opatije za sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj
kampanji zaštite okoliša – Zelena Čistka 2022.,
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Zamolba predstavnika stanara, B. R. iz Slovenije za asfaltiranje i gradnju javne
rasvjete ulice (z.č. 1269/3 k.o. Poljica) u naselju Linardići;
Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za put na z.č. 1772 k.o.
Linardići u naselju Brzac;
Ugovor za održavanje građevina urbane javne odvodnje u 2022. godini, Dodatak br.
4,
Ponuda Obrta El-an Malinska za rekonstrukciju javne rasvjete kod zgrade Općinskog
suda u Krku;
Projekt razvoja luke Valbiska – informacija o održanom prvom sastanku tima za
praćenje realizacije projekta.
Imovinsko – pravni predmeti.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom
društvu Smart Island Krk d.o.o.,
Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Krka;
b) Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, koji prijedlog
je dostavljen od Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Krka;
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Krka;
d) Zamolba Podpredsjednika GO SDP Krk, Nikše Franov iz Krka, za korištenje
javne površine u gradu Krku „ispod koprivića“ u cilju održavanja humanitarne
akcije – prigodne prodaje tulipana – za humanitarnu zakladu Ane Rukavine, za
dan 09. travnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 - 13,00 sati.
Ad 1.

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Maturantima Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, odobrava se
financijska pomoć za održavanje završne svečanosti – mature, te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kn .
 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022.
godini, Udruge „Muzika u koracima“ iz Krka, odobrava se financijska potpora
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u iznosu od 3.000, 00 u cilju realizacije projekta – „Glazbeni kamp 2022.
godine“.
 Udruzi „Muzika u koracima“ iz Krka, daje se suglasnost za javno okupljanje za
dane od 18.-24. travnja 2022. godine u naselju Milohnić i Brzac, u cilju
održavanja manifestacije „Glazbeni kamp 2022. godine“, u vremenu od 09,00 21,00 sati.
 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022.
godini, Udruzi „Društvo sportske rekreacije „Zvrk“ Krk, odobrava se
financijska potpora u iznosu od 2.000,00 u cilju realizacije projekta „Nabava
opreme za realizaciju sportskog programa Udruge“.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Obrta „Mario Interijeri“ iz Kornića za radove na sanaciji
stolarije na Etno kući Kornić, u iznosu od 3.600,00 kn (Obrt nije u sustavu PDVa sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
b) Prihvaća se ponuda broj: 04/22 Brodograđevnog i tradicijskog obrta „Malinska“,
vl. Franko Kraljić iz Malinske za popravak i farbanje drvene pasare „Bodulka“,
u iznosu od 27.100,00 kn (temeljem članka 90. Zakona o PDV-u ponuditelj ne
obračunava PDV).
c) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje ručnog krčenja
kolnog puta Brusići – predio Vodunike, te se u tu svrhu, na temelju ponude
tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
odobrava iznos od 5.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.

d) N. S. iz Zagreba, odobrava se korištenje 1 m2 javne površine u gradu Krku, na
Šetalištu Sv. Bernardina, za izradu silueta sa škaricama.
Mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti izrade silueta sa škaricama utvrditi će
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.
Obzirom da je podnositelj zamolbe osoba s teškim tjelesnim oštećenjem istog se
oslobađa plaćanja naknade za korištenje javne površine.
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e) Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine na plaži
Plav u gradu Krku, za dan 30. travnja 2022. godine, u vremenu od 20,00 - 03,00
sata u cilju održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator 2022.“ .
Daje se suglasnost Udruzi Rukotvorine “Krk” iz Krka, za korištenje javne
površine ispred prostora Udruge (Trg Sv. Kvirina) u gradu Krku, za postavu
jednog štanda u cilju prezentacije izrade palmi od maslinovih grančica, za dan
10.04. 2022. godine u vremenu od 10,00 – 14,00 sati.
Sukladno članku 32. stavku 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i
29/15) ne plaća ne naknada za korištenje javne površine.
Ad 3.
Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba I. S. iz Krka, za financiranje sanacije djela nerazvrstane
ceste izgrađene na k.č. 1971/2 k.o. Krk.
Tijekom jeseni 2022. godine planirana je ugradnja australske rešetke i sanacija
makadamskog puta na k.č. 1971/2 k.o. Krk.
Obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo da zatraži ponude za izvođenje
radova iz stavka 2. ovog zaključka, te za realizaciju planiranog zahvata.
b) Prihvaća se prijedlog voditelja Pododsjeka za redarstvo o potrebi zapošljavanja
pomoćnog prometnog i komunalnog redara, u vrijeme turističke sezone 2022.
godine.
Poslove pomoćnog prometnog redara u vrijeme turističke sezone 2022. godine, i
to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine, obavljati će B. M. iz Krka,
dok će poslove pomoćnog komunalnog redara obavljati N. S. iz Nenadića.
Grad Krk obvezuje se za izvršene poslove isplatiti izvršiteljima novčanu naknadu
u netto iznosu od 5.000,00 ( slovima: pettisuća) kuna mjesečno.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu Ugovora o
radu.
c) Prima se na znanje prigovor tvrtke Autotrans d.d. iz Cresa, na radove u ulici
Braće Juras u gradu Krku.
Grad Krk izvršio je radove na uređenju nastalih vododerina, te sanaciju kolnika
i obilježavanje parkirališnih mjesta u ulici Braće Juras u gradu Krku, kojim
radovima nisu mijenjani gabariti postojeće ulice.
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Navedena ulica evidentirana je prije 2011. godine, te se temeljem Zakona o
cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
i 144/21) evidentira kao nerazvrstana cesta.
d) Vezano za inicijativu grupe građana ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku za
uređenje dijela nogostupa na k.č. 2168 k.o. Krk grad, te obnove dijela potpornog
zida na k.č. 2167 k.o. Krk, obvezuje se Pododsjek za redarstvo da naruči izradu
prometnog elaborata radi izgradnje dijela nogostupa u dijelu ulice Narodnog
Preporoda u gradu Krku.
U vezi dijela zamolbe za obnovu dijela potpornog zida na k.č. 2167 k.o. Krk,
zadužuje se Pododsjek za redarstvo, da zatraži ponudu za sanaciju dijela
potpornog zida izgrađenog na k.č. 2167 k.o. Krk.
e) Prihvaća se prijedlog voditelja Pododsjeka za redarstvo o potrebi privremenog
zapošljavanja dvije osobe za regulaciju prometa na raskrižjima u zoni Sv. Petar
– Shop Park u gradu Krku, u vrijeme turističke sezone 2022. godine.
Zadužuje se Vedran Hajdin da angažira dvije osobe za povremeno obavljanje
poslova, u vrijeme većih prometnih opterećenja u razdoblju od 01.07. – 31.08.
2022. godine, za regulaciju prometa u zoni Sv. Petar – Shop Park u gradu Krku.
f) Prihvaća se zamolba R. J. iz Krka, za financiranje sanacije djela nerazvrstane
ceste na k.č. 1959/2 k.o. Krk, na predjelu Garbecaj.
Obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo da zatraži ponude za izvođenje
radova za sanaciju dijela makadamskog puta na k.č. 1959/2 k.o. Krk, na predjelu
Garbecaj, u gradu Krku, na način da se dio makadamskog puta u cijelosti
sanira, a najkritičniji dio makadamske ceste u dužini od cca 150 m asfaltira.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Tvrtki Fidel Gastro j.d.o.o. odobrava se postava projektora koji bi projicirao
logo tvrtke na zidinama na lokaciji Stjepana Radića 2 (iznad Caffe bara
Aquarium).
Dozvoljena je projekcija isključivi teksta bez slika.
Vezano za dio zamolbe za priključenje struje na stup javne rasvjete ispred Caffe
bara „Aquarium“ upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati tvrtki Vecla
d.o.o. koja će izdati i račun za utrošenu električnu energiju.
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b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sanaciju zida oko crkve Sv.
Dunata koja se nalazi na području Mjesnog odbora Kornić.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da zatraži ponudu Obrta „Škarpelin“ vl.
Velimir Rušin iz Brzaca za sanaciju zida oko crkve Sv. Dunata.
c) Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti zamolbu Mjesnog odbora Kornić za
nabavu i ugradnju sprava za vježbanje na području Mjesnog odbora Kornić,
koje bi se postavile neposredno uz malonogometno igralište u naselju Kornić, iz
razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za obnovu licence kontrolera za hot spot
mrežu Grada Krka, u iznosu od 5.886,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
e) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o pokretanju nastavka
izrade i dovršetka Plana razvoja Grada Krka za razdoblje 2022-2027 godinu.
Predviđen rok dovršetka Plana je do kraja mjeseca travnja 2022. godine.
f) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom
pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb.
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da na predmetni Javni poziv prijavi projekt
„Izgradnja fotonaponske elektrane na krovu zgrade na adresi Lukobran 5“ te da
pribavi ponudu za uslugu prijave na Javni poziv.
g) Grad Krk prihvaća Poziv Udruge Žmergo iz Opatije za sudjelovanje u najvećoj
nacionalnoj kampanji zaštite okoliša – Zelena Čistka 2022.
h) Za sve daljnje aktivnosti vezane uz Poziv Udruge Žmergo iz Opatije za
sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša – Zelena Čistka
2022., obvezuju se Odsjek za gospodarstvo i Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Odobrava se zamolba predstavnika stanara, B. R. iz Slovenije za asfaltiranje i
gradnju javne rasvjete ulice (z.č. 1269/3 k.o. Poljica) u naselju Linardići.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša se zadužuje da naruči izradu
troškovnika i procjene troškova za izvođenje radova.
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Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove po zaprimanju troškovnika i
procjene za predmetno izvođenje, se zadužuje za sklapanje predugovora za
financiranje asfaltiranja i gradnje javne rasvjete ulice (z.č. 1269/3 k.o. Poljica) u
naselju Linardići, sa predstavnikom stanara B. R. iz Slovenije u iznosu 40%
procjenjene vrijednosti. Po sklapanju
predugovora o financiranju sa
predstavnikom stanara zadužuje se za provedbu postupka nabave za predmetno
izvođenje.
Po provedenom postupku nabave, sklapanju ugovora o financiranju sa
predstavnikom stanara i uplati u iznosu od 40% ponudbene vrijednosti
predmetnog izvođenja, sklopiti će se Ugovor o građenju sa izvoditeljem.
Grad Krk će financirati izvođenje predmetnih radova u iznosu od 60%
potrebnih sredstava po ugovorenoj vrijednosti.
b) Putevi koji nisu bili izvedeni prije 2011. godine ne mogu se evidentirati , sukladno

Zakonu o cestama („Narodne Novine“ broj: 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 110/19, 144/21).
Put na z.č. 1772 k.o. Linardići u naselju Brzac nije bio izveden, niti evidentiran
prije 2011. godine, te se ne može se evidentirati sukladno odredbama prednjeg
stavka ovog zaključka.
Grad Krk neće kupovati čestice - puteve formirane bez lokacijske dozvole, koji
nemaju parametre za izgradnju puta temeljem Prostornog plana Grada Krka.
c) Molimo tvrtku Ponikve voda d.o.o. da Gradu Krku dostavi prijedlog Ugovora
dopunjen sa upojnim bunarima na području Grada Krka sa popisom lokacija
kao i ponudu za održavanje istih jednom godišnje.
Obvezuje se Pododsjek za redarstvo da revidira ugovor za sve stare objekte
građevine urbane javne odvodnje izgrađene do 2014. godine, te revidirani popis
dostavi Ponikvi voda d.o.o..
d) Prihvaća se ponuda Obrta El-an iz Malinske za rekonstrukciju javne rasvjete
kod zgrade Općinskog suda u Krku u iznosu od 48.973,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
e) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
održanom prvom sastanku tima za praćenje realizacije projekta razvoja luke
Valbiska.
Ad 6.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
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Zapisnik o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata (kioska i montažnih objekata) na području Grada Krka (Lunta,
Portapisana, Dunat), sukladno Natječaju za davanje u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata (kioska i montažnih objekata) na području Grada Krka objavljenom u
Narodnim novinama broj 28/22, od 04. ožujka ove godine, te na internetskim stranicama
Grada Krka.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Smart
Island Krk d.o.o., obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje
trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o. – vidi prilog predmetnu Odluku koja čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu
Smart Island Krk d.o.o. upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 8.
Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Krka.
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
b) Podržava se prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Krka i daje se pozitivno mišljenje na isti.
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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c) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Krka.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
d) GO SDP- Krk zastupanom po predsjedniku Nikši Franov iz Krka, ustupa se na
korištenje prostor javne površine (ispod koprivića) u gradu Krku, za dan 09.
travnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 – 13,00 sati u cilju održavanja
humanitarne akcije – prigodne prodaje tulipana – za humanitarnu zakladu Ane
Rukavine.
Sukladno članku 32. stavku 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i
29/15) ne plaća ne naknada za korištenje javne površine. .
Molimo tvrtku Vecla d.o.o. da za potrebe održavanja humanitarne akcije iz
stavka 1. ovog zaključka osigura postavu jednog štanda na naprijed navedenoj
lokaciji.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 14,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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