GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-36- 27
Krk, 20. ožujka 2018.
ZAPISNIK
sa 36. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 19. ožujka (ponedjeljak) 2018. 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,
Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Tamara Žic, 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

DNEVNI

RED

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Gimnazija Andrije Mohorovičića iz Rijeke - prijedlog za sufinanciranje učenika za
odlazak na Međunarodno srednješkolsko robotičko natjecanje „First Robotics
Competition“.
 IPA Hrvatska sekcija - prijedlog za sufinanciranje nakladništva brošure „ Igre na
sreću, kocka, ovisnost i mladi“.
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2.
3.
4.
a)
b)

c)
5.
a)
b)

c)
6.
7.

 Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna do 31.
prosinca 2017. godine.
 Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ o dodijeljenim financijskim
sredstvima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, za djecu s posebnim
potrebama u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama.
 Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za davanje suglasnosti za postavu štanda za
prezentaciju uskrsnih suvenira na lokaciji „kod Koprivića“ za dane 24. i 25. ožujka
2018. godine.
 Udruga Gaia Nova – zamolba za financijsku pomoć pri radu udruge, kao i
osiguranje prostora za održavanje predavanja pri projektu „ Samo zdravo u Plavo
– zelenoj županiji“.
 Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za financiranje radionica u vrijeme Uskrsnih
blagdana 2018. godine.
 Udruga umirovljenika „Poljica Šotovento“ – zamolba za sufinanciranje troškova
pri organizaciji i održavanju Skupštine.
Imovinsko – pravni predmeti.
Prijedlog Ugovora tvrtke Security Projekti d.o.o. iz Novo Čiče, o poslovnoj suradnji,
održavanju i izvedbi sustava web kamera Live cam Croatia.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Tvrtka Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića, Lokvić 2 – ponovljena zamolba za davanje
suglasnosti za postavu montažnog prodajnog pulta na rivi ispred polupodmornice 300KK.
Tvrtka „Alu Krk“ iz Krka, Vršanska 26d – ponuda za zamjenu stolarije na prijemnom
uredu u Poreznoj upravi, Ispostava Krk, na adresi Trg bana J. Jelačića 3, te zamjenu drvenih
grilja na sjevernom pročelju Prekršajnog suda.
Troškovnik radova za obnovu i čišćenje lokve „Studenci“ koja se nalazi na dijelu
Županijske ceste između naselja Milohnić i Brzac.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Obrt za usluge „Elit“ vl. Aljoša Atajić iz Salatić 54 – ponuda za generalno čišćenje
uredskih prostorija JUO Grada Krka.
Troškovnik za dobavu materijala i izvedbu elektromontažnih radova i građevinskih radova
na izgradnji javne rasvjete u gradu Krku, u ulici I. Zajca i u naselju Kornić, u dijelovima
sljedećih ulica: Odvojak ulice Sv. Dunata, Ulica Sv. Jakova, Ulica Mekotine, Ulica 17.
travnja, Spoj Ul. na zdenac i Ulice 17. travnja.
Problematika izgradnje javne rasvjete do 15. lipnja 2018. godine pri izvođenju projekta
„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije sustava odvodnje“.
Prijedlog Analize o stanju sustava civilne zaštite Grada Krka.
Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka - zamolba za
produženje radnog vremena za dan 01. travnja 2017. godine do 02,00 sata, u cilju
održavanja programa otvaranja sezonskog poslovanja i proslave blagdana Uskrsa.
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8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad
Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka.
9. Zahtjev Primorsko goranske županije za objedinjavanje evidencije operativnih snaga
sustava civilne zaštite jedinica lokalne samouprave sa područja Primorko – goranske
županije.
10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za
2018. godinu, sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
11. Prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u vezi davanja prethodne
suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta JVP Grada Krka.
12. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji oštećenja Ribarskog gata u
luci Krk.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Gimnaziji Andrije Mohorovičića iz Rijeke odobrava se financijska potpora za
odlazak učenika na Međunarodno srednješkolsko robotičko natjecanje „First
Robotics Competition“, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, te se
u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od
2.000,00 kn.
Odobrena sredstva potrebno je uplatiti na IBAN račun Raiffeisen banke:
HR6624840081101759305, OIB: 28402125763, opis uplate: donacija za Crobotics
team.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Zamolbi IPA Hrvatska sekcija za sufinanciranje nakladništva brošure „ Igre na
sreću, kocka, ovisnost i mladi“ nije moguće udovoljiti, jer u Proračunu Grada Krka
za 2018. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
 Prihvaća se Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna
do 31. prosinca 2017. godine – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio
ovog zaključka.

 Prima se na znanje Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o
dodijeljenim financijskim sredstvima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja,
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za šestero djece s posebnim potrebama u posebnim odgojno obrazovnim ustanovama
– vidi prilog predmetnu Obavijest koja čini sastavni dio ovog zaključka.
 Udruzi „Rukotvorine Krk“ daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu
Krku, na lokaciji „kod Koprivića“ za dane 24. i 25. ožujka 2018. godine u cilju
prodaje i prezentacije uskrsnih suvenira.
 Prima se na znanje zamolba Udruge Gaia Nova, iz Kastva,
sufinanciranje rada udruge.

Ćikovići 137,

za

Grad Krk raspisao je natječaj na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u
2018. godini, te upućujemo Udrugu Gaia Nova da se na isti javi.
Vezano za dio zamolbe za osiguranje prostora za održavanje predavanja, Grad Krk
ne raspolaže prostorom koji bi bio adekvatan za predavanja pri projektu „ Samo
zdravo u Plavo – zelenoj županiji“, te upućujemo udrugu Gaia Nova da prostor
pokuša dogovoriti sa nekom od Ustanova na području Grada Krka.
 Udruzi „Rukotvorine Krk“ odobrava se financijska potpora za održavanje radionica
u vrijeme Uskrsnih blagdana 2018. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
Naprijed navedena sredstva odobravaju se namjenski, na način da će Grad Krk
preuzeti troškove materijala po dostavljenim računima.
 Udruzi umirovljenika „Poljica Šotovento“ odobrava se financijska potpora za
troškove pri organizaciji i održavanju Skupštine, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 3.000,0 kn, sukladno dostavljenim
računima.

Ad 2.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje prijedloga odluke za Gradsko vijeće o prodaji 1/3 dijela k.č. 2352/7 k.o. Krk
grad (1/3 dijela z.č. 28/18 k.o. Krk) koji suvlasnički dio ima 516 m², nakon provedenog
postupka javnog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine broj: 21/18 od 2. ožujka
2018. godine.
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2. Donošenje odluke o zaključenju ugovora o ustupanju radova na održavanju zelenih
površina na području Grada Krka sa Veclom d.o.o. sa sjedištem u Krku, Lukobran 5, na
daljnji rok od 4 (četiri) godine, sve prema odredbi članka 4. stavka 1. alineja 3. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (Službene novine PGŽ, broj: 7/17).
Dosadašnji ugovor sa Veclom d.o.o. Krk ističe 17. ožujka 2018. godine. Procijenjena
godišnja vrijednog ugovora prema troškovniku iznosi 653.000,00 kuna koji iznos se
uvećava za PDV.
3. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog sa
zakupnikom Zdenko Petrak iz Krka, Bartula Kašića 3, za poslovni prostor koji se nalazi u
Krku, J.J. Strossmayera 13, površine 28,29 m², na daljnji rok od 5 (pet) godina. Dosadašnji
ugovor ističe 1. travnja 2018. godine. Predlaže se produženje ugovora prema uvjetima iz
dosadašnjeg ugovora.
4. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog sa
zakupnikom Market Maja d.o.o. sa sjedištem u Krku, J.J. Strossmayera 18 površine 21 m²,
na daljnji rok od 5 (pet) godina. Dosadašnji ugovor ističe 1. svibnja 2018. godine. Predlaže
se produženje ugovora prema uvjetima iz dosadašnjeg ugovora.
5. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog sa
udrugom Rukotvorine Krk sa sjedištem u Krku, Dr. Dinka Vitezića 16 a, za poslovni prostor
koji se nalazi na II. katu zgrade u Krku, Trg Kamplin površine 50 m², na daljnji rok od 6
(šest) mjeseci. Dosadašnji ugovor ističe 1. lipnja 2018. godine. Predlaže se produženje
ugovora prema uvjetima iz dosadašnjeg ugovora. Zakupnik ističe problem
nefunkcioniranja električne energije u poslovnom prostoru radi čega ne može obavljati
djelatnost (ne smije uključiti peć za pečenje keramike) te predlaže da se donese i zaključak
vezan za rješenje navedenog problema.
6. Prijedlog Drinke Heeb iz Krka, Crikvenička 21, za kupnju k.č. 3839/5 k.o. Krk grad (z.č.
1558/5 k.o. Krk) površine 101 m², radi formiranja okućnice stambene građevine u
vlasništvu predlagateljice izgrađene na k.č. 3839/1 k.o. Krk grad.Prilog: 1.
7. Prijedlog Marjana Rašića i Matjaža Kuhte iz Krka, Crikvenička 22 za kupnju k.č. 3842/4
k.o. Krk grad (z.č. 1559/4 k.o. Krk) površine 150 m², radi formiranja okućnice stambene
građevine u vlasništvu predlagatelja izgrađene na k.č. 3842/3 k.o. Krk grad.
Prilog: 2.
8. Prijedlog Opačak Šima iz Krka, Miroslava Krleže 4, za kupnju dijela k.č. 2527/2 k.o. Krk
grad (z.č. 23/2 k.o. Krk) koja parcela ima ukupnu površinu od 585 m², radi uređenja
parkirališta za potrebe Hotela Bor izgrađenog na k.č. 2503/4 k.o. Krk grad, koji je u
suvlasništvu predlagatelja.
Prilog: 3.
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9. Prijedlog Pierine Fiorentin iz Krka, zastupane po Anteu Fiorentin iz Krka, Vršanska 34,
za dopunu odluke Grada Krka, klasa: 944-05/17-01/40, ur. broj: 2142/01-02/1-18-4 od 12.
veljače 2018. godine. Predlagateljica traži da se donesena odluka o plaćanju vrijednosti
stabala koji se nalaze na dijelu z.č. 1245/2 k.o. Krk koji će biti zauzet izgradnjom ceste
(orah i trešnja), gromače (gomile), te obveze izgradnje zida (suhozida ili betonskog zida)
na novoformiranoj međi sa zemljištem koje ostaje u vlasništvu predlagateljice. (Prilog: 4)
10. Prijedlog za donošenje odluke vezano za postupak jednostavne nabave za ustupanje
radova na uređenju dijela javne površine u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku
(Evidencijski broj nabave: NBV: 10/18).
11. Prijedlog Andreja Zupana iz Krka, Istarski prolaz 1, za priznavanje prava vlasništva na
lokalima 3, 8 i 12 gr.č. 318 k.o. Krk (u naravi stan u vlasništvu predlagatelja upisan u
poduložak 225 knjige položenih ugovora za k.o. Krk).
12. Prijedlog Antuna Zazinovića i Petrice Wilhem, oboje iz Krka, za zaključenje nagodbe, a
prije provođenja parcelacionog elaborata, vezano za nekretnine u suvlasništvu Grada
Krka i predlagateljia i to: dosadašnjih parcela k.č. 2282 k.o. Krk grad površine 2287 m²,
k.č. 2283 površine 642 m², k.č. 2285 k.o. Krk grad površine 2323 m² (z.č. 849/1, 849/3 i
849/5 k.o. Krk) na kojima su kao suvlasnici upisani Grad Krk u 1/3 dijela, Anton Zazinović
u 1/3 dijela i Karmela Depikolozvane u 1/3 dijela. (Prilog: 5)
13. Informacija o stupanju na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa, nalaze
se u predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedlog Ugovora tvrtke Security Projekti d.o.o. iz Novo Čiče, o poslovnoj suradnji, održavanju i
izvedbi sustava web kamera Live cam Croatia, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Security Projekti d.o.o. iz Novo Čiče, o poslovnoj
suradnji, održavanju i izvedbi sustava web kamera Live cam Croatia – vidi prilog, predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Zahtjevu tvrtke Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića, za davanje suglasnosti za postavu
reklamnog „A“ panoa na rivi ispred polupodmornice oznake 300KK, za potrebe
reklamiranja usluga pomorskog i obalnog prijevoza, dimenzija 50 cm širine i 80 cm
visine, udovoljiti će se nakon što podnositelj zamolbe Gradu Krku, JUO Odsjeku za
komunalno gospodarstvo dostavi Ugovor o korištenju veza sklopljen sa Županijskom
lučkom upravom Krk.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke „Alu Krk“ iz Krka, Vršanska 26d, za zamjenu stolarije na
prijemnom uredu u Poreznoj upravi, Ispostava Krk, na adresi Trg bana J. Jelačića
3, te zamjenu drvenih grilja na sjevernom pročelju Prekršajnog suda, u iznosu od
7.372,57 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka.
c) Na temelju izrađenog troškovnika radova za obnovu i čišćenje lokve „Studenci“
izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ., prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo
„Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa u iznosu od 33.937,50 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.

Ad 5.
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 ponuda Obrta za usluge „Elit“ vl. Aljoša Atajić, iz Krka, Salatić 54, za
generalno čišćenje uredskih prostorija JUO Grada Krka, u ukupnom iznosu od
8.103,00 kn.
b)
1. Prihvaća se troškovnik za dobavu materijala i izvedbu elektromontažnih i građevinskih
radova na izgradnji javne rasvjete u gradu Krku, u ulici I. Zajca i u naselju Kornić, u
dijelovima sljedećih ulica: Odvojak ulice Sv. Dunata, Ulica Sv. Jakova, Ulica Mekotine, Ulica
17. Travnja, Spoj Ul. na zdenac i Ulice 17. travnja, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. i
Magaš Franja.
2. Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za hitno provođenje postupka
jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete iz stavka 1. ovog
zaključka, koja procijenjena vrijednost dobave materijala iznosi cca 70% ukupne
procijenjene vrijednosti.
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Elektromontažerski radovi procijenjeni su na vrijednost od 186.335,00 kn + PDV, a
građevinski na iznos od 137. 210,00 kn + PDV, u ukupnom iznosu od 323.545,00 kn + PDV.
3. Ukoliko se tvrtka HEP ODS d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk očituje da neće
pristupiti izvedbi kabelske podzemne mreže u Ul. I. Zajca u gradu Krku iz troškovnika za
provedbu postupka javne nabave potrebno je izostaviti kompletnu dobavu, dopremu i
ugradnju stupova i lampi.

c) Grad Krk će pristupiti izgradnji javne rasvjete u Ulici Ivana Zajca gradu Krku te se
tvrtki HEP ODS d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk odobrava postava
podzemne kabelske mreže u kanal javne rasvjete.
Radi hitnog postupka za izvođenju predmetnih radova na polaganju kabelske mreže
iz stavka 1. ovog zaključka, molimo očitovanje tvrtke HEP ODS d.o.o. o istom do 23.
ožujka 2018. godine.
Ad 6.
Prijedlog Analize o stanju sustava civilne zaštite Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Analize o stanju sustava civilne zaštite Grada Krka – vidi prilog
predmetni prijedlog Analize …koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Analize o stanju sustava civilne zaštite Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka, za produženje

radnog vremena za dan 01. travnja 2017. godine do 02,00 sata, u cilju održavanja programa
otvaranja sezonskog poslovanja i proslave blagdana Uskrsa, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka, odobrava se za
produženje radnog vremena za dan 01. travnja 2017. godine do 02,00 sata, zbog održavanja
programa otvaranja sezonskog poslovanja i proslave blagdana Uskrsa.
Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se regulira
zaštita od buke i javni red i mir.
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Ad 8.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom
vatrogasnom postrojbom Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza
nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke
…koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom
vatrogasnom postrojbom Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.

Ad 9.
Zahtjev Primorsko goranske županije za objedinjavanje evidencije operativnih snaga sustava
civilne zaštite jedinica lokalne samouprave sa područja Primorko – goranske županije,obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zahtjev Primorsko goranske županije za objedinjavanje evidencije
operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne samouprave sa područja Primorko
– goranske županije Klasa: 810-01//18-01/4, Urbroj: 2170/1-01-03/2-18-1, od 15. ožujka 2018.
godine.
Ad 10.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. godinu,
sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Krka za 2018. godinu, sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje – vidi prilog
predmetni prijedlog Godišnjeg plana …koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018.
godinu, sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 11.
Prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u vezi davanja prethodne suglasnosti na prijedlog
Izmjene i dopune Statuta JVP Grada Krka,obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju odredbi članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 27/93, 29/97,
47/99, 35/08) , a u svezi s odredbama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad
Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 58/09),
prihvaća se prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka , u vezi davanja prethodne
suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 12.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji oštećenja Ribarskog gata u luci Krk ,

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji oštećenja Ribarskog
gata u luci Krk (vidi prilog Zaključku predmetni Ugovor o sufinanciranju radova… koji čini njegov
sastavni dio).
Ugovorom o sufinanciranju radova iz prednjeg stavka, Grad Krk sufinancirat će 40%
ukupne cijene ugovorenih radova, koja ukupno s uključenim pdv-om iznosi 309.112,50 kn.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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