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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-98-65 

Krk, 17. rujna  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 98. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. rujna (ponedjeljak) 2019. 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, 

Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo,  Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo za lokalni 

ekonomski razvoj, 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. Imovinsko – pravni predmeti. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon 

Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, za mjesec 

lipanj 2019. godine. 
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b) Tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka – ponuda u svezi strojnog čišćenja i pometanja javnih 

površina u naselju Kornić za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 15. rujna 2019. 

godine. 

c) Mjesni odbor Poljica - zamolba za krčenje raslinja uz prometnice na više lokacija između 

naselja Nenadići, Kapovci i Brusići. 

d) Tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja – zamolba za odobrenje korištenja dijela javne površine 

od 25,00 m², na mikrolokaciji neposredno uz crkvu Sv. Franje Asiškog, u periodu od 16. 

rujna do 30. listopada 2019. godine. 

e) Moto kluba Otok Krk Frmc iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine ispred prostorija Moto kluba Otok Krk zbog održavanja Winter party-a „Otok 

Krk – turistička destinacija za moto turiste“. 

f) Polugodišnji Izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na 

održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od 01. siječnja do 30. srpnja 2019. 

godine. 

g) Tvrtka „Dabiskop“ d.o.o. iz Nenadića – ponuda za uređenje dječjeg igrališta u naselju 

Brzac. 

h) Razmatranje troškovnika u svezi održavanja nerazvrstanih cesta – poljskih puteva i 

šumskih cesta (rekonstruiranih iz programa IPARDA) na području grada Krka. 

i) M. M.– zamolba za davanje suglasnosti za korištenja javne površine u dijelu Ribarske 

ulice u gradu Krku, na mikrololaciji  ispred kućnog broja 11 ( za potrebe  stroja za strojno 

žbukanje veličine cca 1m x1m) i uz bok izloga trgovine „Memento“ za odlaganje 

građevinskog materijala, koji materijal je potreban radi  dovršetka izgradnje objekta koji 

se adaptira na adresi Ribarska 11, u vremenskom razdoblju od 16.- 26. rujna 2019. 

godine. 

j) Razmatranja završetka izgradnje grobnih niša na Mjesnom groblju u Korniću. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Razmatranje I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu. 

b) Tvrtka Inprojekt d.o.o. iz Rijeke – ponuda za vršenje usluga koordinatora II tijekom 

izgradnje javne rasvjete na području Grada. 

c) Izrada Idejnog projekta nogostupa između naselja Milohnić i Linardić. 

d) Tvrtka Graditelj d.o.o. iz Kastva – ponuda za izradu idejnog projekta parkinga na groblju 

Vrh. 

e) Tvrtka Graditelj d.o.o. iz Kastva – ponuda za izradu idejnog rješenja proširenja groblja 

Milohnić. 

f) Idejni projekt tvrtke Pangeo Projekt d.o.o. iz Zagreba za građevinu „Reciklažno dvorište 

za građevni otpad Krk na k.č. 2693/74 k.o. Poljica“. 

g) Izvedbeni projekt tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke i procijenjena vrijednosti radova za 

rekonstrukciju križanja Kvarnerske ulice i Ulice Lina Bolmarčića u gradu Krku. 

4. Odsjek za proračun i financije: 
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a) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. godinu. 

b) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 

2019. godinu. 

c) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2019. godinu. 

5. Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu. 

6. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. 

godinu. 

7. Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu. 

8. Obavijest Hrvatske pošte o rezultatu poslovanja poštanskog ureda 51517 Kornić za 

2018. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda. 

11. Obavijest Župana Primorsko – goranske županije, o postupanju sukladno odredbi 

članka 66. Zakona o zaštiti okoliša. 

12. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Tvrtka Futura trade d.o.o iz Lovrana - ponuda za postavu ploča turističkih putokaza. 

b) Ponuda za odvajanje priključaka NK Krk-a i  Caffe bara na sportskom centru Josip Pepi 

Uravić. 

c) Tvrtka Elektron d.o.o. iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti za punjenje električnog 

vozila na elektropunionici na mikrolokaciji ispred tvrtke Ponikve d.o.o. u Krku. 

 

Ad 1. 

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 početku postupka javne nabave za ustupanje radova: Energetska 

obnova administrativne zgrade Grada Krka, Lukobran 5, Krk, sukladno odredbama 

Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave: 1.320.039,80 kuna. Rok za 

izvođenje radova iznosi 4 mjeseci. Evidencijski broj nabave: JN: 4/19. 

 

2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Idejno 

rješenje i idejni projekt za zonu gospodarske namjene u Korniću. Evidencijski broj 

nabave NMV: 28/19. 

 

3. Otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji daje Ministarstvo turizma RH za 

poslovni prostor koji je koristila turistička inspekcija u zgradi u Krku, Lukobran 5. 



4 
 

ugovor o zakupu poslovnog prostora u navedenoj zgradi zaključen je s Ministarstvom 

turizma za dvije poslovne prostorije i to: poslovna prostorija broj: 4 površine 17,80 m² i 

poslovna prostorija broj: 2 površine 18,90 m². Ugovor je zaključen na određeno vrijeme 

do 31. prosinca 2019. godine. Otkaz ugovora daje se sa datumom 30. rujan 2019. godine. 

 

4. Obavijest o procjeni radova na izradu spoja fekalne kanalizacije i vodovoda za stambenu 

građevinu izgrađenu na k.č. 3775/3 k.o. Krk grad (Plavnička 30) vlasništvo K. i N.U., te 

V.P., a vezano za njihov zahtjev za isplatu naknade za k.č. 3775/3 k.o. Krk grad površine 

27 m², zauzete izgradnjom Plavničke ulice. 

 

5. Obavijest o vraćanju u vlasništvo V. C. i dr. prostorije površine 9 m² koja se nalazi u 

zgradi izgrađenoj na gr.č. 143/2 i gr.č. 143/1 k.o. Krk, na temelju rješenja PGŽ, službe za 

imovinsko pravne poslove, Ispostava Krk, od 15. srpnja 2019. godine. 

 

6. Prijedlog N. F. i S. P. F. oboje iz Krka, Zrinska 1, za prodaju Gradu Krku z.č. 584/2 k.o. 

Vrh površine 4804 m² (područje Kimpi); z.č. 1291 k.o. Krk površine 3561 m² (parcela se 

nalazi na udaljenosti od cca. 250 m od plodina, prva do zone gradnje i graniči sa z.č. 

1290 i z.č. 1288/3, vlasništvo Grada Krka i z.č. 1316/1 površine 224 m², z.č. 1316/2 

površine 504 m², te z.č.  1315/3 površine 440 m² i z.č. 1315/4 površine 452 m², sve k.o. 

Krk (parcele se nalaze izvan zone gradnje, iznad nogostupa igrališta i buduće 

zaobilaznice u pravcu DPU Skomeršić. Parcele su upisane kao vlasništvo M. F., sve u ½ 

dijela. 

 

7. Prijedlog G. T. iz Italije, zastupanog po Zajedničkom odvjetničkom uredu Brozović – 

Trinajstić, Krk, za zamjenu nekretnina i to k.č. 2593/3 k.o. Krk grad površine 104 m², 

vlasništvo Grada Krka, koja nekretnina se nalazi u ograđenoj okućnici kuće 

predlagatelja i na kojoj je dijelom izgrađena i legalizirana stambena građevina u 

vlasništvu predlagatelja, za k.č. 2594 k.o. Krk grad površine 330 m², u naravi put koji se 

nalazi na istom području, upisano vlasništvo predlagatelja. Predlagatelj ne traži isplatu 

naknade vezanu za razliku u površini zemljišta za koje predlaže zamjenu. 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a)  

1. Grad Krk zaprimio je Obavijest  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o kontinuiranom prekoračenju priključne 
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snage na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, odnosno o utrošku veće snage  

električne energije nego je zakupljena. 

 

2. Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo, da obavijesti tvrku HEP - 

Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, da je 

u konkretnom slučaju došlo do greške pri očitanju i da je prekoračenje vezano za 

ugostiteljski prostor tvrtke Riva com d.o.o., a ne za javne površine. 

 

3. Na temelju naprijed navedene obavijesti obvezuje se Odsjek za komunalno 

gospodarstvo da obavijesti zakupnika prostora tvrtku Riva com d.o.o. iz Krka, o 

potrebi dokupa snage električne energije. 

 

b) Zaprimljena je ponuda tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka za strojno čišćenje i pometanje 

javnih površina u naselju Kornić za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 15. rujna 

2019. godine u iznosu od 36.300,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

Grad Krk nije u mogućnosti isti standard ponuditi i drugim Mjesnim odborima na 

području grada Krka, s obzirom da to nadilazi financijske mogućnosti Proračuna. 

 

c) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Mjesnog odbora Poljica za krčenje 

raslinja uz prometnice na više lokacija između naselja Nenadići, Kapovci i Brusići. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini nisu predviđeni 

navedeni troškovi za krčenje raslinja uz prometnice,  te će se isti nastojati planirati 

u Proračunu za 2020. godinu. 

 

d) Tvrki Kapitel d.o.o. iz Žminja, odobrava se korištenje javne površine od 25,00 m²,  

na mikrolokaciji neposredno uz crkvu Sv. Franje Asiškog za potrebe gradilišta, u 

period od 16. rujna do 30. listopada 2019. godine. 

 

Nakon završetka korištenja javne površine na mikrolokaciji neposredno uz crkvu 

Sv. Franje Asiškog izvoditelj radova dužan je javnu površinu očistiti i vratiti u 

prvobitno stanje.  

 

Obvezuje se Komunalni redar, da izvrši nadzor tijekom i nakon izvođenja 

prethodno navedenih građevinskih radova. 

 

e) Moto klubu Otok Krk Frmc iz Krka daje se suglasnost za korištenje javne površine 

ispred prostorija Moto kluba Otok Krk, zbog održavanja Winter party-a „Otok 

Krk – turistička destinacija za moto turiste“ dana 26. listopada 2019. godine, u 

vremenu od 18,00 do 03,00 sata. 

 

Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 

139/05, 150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka 

dužan je ishoditi potrebne dozvole od strane PP Krk. 
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f) Prihvaća se polugodišnji Izvještaj tvrtke Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o 

izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od 01. 

siječnja do 30. srpnja 2019. godine - vidi prilog predmetno polugodišnje Izvješće koje 

čini sastavni dio ovog zaključka.   

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke „Dabiskop“ d.o.o. iz Nenadića za uređenja dječjeg 

igrališta u naselju Brzac, u iznosu od 15.539,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a. 

 

h) Prima se na znanje troškovnik za održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva i 

šumskih cesta (rekonstruiranih iz programa IPARDA) na području grada Krka u 

ukupnom iznosu od 95.012,50 u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini („Službene novine 

PGŽ“ broj 38/18) u točki III. Održavanje nerazvrstanih cesta poz. 3140, planirana 

su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. 

 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da prema prijedlogu Eda Hera dipl. 

ing., na iznos od 30.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, naloži 

popravak dionica Krk 1, Krk 2, Krk 3 i Krk 4. 

 

i) Prihvaća se zamolba M. M., za korištenje javne površine u dijelu Ribarske ulice u 

gradu Krku, na mikrololaciji  ispred kućnog broja 11 ( za potrebe  stroja za strojno 

žbukanje veličine cca 1m x1m) i uz bok izloga trgovine „Memento“ za odlaganje 

građevinskog materijala koji je u vrećama (gotove žbuke), a koji materijal je 

potreban radi  dovršetka izgradnje objekta koji se adaptira na adresi Ribarska 11. 

 

Dana suglasnost daje se za vremensko razdoblje od 16.- 26. rujna 2019. godine.    

 

j) Prihvaća se informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

završetku izgradnje grobnih niša na Mjesnom groblju u Korniću. 

  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Antonela Mahulja da 

od E. H. dipl. ing. građ. zatraži izradu financijske analize po okončanoj situaciji, te 

izračuna cijenu troškova izgradnje grobnih niša, za svaku nišu pojedinačno, u koju 

cijenu se neće obračunati ostali troškovi  uređenja groblja ( hortikultura i sl.).   

 

Izračun cijene troškova izgradnje grobnih niša, E. H. dipl. ing. građ. dužan je 

dostaviti voditelju Odsjeka za komunalno gospodarstvo.  

Ad 3. 

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

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu  

 

I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b) Prihvaća se ponuda  tvrtke Inprojekt d.o.o. iz Rijeke za vršenje usluga koordinatora 

II tijekom izgradnje javne rasvjete (građevinski i monterski radovi) na području 

Grada u iznosu od 4.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi 

Narudžbenicu za prethodno navedenu uslugu. 

 

c) Prihvaća se ponuda  tvrtke Graditelj d.o.o. iz Ćikovića, za izradu idejnog projekta 

parkinga na groblju Vrh, u vrijednosti od 19.200,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a. 

 

Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi 

Narudžbenicu za prethodno navedene radove. 

 

d) Prima se na znanje ponuda tvrtke Graditelj d.o.o. za izradu Idejnog projekta 

nogostupa između naselja Milohnić i Linardić, u iznosu od 47.500,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

Predlažemo Mjesnom odboru Milohnić da projekt izgradnje nogostupa između 

naselja Milohnić i Linardić uvrsti u Program rada Mjesnog odbora za 2020. godinu, 

a isti će se nastojati uvrstiti u Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu.   

 

e) Prihvaća se ponuda  tvrtke Graditelj d.o.o. iz Kastva, za izradu idejnog rješenja 

proširenja groblja Milohnić, u iznosu od 34.100,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a. 

 

Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi 

Narudžbenicu za prethodno navedene radove. 

 

f) Odobrava se Idejni projekt br. 10-123/19 izrađen od tvrtke Pangeo Projekt d.o.o. iz 

Zagreba  za građevinu “Reciklažno dvorište za građevni otpad Krk na k.č. 2693/74 

k.o. Poljica”. 

 

Zahtjev za Lokacijsku dozvolu za građevinu „Reciklažno dvorište za građevni 

otpad Krk na k.č. 2693/74 k.o. Poljica“, podnesen je dana 24. travnja 2019. godine. 

 

g) Prihvaća se Izvedbeni projekt tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, za radove na 

rekonstrukciji križanja Kvarnerske ulice i Ulice Lina Bolmarčića u gradu Krku. 



8 
 

 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove pokrenuti će postupak nabave prema 

procijenjenoj vrijednosti 382.260,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što 

ukupno iznosi 477.825,00 kn, bez kamene obloge potpornog zida. 

 

Ad 4. 

Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu - 
vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 

Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja 

Ad 5. 

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 6. 

Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 

Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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Ad 7. 

Obavijest Hrvatske pošte o rezultatu poslovanja poštanskog ureda 51517 Kornić za 2018. 

godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje Obavijest Hrvatske pošte o rezultatu poslovanja poštanskog ureda 

51517 Kornić za 2018. godinu. 

 

Ad 8. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu– vidi predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 9. 

Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda – vidi predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni 

dio ovog Zaključka. 

 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

Ad 10. 
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Obavijesti Župana Primorsko – goranske županije, o postupanju sukladno odredbi članka 66. 

Zakona o zaštiti okoliša, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje Obavijest Župana Primorsko – goranske županije, o postupanju 

sukladno odredbi članka 66. Zakona o zaštiti okoliša – vidi prilog predmetnu Obavijest o 

postupanju sukladno odredbi članka 66. Zakona o zaštiti okoliša koja čini sastavni dio ovog 

Zaključka. 

Ad 11. 

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

Gradonačenik  donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, za postavu ploča 

turističkih putokaza, u iznosu od 4.006,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.           

 

b) Prihvaćaju se ponude  tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Krka za elektrotehničke radove u 

iznosu od 20.783,60 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a,  te tvrtke Muraj 

d.o.o. ing.el. Roberta Dujmovića za prateći elektrotehnički nadzor u iznosu od 

2.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, za odvajanje priključaka NK 

Krk-a i  Caffe bara na sportskom centru Josip Pepi Uravić. 

 

c) Obzirom da je predmetna elektropunionica prepuštena na upravljanje Ponikvi Eko 

otok Krk d.o.o. upućujemo tvrtku Elektron d.o.o. iz Krka na ishođenje suglasnosti 

od Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

 

Ukoliko je moguće postići dogovor oko raspodjele vremena na elektropunionici, 

Grad Krk se ne protivi istom. 

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  17, 00 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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