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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-99-67 

Krk, 24. rujna  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 99. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. 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, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka 

za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj,  Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo,  Andreana 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:  

 Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke - zamolba za financiranje 

nabavke glazbenih instrumenata za Područni odjel Krk. 

 J. B., autorica knjige haiku poezije pod naslovom „U smiraj dana“ –zamolba za 

sufinanciranje troškova tiskanja knjige. 
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 K. S.– zamolba za sufinanciranje boravka njezine kćeri V. S. u područnom vrtiću 

Malinska. 

 Mjesni odbor Vrh - zamolba za pokriće troškova za proslavu zaštitnika mjesta i 

župe Sv. Mihovila, koja će se održati 29. rujna 2019. godine. 

 Muški rukometni klub Kozala iz Rijeke – zamolba za subvenciju prijevoza igrača 

Kluba S. L. iz Krka. 

 Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanja na području Grada Krka za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk - zamolba za financijsku potporu 

školskog projekta snimanja „Eko himne škole“. 

 Prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 

školsku/akademsku godinu 2019./2020. 

 Savez sportske rekreacije “Sport za sve” PGŽ iz Opatije – zahtjev za financiranje 

15. Festivala sportske rekreacije za osobe starije životne dobi. 

 Prijedlog trgovačkog društva TT 1991 j.d.o.o. iz Malinske za organiziranje 

Krčkog karnevala 2020. godine. 

 Udruga Šahovski klub „Draga“ iz Rijeke - zamolba za sufinanciranje organizacije 

otvorenog međunarodnog prvenstva Primorsko – goranske županije u šahu 

„Zlatni otok Krk 2019“ koje će se održavati u Malinskoj od 31. listopada do 03. 

studenog 2019. godine. 

 Udruga ugostitelja Primorsko-goranske Županije iz Rijeke - zamolba za 

financijsku pomoć za sudjelovanje na kongresu svih hrvatskih ugostitelja u 

Čakovcu koji će se održati dana 21. listopada 2019. godine. 

2. Imovinsko – pravni predmeti. 

3. Odsjek za proračun i financije: 

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Krka – prijedlog za davanje suglasnosti za zaduživanje 

preko robnog zajma za financiranje projekta Nabava tehničkog vozila. 

b) Očitovanje Odsjeka za proračun i financije o ponudi  Wiener osiguranja Vig d.d. Zagreb, 

za osiguranje imovine Grada Krka u pro rati u trajanju od 01.10.-01.12. 2019. godine. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Boćarski klub Krk – zamolba za financiranje izrade i postavljanja nove ograde oko terena 

boćališta i tribina koje koristi Boćarski klub Krk. 

b) Mjesni odbor Poljica - zamolba za nabavu i prijevoz jalovine za održavanje i popravak 

makadamskih cesta i puteva na području Mjesnog odbora. 

c) Razmatranje izmjene i nabave nove ploče na trgu Vela Placa u Krku koja šteta je nastala 

uslijed vatrogasne intervencije. 

d) Zidarski obrt „Z. I.“, vl. V. K.– ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih 

puteva i šumskih cesta na području grada Krka. 

e) Trgovina Krk d.d. iz Malinske - zamolba za čišćenje i održavanje javne površine iznad 

potpornog zida marketa Trgovine Krk u dijelu ulice Braće Juras. 
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5. Obrt za usluge T. , vl. M. S. iz Krka – zamolba za produljenje radnog vremena caffe 

bara „Art Caffe“ do 4,00 sata, dana 27. rujna 2019. godine. 

6. Inicijativa Hrvatske stranke prava, Podružnice Krk, o bratimljenju Grada Krka i 

Vukovara. 

7. Zahtjev Ministarstva državne imovine za dostavu očitovanja u vezi prioritetnih 

predmeta u Ministarstvu državne imovine Republike Hrvatske. 

8. Mjesni odbor Milohnići - zahtjev za pražnjenje prostorije u staroj školi Milohnić. 

9. Prijedlog Ugovora o financiranju voditeljstva učitelja i kuhara u produženom 

boravku u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh za školsku godinu 2019./2020. 

10. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Tvrtka Srđan j.d.o.o. - ponuda za fotografiranje stanja prije i nakon projekta 

modernizacije javne rasvjete. 

b) Poziv Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svečano 

potpisivanje Ugovora za financiranje projekta „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma 

Bajčići“. 

c) Tvrtka Elis inžinjering d.o.o. iz Rijeke –ponuda za provedbu energetskog pregleda javne 

rasvjete Grada Krka. 

11. Razmatranje Anexa Ugovora o održavanju informatičke opreme tvrtke Frisd d.o.o. 

iz Krka sa novom cijenom i iznosom mjesečnog paušala. 

12. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) A. S. - zahtjev za izmještanje parkirališta na novoj zgradi POS-a. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Zamolbi glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, za financiranje nabavke 

glazbenih instrumenata za Područni odjel Krk nije moguće udovoljiti, iz razloga jer 

u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu, iz kapitalne pozicije za Osnovnu školu, 

utrošena su sredstva, te ćemo potrebna sredstva za nabavku glazbenih instrumenata 

osigurati u Proračunu za 2020. godinu. 

 

 Prihvaća se zamolba J. B. autorice knjige haiku poezije pod naslovom „U smiraj 

dana“ za sufinanciranje troškova tiskanja knjige u iznosu od 2.720,00 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da naprijed navedeni iznos uplati na 

žiro račun tiskare. 
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 Kako dijete K. S. nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, radi 

popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže sufinanciranje boravka 

djeteta u Područni  vrtić u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta K. 

S. (V. S. ), u Područnom vrtiću  u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 2019./2020. 

 

 Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za pokriće troškova za proslavu 

zaštitnika mjesta i župe Sv. Mihovila koja će se održati 29. rujna 2019. godine, te se 

u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, odobrava iznos od 

2.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, po dostavljenom računu Pekare 

Vrbnik d.o.o. i Trgovine Krk d.d.  

 

 Prihvaća se zamolba muškog rukometnog kluba Kozala iz Rijeke za subvenciju 

prijevoza sportaša S. L. iz Krka, te se temeljem Zaključka KLASA: 022-01/15-01/01 

odobrava na teret Proračuna Grada Krka, iznos od 0,40 kn po prijeđenom 

kilometru po dostavljenom izvješću kluba.  

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanja na području Grada Krka– 

vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za financijsku 

potporu školskog projekta snimanja „Eko himne škole“, te se u tu svrhu u 

Proračunskoj 2020. godini odobrava ukupan iznos od 3.800,00 kn. 

 

 Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

za školsku/akademsku godinu 2019./2020.  

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 

2019./2020. objaviti će se na web stranici Grada Krka www.grad-krk.hr. 

 

 Prihvaća se zahtjev Saveza sportske rekreacije “Sport za sve” PGŽ iz Opatije za 

financiranje 15. Festivala sportske rekreacije za osobe starije životne dobi koji će se 

održati 4. listopada 2019. godine u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 6.000,00 kn iz pozicije tekuće 

rezerve. 

 

 Prima se na znanje prijedlog trgovačkog društva TT 1991 j.d.o.o. iz Malinske za 

organiziranje Krčkog karnevala 2020. godine, te će se u narednom razdoblju nakon 

zajedničkog sastanka sa predstavnicima trgovačkog društva TT 1991 j.d.o.o. iz 

Malinske Grad Krk  očitovati o istom. 

www.grad-krk.hr.
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 Grad Krk nije u mogućnosti podržati financiranje međunarodnog prvenstva 

Primorsko – goranske županije u šahu „Zlatni otok Krk 2019“ koje će se održavati 

u Malinskoj od 31. listopada do 03. studenog 2019. godine, iz razloga jer u 

Proračunu Grada Krka za 2019. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu 

namjenu. 

 

 Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Udruge ugostitelja Primorsko-

goranske Županije iz Rijeke, za financijsku pomoć za sudjelovanje na kongresu svih 

hrvatskih ugostitelja u Čakovcu koji će se održati dana 21. listopada 2019. godine, iz 

razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu nisu osigurana sredstva za 

prethodno navedeno namjenu. 

 

 

Ad 2. 

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. Prijedlog S. J., zakupnice poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka koji se nalazi u 

Krku, Vela placa 1, za davanje suglasnosti za davanje predmetnog poslovnog prostora u 

podzakup TD: Krčka kneginja d.o.o. sa sjedištem u Krku, Šetalište Sv. Bernardina 2a. 

 

2. Prijedlog H. F., zastupanog po odvjetnici K. M. D., vlasnika stambene građevine 

izgrađene na k.č. 3839/1 k.o. Krk grad, za kupnju 106/300 dijela k.č. 3842/4 k.o. Krk 

grad. (Prilog: 1) 

 

3. Prijedlog za zaključenje ugovora o kupoprodaji 9/18 dijela k.č. 3823/7 k.o. Krk grad 

(9/18 dijela z.č. 1563/7 k.o. Krk) ukupne površine 527 m², suvlasništvo G. G. iz Italije, 

zastupan po N. M. radi izgradnje zapadne gradske zaobilaznice GU 1. (Imenovani ima 

suvlasništvo u površini od 263,50 m²). 

 

4. Prijedlog Trgovine Krk d.d. sa sjedištem u Malinskoj, Dubašljanska 80, za davanje u 

zakup z.č. 1214 k.o. Krk. Predlagatelj navodi da je vlasnik z.č. 1213 k.o. Krk grad na 

kojoj ima namjeru izgraditi benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima te bi z.č. 1214 k.o. 

Krk koristio u svrhu parkiranja. 

 

5. Prijedlog M. Ž., vlasnice z.č. 1313/1 k.o. Poljica, na kojoj predlagateljica gradi stambenu 

građevinu, te je imenovana i suvlasnica z.č. 1316/1 k.o. Poljica, za zakup dijela z.č. 

1317/1 k.o. Poljica, radi uređenja pristupnog puta i okućnice objekta. 
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6. Prijedlog Kalada j.d.o.o. sa sjedištem u Krku, Biskupa Antuna Mahnića 17, za smanjenje 

zakupnine za javnu površinu koja se nalazi ispred objekta Fritto Misto. Predlagatelj 

navodi kao razlog da je predmetnu javnu površinu počeo koristiti nakon 15. srpnja 2019. 

godine, jer da se čekala izmjera površine od strane komunalnog redara. 

 

7. Prijedlog J. P., za davanje suglasnosti za postavljanje izložbeno prodajnog prostora u 

auto kampu Ježevac (pokraj restorana Ježevac) za koji predlagateljica ima zaključen 

ugovor o zakupu sa Valamar Riviera d.d. Poreč. 

 

8. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu robe: 

Modernizacija  rasvjete Sportsko rekreativnog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. 

Evidencijski broj nabave: NMV:30/19 

 

9. Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga:  Izrada 

projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta na sportsko rekreacijskoj zoni 

R11 Lunta. Evidencijski broj nabave: NMV: 30/19. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se prijedlog Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za zaduživanje 

putem robnog zajma u iznosu od 950.000,00 kn sa rokom dospijeća najkasnije do 

31. srpnja 2020. godine, za financiranje projekta Nabava tehničkog vozila za 

potrebe JVP-a, te će se suglasnost o istom donijeti nakon zasjedanja Gradskog 

vijeća Grada Krka. 

 

b) Prihvaća se ponuda  Wiener osiguranja Vig d.d. Zagreb, za osiguranje imovine 

Grada Krka u pro rati u trajanju od 01.10.-01.12. 2019. godine, u ukupnom iznosu 

od 22.978,96 kn. 

 

Ad 4. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

 

a) Odobrava se iznos od 23.616, 00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, za 

izradu ograde na tribinama boćarskog kluba. 

 

Grad Krk nije u mogućnosti u cijelosti udovoljiti zamolbi Boćarskog kluba Krk, te 

će se ostali radovi uvrstiti u Proračun za 2020. godinu. 

 

b) Mjesnom odboru Poljica odobrava se financijska potpora za nabavu i prijevoz 

jalovine 

(150 m
3
) za potrebe održavanja i popravka makadamskih cesta i puteva na 

području Mjesnog odbora.  

 

Molimo Mjesni odbor Poljica da JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo potvrdi 

isporuku 150 m
3
 jalovine.   

 

c) Grad Krk financirati će troškove izmjene i nabave novih kamenih ploča na trgu 

Vela Placa u Krku, koja šteta je nastala uslijed vatrogasne intervencije. 

 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči popravak oštećenih 

ploča. 

 

d) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Z. I. “ vl. V. K. za održavanje nerazvrstanih 

cesta – poljskih puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih iz programa IPARDA) na 

području grada Krka, u ukupnom iznosu od 29.690,00 kn. 

 

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3. a i čl. 79. st.7. Zakona o porezu na 

dodanu vrijednost. 

 

e) Prihvaća se zamolba Trgovine Krk d.d. iz Malinske za čišćenje i održavanje javne 

površine iznad potpornog zida Trgovine Krk u dijelu ulice Braće Juras u Krku. 

 

Grad Krk će u godišnji program održavanja zelenih površina tvrtke Vecla d.o.o. za 

2020. godinu, uvrstiti čišćenje i održavanje javne površine iznad potpornog zida 

Trgovine Krk u dijelu ulice Braće Juras u Krku. 

 

Ad 5. 

Zamolbu obrta za usluge T., vl. M. S. iz Krka za produljenje radnog vremena caffe bara „Art 

Caffe“ do 4,00 sata, dana 27. rujna 2019. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
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Caffe baru „Art Caffe“, obrt za usluge T. vl. M. S. iz Krka, daje se suglasnost za 

produženje radnog vremena Caffe bara, za dan 27. rujna 2019. godine do 04,00 sata. 

 

Nakon 00,00 sati ugostitelj je dužan pridržavati se propisanih zakonskih odredbi, sukladno 

Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj: 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18). 

 

Ad 6. 

Inicijativu Hrvatske stranke prava, Podružnice Krk, o bratimljenju Grada Krka i Vukovara, 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se inicijativa Hrvatske stranke prava, Podružnice Krk, o bratimljenju Grada 

Krka i  Grada Vukovara (Vidi prilog Zaključku predmetni pisani podnesak – Inicijativu o 

bratimljenju gradova... koji čini njegov sastavni dio). 

 

Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada 

Krka i Grada Vukovara upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

 

Ad 7. 

Zahtjev Ministarstva državne imovine za dostavu očitovanja u vezi prioritetnih predmeta u 

Ministarstvu državne imovine Republike Hrvatske, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zahtjev Ministarstva državne imovine za dostavu očitovanja u vezi prioritetnih 

predmeta u Ministarstvu državne imovine Republike Hrvatske, a vezano za nekretnine 

koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na 

dan 01. siječnja 2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima 

su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u 

obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja 

igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni 

domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube. 

 

Obvezuje se Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da utvrdi o kojim se nekretninama 

radi, te za koje objekte i površine je potrebno podnijeti zahtjev za izdavanje isprava 

podobnih za upis prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Republike hrvatske iz 

članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 

Ad 8. 
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Zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, za pražnjenje prostorije u staroj školi Milohnić, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se informacija Mjesnog odbora Milohnić o nelegalnom korištenju prostorije u 

staroj  školi Milohnić od strane turističke agencije Molnar – Gabor. 

 

Obzirom da turistička agencija Molnar - Gabor ima poslovni prostor u zakupu, ali se 

koristi dijelom prostora koji sukladno Ugovoru o zakupu poslovnog prostora nije dan u 

zakup, molimo da se u roku od 30 dana po dostavi ovog Zaključka, isprazni prethodno 

navedena prostorija. 

 

 

Ad 9. 

Prijedlog Ugovora o financiranju voditeljstva učitelja i kuhara u produženom boravku u Matičnoj 

školi Krk i Područnoj školi Vrh za školsku godinu 2019./2020,obrazložio je Marinko Bajčić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Prijedlog Ugovora o financiranju voditeljstva učitelja i kuhara u produženom 

boravku u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh za školsku godinu 2019./2020.– vidi 

prilog Zaključku predmetni Prijedlog Ugovora koji čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 10. 

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 Srđan j.d.o.o. za fotografiranje stanja prije i nakon 

projekta modernizacije javne rasvjete, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a 

 

b) Prima se na znanje poziv Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju na svečano potpisivanje Ugovora za financiranje projekta „Rekonstrukcija 

zgrade Društvenog doma Bajčići“, koje će se održati 02. listopada u Ministarstvu 

poljoprivrede u Zagrebu. 
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c) Procjenjena vrijednost nabave za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete 

Grada Krka, za 2.200 kom rasvjetnih lampi iznosi 60.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a. 

 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak 

jednostavne nabave za provedbu energetskog pregleda javne rasvjete Grada Krka. 

 

 

Ad 11. 

Anex Ugovor o održavanju informatičke opreme tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka sa novom cijenom i 

iznosom mjesečnog paušala, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Anex Ugovora o održavanju informatičke opreme tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka sa 

novom cijenom i iznosom mjesečnog paušala, u ukupnom iznosu od 1.620, 00 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a, čije odredbe će se primjenjivati od 01. siječnja 2020. godine. 

 

Ad 12. 

Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u vezi sa zahtjevom A. S. za 

izmještanje parkirališta na novoj zgradi POS-a, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog rješenja za poboljšanje i sigurnije korištenje parking uz 

višestambenu građevinu POS-a u Krku koji je dostavila Agencija za pravni promet i 

posredovanje nekretninama, a izrađen je od glavnog projektanta Dinocop d.o.o. 

Postavom stupića (sukladno dostavljenim nacrtima) spriječio bi se kontakt vozila i zgrade 

na parkirnim mjestima koja se nalaze najbliže zgradi. 

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 30 sati. 
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 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


