GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-149-119
Krk, 05.prosinca 2016.

ZAPISNIK
sa 149. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. prosinca (ponedjeljak) 2016. 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, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Džimi
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni
suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik
Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove, Mladena Cvitković, 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:
 Atletski klub Krk – zamolba za sufinanciranje kupnje 3 kontejnera za potrebe
Atletskog kluba;
 Jedriličarski klub „Plav“ iz Krka – prijedlog za sufinanciranje manifestacije
„Krčka jedra“;
 Obitelj Mehić iz Krka, Narodnog Preporoda 20/a zamolba za priznavanje prava
dodjele jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.
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2. Upit o pružanju autotaksi prijevoza s područja zračnih luka u Republici
Hrvatskoj, dostavljen od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
3. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu.
4. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.
5. Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu.
6. Inicijativa Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka za
obnavljanje i objedinjavanje katastra i zemljišne knjige.
7. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko goranske
županije u 2016. godini.
8. Udruga Kreativni Krk- zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku Trg Vela Placa, u cilju održavanja manifestacije „Advent na Placi“ za dan 09. i
10. prosinca 2016. godine.
9. Udruga veterana Domovinskog rata otoka Krka – prijedlog za novim
oblikovanjem partera spomenika „Palim za domovinu“ u Velom parku u gradu
Krku.
10. Imovinsko – pravni predmeti.
11. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) GP Krk-a d.d. – ponuda za nabavu i ugradnju zaštitne obloge od reciklirane gume
na trgu u Krku;
b) Ivan Brusić iz Rijeke i Marija Kremenić iz Kornića prijedlog za izmjenu UPU 2
Kornić;
c) Razmatranje Rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru – slobodnostojeća zahtjevna zgrada – javne namjene (društveni dom)
izgrađen na z. č. 713, 714, i 716 sve k.o. Skrbčići u naselju Pinezić;
d) Obavijest Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Primorsko goranske županije, o održavanju Javne rasprave o sadržaju Strateške
studije o utjecaju na okoliš I. Izmjene i dopune Prostornog plana PGŽ;
e) Razmatranje grafičkog dijela Idejnog rješenja višestambene zgrade prema
programu društveno poticane stanogradnje izrađeno od tvrtke Dinocop d.o.o.
Omišalj;
f) Mjesni odbor Milohnić – zamolba u vezi sufinanciranja izgradnje potpornog zida
na lokaciji kod obiteljske kuće kbr. 172 u naselju Brzac;
g) Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu.
12. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Izvještaj tvrtke GEOS d.o.o. iz Rovinja u svezi rezultata georadarskog i
geoelektričnog snimanja postojećeg upojnog bunara na lokaciji „Kimpi“ u gradu
Krku;
b) Izvješće prometnog redara o izmjeri ulice nadbiskupa Alojzija Stepinca u gradu
Krku;
c) Mirko Barića iz Krka, J. J. Strossmayera 17/III – zamolba za izmjenu vanjske
stolarije – grilja, na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17/III, na trećem katu;
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d) Tvrtka TRI-A studio d.o.o. iz Samobora – zahtjev za izdavanje suglasnosti za
postavu konzolnih svijetlećih natpisa za poslovni objekt u izgradnji na k. č. br.
3194/7-15 k.o. Krk grad, „ Zagrebačka Banka“ (budući zakupnik).
13. Prijedlog tvrtke REA Kvarner iz Rijeke, Ciottina 17 b, za potpisivanje
deklaracije o pametnim otocima.
14. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke – ponuda za uslugu vođenja lokalnih poreza
Grada Krka.
15. Tvrtka Frisd d.o.o. ponuda za postavljanje samonosivog pocinčanog stupa pored
strujnog ormara semafora.
16. Upravina ocjena.
17. Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za sklapanje Sporazuma s vlasnikom zbirke
za projekt „Mala Barka 2“.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Udovoljava se zamolbi Atletskog kluba Krk za sufinanciranje kupnje 3
kontejnera za potrebe Atletskog kluba (svlačionica, tuš prostorija sa WC-om i
ured), te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu iz pozicije
kapitalne donacije Udrugama u sportu - pozicija 1264, odobrava iznos od
20.770,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
 Vezano za inicijativu Jedriličarskog kluba „Plav“ iz Krka za sufinanciranje
manifestacije „Krčka jedra“, obvezuje se Odsjek za proračun i financije da za
predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka pripremi Amandman na
točku Dnevnog reda Prijedlog Proračun Grada Krka za 2017. godinu, u smislu
otvaranja pozicije u Proračunu pod nazivom „Krčka jedra“.
 Budući da je obitelj Mehić dostavila potvrdu o mjestu boravka kao i potvrdu da
pravo za dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
nisu ostvarili u mjestu stalnog prebivališta, prihvaća se zamolba Almira Mehića
za dodjelu
jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta,
sukladno uvodno navedenoj Odluci.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 2.
Upit o pružanju autotaksi prijevoza s područja zračnih luka u Republici Hrvatskoj, dostavljen
od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da dostavi traženu dokumentaciju i podatke vezane
za pružanje auto taksi usluge na području Grada Krka, Agenciji za zaštitu tržišnog
natjecanja, sukladno zaprimljenom upitu.
Ad 3.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu
(vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe
za 2017. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i usvajanje.
Ad 4.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (vidi
prilog Zaključku predmetni prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017.
godinu, koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i usvajanje.
Ad 5.
Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne
pristojbe za 2017. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i usvajanje.
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Ad 6.
Inicijativu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka za obnavljanje i
objedinjavanje katastra i zemljišne knjige, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk prihvaća inicijativu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore
Rijeka za obnavljanje i objedinjavanje katastra i zemljišne knjige, u cilju rješavanja
neusklađenosti podataka, bolje transparentnosti, konkurentnosti te poticanja
investicijskih ulaganja.
Ad 7.
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko goranske županije u 2016.
godini, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko
goranske županije u 2016. godini.
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko goranske županije
u 2016. godini objaviti će se na web stranicama Grada Krka.
Ad 8.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za korištenje javne površine u gradu Krku - Trg Vela Placa,
u cilju održavanja manifestacije „Advent na Placi“ za dan 09. i 10. prosinca 2016. godine,
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk odobrava se korištenje javne površine Vele Place u gradu Krku
za dan 09. i 10. prosinca 2016. godine, u vremenu od 17,00 – 00,00 sata, u cilju
održavanja manifestacije „Advent na Placi“.
Ad 9.
Inicijativu Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka za novim oblikovanjem partera
spomenika „Palim za domovinu“ u Velom parku u gradu Krku, obrazložio je gradonačelnik
Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se inicijativa Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka za novim
oblikovanjem partera spomenika „Palim za domovinu“ u Velom parku u gradu Krku.
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Molimo Udrugu da Gradu Krku, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostavi
troškovnik radova, nakon čega će Grad Krk krenuti u realizaciju novog oblikovanja
partera spomenika „Palim za domovinu“ u Velom parku u gradu Krku.
Ad 10.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave za ustupanje radova na izgradnji
dijela dionice nerazvrstane ceste oznake U3.2 i U3.3 u gradu Krku.
Proveden je postupak javne nabave u otvorenom postupku nabave, Evidencijski
broj:JN: 5/16.
2. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave za nabavu opreme za pohranu velike
količine podataka sa informatičkog sustava Grada Krka. Proveden je postupak
nabave bagatelne vrijednosti, Evidencijski broj:NBV: 40/16.
3. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na adaptaciji
sanitarija i ulaznog hola u Društvenom domu u Bajčićima. Provest će se postupak
nabave bagatelne vrijednosti, Evidencijski broj:NBV: 42/16.
4. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za nabavu uredskog materijala za
potrebe Grada Krka u 2017. godini. Provest će se postupak nabave bagatelne
vrijednosti, Evidencijski broj:NBV: 43/16.
5. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za dobavu, dopremu i ugradnju
sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti na dijelu k. č. 2352/11 k.o. Krk
grad. Provest će se postupak nabave bagatelne vrijednosti, Evidencijski broj:NBV:
44/16.
6. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za produljenje licenci za nastavak
upotrebe Microsoftovog softvera licenciranog postojećim Sporazumom V1560623
od 18. prosinca 2012. godine, koji Sporazum vrijedi do 31. prosinca 2018. godine.
Provest će se postupak nabave bagatelne vrijednosti, Evidencijski broj:NBV: 45/16.
7. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za izgradnju prometnice U5-2 u Zoni
29 u gradu Krku. Provest će se postupak nabave bagatelne vrijednosti, Evidencijski
broj:NBV: 46/16.
8. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za tehničke i poslovne usluge za
potrebe Grada Krka u 2017. godini. Provest će se postupak nabave bagatelne
vrijednosti, Evidencijski broj:NBV: 48/16.
9. Donošenje Odluke vezano za ponudu Naturalis d.o.o. sa sjedištem u Ludbregu za
organizaciju održavanja manifestacije Krčkog karneval 2017.
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10. Prijedlog Stanka Andrića iz Rijeke, Gornja Vežica 7, vlasnika k. č. 735/160 k.o.
Kornić za davanje suglasnosti za izgradnju potpornog zida prema putu oznake
735/209 k.o. Kornić.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 11.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje ponuda GP Krk-a d.d. za nabavu i ugradnju zaštitne obloge od
reciklirane gume na trgu u Krku u vrijednosti 49.850,00 kn.
S obzirom da vrijednost radova nije predviđena u Izmjenama Programa gradnje
objekata i uređaja infrastrukture za 2016.godinu te da nije predviđena u Planu
nabave za 2016. godinu nabava se ne može provesti u 2016. godini.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda
narudžbenicu za nabavu i ugradnju zaštitne obloge od reciklirane gume na trgu u
Krku u vrijednosti 49.850,00 kn početkom 2017. godine.

b) Prima se na znanje zamolba Ivana Brusića i Marije Kremenić za izmjenu UPU 2
Kornić.
Budući da Grad Krk trenutno nema drugih inicijativa za izmjenu UPU 2
Kornić, predlažemo podnositeljima zamolbe da preuzmu obvezu financiranja
izmjena plana UPU 2 Kornić i svih potrebnih podloga, sukladno člancima 167. i
168. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj: 153/13).
c) Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sukladno Rješenju o naknadi za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – slobodnostojeća zahtjevna
zgrada – javne namjene (društveni dom) izgrađen na z. č. 713, 714, i 716 sve k.o.
Skrbčići u naselju Pinezić, uplati iznos od 4.735,75 kn.
d) Prima se na znanje Obavijest Klasa: 351-01/16-04/66, Urbroj: 2170/1-03-08/6-1615, od 28. studenog 2016. godine, Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske županije, o održavanju Javne
rasprave o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš I. Izmjene i dopune
Prostornog plana Primorsko goranske županije.

e) Prihvaćaju se dostavljeni prilozi iz Idejnog rješenja za izgradnju višestambene
zgrade prema programu društveno poticane stanogradnje, izrađeno od tvrtke
Dinocop d.o.o. Omišalj.
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Grad Krk moli izrađivača Idejnog rješenja višestambene zgrade prema
programu društveno poticane stanogradnje, za izračun razlike troškova, ukoliko
bi se pri izgradnji umjesto ravnog krova izgradilo dvostrešni krov.
Ukoliko bi cijena dvostrešnog krova previše opterećivala cijenu kvadrata, Grad
Krk neće inzistirati na istom.
Moli se tvrtku Dinocop d.o.o. Omišalj izvješće o navedenom.
f) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje izgradnje
potpornog zida prema javnoj površini, na lokaciji kod obiteljske kuće kbr. 172 u
naselju Brzac, u vlasništvu Velimira Rušina iz Brzac 170a, vlasnika čestice 1784/2
k.o. Linardići koja čestica graniči sa nerazvrstanom cestom u vlasništvu Grada
Krka (1784/3 k.o. Linardići).
Kako prema ponudi Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju
„Škarpelin“ vl. Velimir Rušin ukupna cijena radova na izgradnji predmetnog
potpornog zida iznosi 17.052,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a,
Grad Krk sufinancirat će 50% predmetne investicije.
Obvezuje se Radmila Živanović Čop da sa vlasnikom čestice z. č. 1784/2 k.o.
Linardići sklopi Sporazum o sufinanciranju izgradnje potpornog zida, na način
da vlasnik čestice u Proračun Grada Krka donira iznos u visini od 50%
sredstava nabavne vrijednosti, temeljem naprijed navedene ponude.
Nakon sklapanja Sporazuma Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
pokrenuti će postupak izvođenja radova.
g) Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2016. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog
Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog I.
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.

Ad 12.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prihvaća se Izvještaj tvrtke GEOS d.o.o. iz Rovinja u svezi rezultata georadarskog i
geoelektričnog snimanja postojećeg upojnog bunara na lokaciji „Kimpi“ u gradu Krku
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kao i preporuke za vršenje daljnjih radnji na predmetnom području za zbrinjavanje
oborinskih voda i kanala na području polja Kimpi.
Zadužuje se Igor Hrast da projekt rješavanja oborinskih voda i kanala na području
polja Kimpi, prijavi Hrvatskim vodama, u cilju dobivanja financijskih sredstava za
daljnje praćenje projekta, koji projekt će se tijekom 2017. godine provoditi u fazama.
b)
Odgađa se donošenje zaključka po Izvješću prometnog redara o izmjeri ulice
nadbiskupa Alojzija Stepinca u gradu Krku.
Konačni zaključak u vezi problematike zakrčenosti prolaza kroz ulicu Alojzija Stepinca,
te ostalih dijelova starogradske jezgre grada Krka, radi mogućih hitnih intervencija
vatrogasne postrojbe donijeti će se nakon zajedničkog sastanka sa zapovjednikom Javne
vatrogasne postrojbe i predstavnika Grada.
c)
Obvezuje se Radmila Živanović Čop da izvijesti kolegij o obvezi održavanja zgrada
koje su u vlasništvu RH, te o mogućim posljedicama snošenja štete, nezgode, te o vrsti i
načinu poduzimanja hitnih popravaka na istima.
Konačni zaključak po zamolbi Mirka Barića iz Krka, za izmjenu vanjske stolarije –
grilja, na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17/III, na trećem katu, donijeti će se nakon
dostavljenog izvješća.
d)
Tvrtki TRI-A studio d.o.o. iz Samobora daje se suglasnost za postavu konzolnih
svijetlećih natpisa za poslovni objekt u izgradnji na k. č. br. 3194/7-15 k.o. Krk grad,
„Zagrebačka Banka“(budući zakupnik), sukladno predloženom Idejnom projektu br.
17/16, postave konzolnih svjetlećih natpisa, izrađen od projektanta Svjetlane Piškur
dipl. ing. arh.
Ad 13.
Prijedlog tvrtke REA Kvarner iz Rijeke, Ciottina 17 b, za potpisivanje deklaracije o
pametnim otocima, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk prihvaća prijedlog tvrtke REA Kvarner iz Rijeke, za potpisivanje deklaracije
o pametnim otocima, u cilju suradnje na održivom razvoju otoka te promicanju
izgradnje pametnih energetskih sustava na otocima.
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Ad 14.
Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za uslugu vođenja lokalnih poreza Grada Krka,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za uslugu vođenja
lokalnih poreza Grada Krka.
Obzirom na promjene zakonskih propisa koje su u tijeku, ponuda će se razmotriti
nakon implementiranja novih zakonskih propisa.
Ad 15.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za postavljanje samonosivog pocinčanog stupa pored strujnog
ormara semafora, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za postavljanje samonosivog pocinčanog stupa
pored strujnog ormara semafora, u iznosu od 2.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a.
Ad 16.
Upravinu ocjenu, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 prihvaća se Upravina ocjena
( vidi prilog zaključku Upravinu ocjenu koja čini njegov sastavni dio).
Ad 17.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za sklapanje Sporazuma s vlasnikom zbirke za projekt
„Mala Barka 2“, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog da se sporazumno ugovore odnosi između Željka Skomeršića iz
Krka, vlasnika zbirke „Skomeršić“ i Grada Krka u svezi prezentacije izabranih
eksponata u interpretacijskom centru u Krku koji će se urediti sredstvima Primorsko
goranske županije kroz projekt „Mala Barka 2“.
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Konzumacija prava i obveza iz Ugovora započela bi danom otvaranja Interpretacijskog
centra u Krku.
Zadužuje se Radmila Živanović – Čop da do 31. siječnja 2017. godine pripremi prijedlog
Sporazuma.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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