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              GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-125-54 

Krk, 17 . svibnja   2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 125. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. svibnja (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, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, 

stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, stručni suradnik 

Odsjeka za društvene djelatnosti, 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 

 

      D N E V N I    R E D 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Sandra Sindičić iz Kornića Gornje Nerzice 7 - zamolba za dodjelu nagrade 

njezinom sinu Ivanu Sindičiću za osvojeno 2. mjesto na Nacionalnom 

kadetskom prvenstvu 2015. godine ( skijanje na vodi); 

b) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – zamolba za nagrađivanje učenika i 

nastavnika – mentora  za sudjelovanje na Međunarodnom natjecanju; 

c) Zamolbe studenata za dodjelu stipendija na postdiplomskim studijima 

temeljem objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija  studentima u 

akademskoj godini 2016./2017. 

2. Imovinsko – pravni predmeti. 

 



 

 
2 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Geo rad d.o.o. Jelenje - geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

Vrbnička ulica ( do Odvojka prema Dobrinjskoj ulici); 

b) Nenad Kocijan dipl. ing. arh. iz Rijeke – ponuda za vršenje projektantskog 

nadzora i arhitektonsko – tehničkog savjetovanja pri izgradnji grobnih niša na 

gradskom groblju Krk; 

c) Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka - Mišljenje o 

provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11,R38, R310, R311); 

d) Tijek izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk 

(NA1, R11,R38, R310, R311); 

e) Konačni prijedlog UPU 2-Kornić. 

4. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavku i ugradnju novih uređaja za 

wireless opremu, te za preseljenje jednog od uređaja na poziciju Vrata Slobode u 

gradu Krku. 

5. Antenski servis i trgovina „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv Bernardina 6b – ponuda 

za nabavku 3 nova modula za polytron stanicu ( KDS sustav Grada Krka). 

6. Tvrtka Eko Vet d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 158 - ponuda za Reviziju sustava 

financijskog upravljanja i kontrole – FMC uz softversko rješenje. 

7. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01-31.12.2015. godine. 

8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 04. - 30. 04.2016. godine. 

9. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 

2016. godini. 

10. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Milka Kosić i Željka Sabljić iz Krka - zamolba za izmjenu obračuna komunalnog 

doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće manje zahtjevne stambene 

zgrade od 263,36 m
3
 i završene slobodnostojeće manje zahtjevne zgrade – garaže i 

spremišta od 497,54 m
3
 obje izgrađene na k.č. 2039/3 i 2039/5 obje k.o. Krk – 

grad u Krku; 

b) Tvrtka Vecla d.o.o. – zamolba za sufinanciranje kupnje kantica za otpatke koje bi 

se postavile na gradskim plažama, iz razloga dotrajalosti dosadašnjih; 

11.  Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić - zamolba za zaključenje Ugovora o djelu s 

jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja 

raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Skrbčić – 

Pinezić. 

12. Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje nabavke stolova i stolica za 

potrebe Društvenog doma u Linardićima. 

13. Mjesni odbor Poljica - zamolba za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom 

s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz 

ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Poljica. 

14. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka. 

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka 

Krka, radi pripreme novog Sporazuma o zajedničkom financiranju. 
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Ad 1. 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Ivanu Sindičiću iz Kornića dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 

kn za osvojeno 2. mjesto na Nacionalnom kadetskom prvenstvu 2015. godine 

(skijanje na vodi), na temelju Rješenja o kategorizaciji sportaša – sportaš 

Hrvatske VI. Kategorije (daroviti sportaš).  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

  

b) Za postignute izvrsne rezultate na Međunarodnom natjecanju, Grad Krk 

dodjeljuje sljedeće nagrade mentorima i učenicima i to:  

 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorima Ani Pasarić 

prof. i Gordiji Marijan prof., te učenicima Demiru Ahmetoviću, iz Krka,  

Vidikovac 45,  učeniku 3 HTT razreda i  Mariji Prendivoj  iz Krka, Nenadići 

50,  učenici 4 GB razreda Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk. 

 

c)  

   

I. Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017., objavljenom na 

web stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, prispjele ukupno 2 (dvije) 

zamolbe studenata sa područja Grada Krka, te da svi ispunjavaju natječajne 

uvjete i to: 

1. Andrea Milić, iz Krka, N. Udine Algarottija 9, studentica Filozofskog 

fakulteta u Rijeci, doktorski studij iz psihologije.         

     

2. Ivana Plavšić iz Krka, Narodnog Preporoda 27, studentica Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, poslijediplomskog doktorskog studija 

biomedicine.    

  

II. Utvrđuje se da se svim natjecateljima - studenticama iz točke I. ove Odluke 

dodjeljuje stipendija za studensku godinu 2016./2017. u mjesečnom iznosu od 

1.000,00 kn, počevši od svibnja 2016. godine, zaključno sa siječnjem 2017. 

godine;  

 

 

Ad 2. 

 

Prijedloge i zamolbe 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 
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1. Donošenje prijedloga odluke o zamjeni nekretnina i to: k. č. 3860/2 k.o. Krk grad 

površine 309 m
2
, vlasništvo Adalcize Jurina iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 17, koja ulazi 

u sastav puta u dijelu grada Krka ( područje Mali Kartec ) za 309/7416 dijela k. č. 

3979/1 k.o. Krk grad površine 309 m
2
 , koje zemljište se nalazi u zoni sporta i 

rekreacije ( područje Lunta ,a kojeg je Adalciza Jurina suvlasnica u 767/7416 dijela .  

 

2. Donošenje prijedloga odluke o zamjeni nekretnina i to: k.č. 3862/2 ; 3862/3 i k.č. 

3862/5 , sve k.o.  k.o. Krk grad vlasništvo Milana Sokolovskog iz Krka u ¾ dijela , 

odnosno u ukupnoj površini od 375,75 , koje ulaze u sastav puta u dijelu grada Krka ( 

područje Mali Kartec ) za k.č. 2026/5 k.o. Krk grad površine 141 m
2
 , koja parcela 

čini jedinstvenu građevinsku parcelu zajedno sa k.č. 2021/4 k.o. Krk grad , vlasništvo 

Milana Sokolovskog u omjeru 1:1 , te donošenje odluke o zaključenju kupoprodajnog 

ugovora za preostalu površinu parcela koje ulaze u sastav puta , a vlasništvo su 

Milana Sokolovskog u površini od 235 m
2
 , po cijeni od 75 EUR po m

2
 zemljišta, u 

protuvrijednosti u kunama.  

        3. Prijedlog Zdravka Zeca iz Malinske za zaključenje kupoprodajnog ugovora za z. č. 

172/2 površine 131 m
2
  i z.č. 171/2 površine 351 m

2
 , obje k.o. Linardići , koje parcele 

su formirane i predviđene za izgradnju puta u  dijelu naselja Linardići. 

        4.Prijedlog Mrakovčić Mihovila iz Skrpčića za kupnju dijela k. č. 3385/1 k.o. Krk grad 

površine 150 m
2
 , radi formiranja okućnice kuće izgrađene na k. č. 3385/4 k.o. Krk 

grad. 

       5. Prijedlog za kupnju zemljišta koje ulazi u sastav puta na području Mali Kartec i to:  

           k.č. 3864/5 površine 25 m
2
, k.č. 3864/6 površine 19 m

2
 i k.č. 3864/7 površine 25 m

2 
,  

           sve k.o. Krk grad , vlasništvo Deana De Visintina, Marijana Večerine i Željka Petrića , 

po cijeni od 75 EUR u protuvrijednosti u kunama.  

 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 3. 

 

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

Galjanić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

Vrbnička ulica ( do Odvojka prema Dobrinjskoj ulici), br. 273/2015., izrađen od 

tvrtke Geo - rad d.o.o. Jelenje, koji je proveden u gruntovnici i Odjelu za 

katastar nekretnina Krk. 

Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da asfaltiranje 

predmetne dionice ceste, uvrsti u Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  
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b) Prihvaća se ponuda Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke za vršenje 

projektantskog nadzora i arhitektonsko – tehničkog savjetovanja pri izgradnji 

grobnih niša na gradskom groblju Krk, u iznosu od 13.500,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

c) Prima se na znanje Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk 

(NA1, R11,R38, R310, R311), Klasa: 351-01/16-04/18, Urbroj:2170/1-03-08/1-16-2 

od 05. svibnja 2016. godine,  dostavljeno od Upravnog odjela za graditeljstvo i 

zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka.  

 

d) Obzirom na pristiglo Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1- Krk (NA1, R11,R38, R310, R311) – (vidi prilog predmetno Mišljenje Klasa: 

351-01/16-04/18, Urbroj:2170/1-03-08/1-16-2 od 05. svibnja 2016. godine koje čini 

sastavni dio ovog zaključka) molimo izrađivača plana, tvrtku Urbanistica d.o.o. 

Zagreb da u što kraćem roku pripremi prijedlog plana za Javnu raspravu. 

 

e) Prima se na znanje dopis Geoprojekta d. d.  Opatija, od 16. svibnja 2016. godine 

s priloženim  mišljenjem JU Zavod za prostorno uređenje Rijeka, koje mišljenje 

je izrađivač plana samoinicijativno ishodio od istih, o predloženim potrebnim 

izmjenama u Konačnom prijedlogu plana UPU 2-Kornić.  

Upućuje se izrađivača plana da izvrši predložene izmjene u cilju što hitnijeg 

dobivanja pozitivnog mišljenja JU Zavod za prostorno uređenje.   

   

Ad 4. 

 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku i ugradnju novih uređaja za wireless opremu, te 

za preseljenje jednog od uređaja na poziciju Vrata Slobode u gradu Krku obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaćaju se ponude tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku i ugradnju novih uređaja 

za wireless opremu, te za preseljenje jednog od uređaja sa Obale (ispred hotela Marina)  

na točku kamere Vrata Slobode u gradu Krku, u ukupnom iznosu od 40.711,09 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog zaključku, predmetne ponude koje čine 

njegov sastavni dio).  

 

 

Ad 5. 

 

Ponudu Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv Bernardina 6b za 

nabavku 3 nova modula za polytron stanicu ( KDS sustav Grada Krka),  obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 
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Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, za nabavku 3 nova 

modula za polytron stanicu (KDS sustav Grada Krka), iznosu od 8.500,00  kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu,  koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

 

Ad 6. 

 

Ponudu tvrtke Eko Vet d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 158 za Reviziju sustava financijskog 

upravljanja i kontrole – FMC uz softversko rješenje obrazložila je Dinka Pejnović te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Eko Vet d.o.o. iz Vukovara, za Reviziju sustava financijskog 

upravljanja i kontrole – FMC uz softversko rješenje, u iznosu od 10.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 7. 

 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01-31.12.2015. godine obrazložila je Dinka 

Pejnović te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01. - 31.12.2015. godine – 

vidi prilog predmetno Izvješće koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01. - 31.12.2015. godine, upućuje se na 

razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Krka, kao sastavni dio točke 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.   

 

 

Ad 8. 

 

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 04. - 30. 04.2016. godine obrazložila je Dinka 

Pejnović te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.04. - 30.04.2016. godine – 

vidi prilog predmetno Izvješće koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju proračunske 

zalihe od 01.04. - 30.04.2016. godine, uputiti će se članovima Gradskog vijeća Grada 

Krka u cilju razmatranja.     
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Ad 9. 

 

Odluku o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2016. godini 

obrazložila je Dinka Pejnović te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka u 2016. godini – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 

u 2016. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

Ad 10. 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalne djelatnosti obrazložio je Đimi Skomeršić,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

 

a) Na temelju Odluke o komunalnom doprinosu „Službene novine PGŽ“ broj: 

42/04, 34/09, 27/10, 19/12, 13/13 i 9/15) prihvaća se zamolba Milke Kosić i 

Željke Sabljić iz Krka za izmjenu obračuna komunalnog doprinosa za 

ozakonjenje završene slobodnostojeće manje zahtjevne stambene zgrade od 

263,36 m
3
 i završene slobodnostojeće manje zahtjevne zgrade – garaže i 

spremišta od 497,54 m
3
 obje izgrađene na k.č. 2039/3 i 2039/5 obje k.o. Krk – 

grad u Krku. 

 

Kako su podnositeljice zamolbe vlasnice obiteljske kuće na  k. č. 2039/3 i 

2039/5 obje k.o. Krk – grad u Krku, u idealnim dijelovima, nalaže se Odsjeku 

za komunalno gospodarstvo da obračun komunalnog doprinosa za Željku 

Sablić kao vlasnicu ¼ objekta tj. za 230,18 m
3
 ( 920,73 m

3
:4) obračuna s 

popustom od 70% sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 5. naprijed 

navedene Odluke, dok se razlika od 33,18 m
3
 ( 263,36 m

3
 – 230,18 m

3
)  plaća 

po punoj cijeni obračuna komunalnog doprinosa.  

 

Budući da garaža i spremište  (497,54 m
3
) nisu namijenjeni komercijalnom 

korištenju  temeljem članka 1. stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu, 

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa prilikom obračuna, umanjiti će 

se za 50%.  
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Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pripremi Rješenje o 

plaćanju komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće 

manje zahtjevne stambene zgrade od 263,36 m
3
 i završene slobodnostojeće 

manje zahtjevne zgrade – garaže i spremišta od 497,54 m
3
 obje izgrađene na 

k.č. 2039/3 i 2039/5 obje k.o. Krk – grad u Krku, sukladno odredbama  stavka 

2. i 3. ovog Zaključka. 

 

b) Tvrtki Vecla d.o.o. odobrava se financijska potpora za kupnju kantica za 

otpatke koje će se postaviti na gradskim plažama, radi dotrajalosti 

dosadašnjih, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu 

odobrava iznos od 33.375,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, 

temeljem ponude tvrtke Gradatin d.o.o. iz Sesveta, br. ponude: 017385.   

 

Ad 11. 

Zamolbu Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom 

s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u 

naseljima na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić obrazložio je Marinko Bajčić te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za zaključenje Ugovora o djelu s 

jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i 

granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić, u 

vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza 2016. godine u neto iznosu od 

2.500,00 kn mjesečno 

 

Ad 12. 

Zamolbu Mjesnog odbor Milohnić za sufinanciranje nabavke stolova i stolica za potrebe 

Društvenog doma u Linardićima, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje nabavke stolova i 

stolica za potrebe Društvenog doma u Linardićima, sukladno dostavljenim ponudama 

tvrtke Lesnina d.o.o. i Di Klana d.d. u ukupnom iznosu od 17.218,85 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetne ponude koje čine sastavni dio ovog zaključka).  

  

Ad 13. 

 

Zamolba Mjesnog odbora Poljica za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s područja 

Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na 
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području Mjesnog odbora Poljica, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za zaključenje Ugovora o djelu s jednom 

osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz 

ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Poljica, u vremenskom razdoblju od 15. 

lipnja do 15. rujna 2016. godine u neto iznosu od 3.000,00 kn mjesečno. 

 

Ad 14. 

Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka (Projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat – Punat) – vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka 

Krka (Projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat – Punat), upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 15. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, radi 

pripreme novog Sporazuma o zajedničkom financiranju obrazložio je Marinko Bajčić te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj 

otoka Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka,  

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

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.00 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                             GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                        Darijo Vasilić, prof. 
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