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                   GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-67-4 

Krk, 17. siječnja 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 67. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  24. siječnja (ponedjeljak) 2011. 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: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko 

Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za 

proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

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

suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik za 

društvene djelatnosti,  Mladena Cvitković, administrativni 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 financije i proračun:   

a) Hrvatski savez uzgajivača i koza iz Zagreba, Ilica 101- zamolba  za sufinanciranje 

stručnog časopisa pod nazivom „Ovčarsko – kozarski list“; 

b) Karate klub Croaatia iz Krka- zamolba  za ostvarivanje prava na naknadu, 

temeljem Rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora – športaš 

Hrvatske VI. kategorije – daroviti športaš, za karatisticu Saru Siddiqui iz Kornića, 

Klanci 7; 

c) Eko etno udruga „Jabuka“ – zamolba za sufinanciranje projekta koji promovira 

tradiciju i baštinu našega primorskog kraja; 

d) Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom 

iz Požege, V. Mačeka 4- zamolba za sufinanciranje rada udruge; 

2. Razmatranje obnove gradskih zidina od Regije Veneto po programu za 2007. 

godinu.  

3. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka, L. Bormarčića 1- 

zamolba   za sufinanciranje nabavke namještaja za potrebe Doma; 
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 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ iz Krka – prijedlog za sufinanciranje rada 

Programa likovne radionice za djecu predškolske dobi koja bi se održavala u 

poslijepodnevnim satima; 

 Dom mladih iz Rijeke, Laginjina 15- zamolba  za sufinanciranje provođenja 

akcije „Prvi koraci u prometu“; 

 Povijesno društvo otoka Krka i prijedlog Koordinacije Grada Krka i Općina 

otoka Krka za sufinanciranje redovitog publiciranja  „Krčkog zbornika“; 

 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Razmatranje ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

stambeno – poslovne građevine u Krku, J. J. Strossmayera 9, izgrađene na z.č. 2842 

k.o. Krk – grad; 

b) Hrvatske ceste d.o.o Ispostava Rijeka- zahtjev za postavljanje stupova javne rasvjete 

na novo izgrađenom rotoru ulaza u grad Krk; 

c) Grupa građana ulice Vjenceslava Novaka u Krku – zamolba  za asfaltiranje 

navedene ulice; 

d) Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14- zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalnog 

doprinosa za rekonstrukciju tlačnog voda fekalne kanalizacije i vodovoda u ulici 

Braće Linardić u Krku, na k.č. 3577/4, 3643/1, 3648/2, 3649/2, i 3696/1 k.o. Krk-

grad; 

e) Prijedlog Odsjeka za odobrenje postupka javne nabave za prikljupljanje ponuda za 

izgradnju oborinske kanalizacije u dijelu ulice Vlade Tomašića kod hotela Koralj i u 

dijelu Ružmarinske ulice kod Depadance Lovorka u Krku; 

f) Tvrtka G.P. P.Mikić d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131- ponuda  za uređenje i nasipavanje 

puta za maslinike od predjela Mihovil kraj Lakmartina – nastavka prema Krku 

(obilaznica) duljine 1 100,00 metara.  

g) Prijedlog Odsjeka za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Mate 

Balote u Krku. 

5. Općina Omišalj – prijedlog u svezi raspodjele utrošenih sredstava na uređenju 

skloništa za životinje. 

6. Županijsko popisno povjerenstvo za popis stanovništva, kućanstava i stanova u 

Republici Hrvatskoj u 2011. Godini inicijativa  i Uputa Državnog zavoda za 

statistiku za dostavu prijedloga za osnivanje popisnih centara u Ispostavama za 

provedbu popisa 2011. godine. 

7. Županijska lučka uprava Krk – prijedlog  za imenovanje člana Odbora za 

dodjelu vezova. 

8. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Privatna stomatološka ordinacija, dr. Karoline Kokić Borić iz Krka, Ivana Zajca 4/1 

– prijedlog za pružanje preventivne zdravstvene  zaštite djece u Dječjim vrićima u 

Krku i Vrhu; 

b) Mladen Pavičić iz Kornića, Kornić 74 – zamolba za razriješenje od dužnosti članstva 

u Odboru za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka; 

9. Općina Dobrinj – prijedlog o pražnjenju septičkih jama na području otoka Krka. 

10. Izvješće o prethodnoj raspravi o UPU – uređenje UPU 23 Torkul. 

11. Imovinsko – pravni predmeti.  
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Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton 

Malatestinić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a) Zbog nedostatnih 

proračunskih sredstava Grada Krka, nije moguće udovoljiti zamolbi Hrvatskog 

saveza uzgajivača i koza iz Zagreba, Ilica 101, za sufinanciranje stručnog 

časopisa pod nazivom „Ovčarsko – kozarski list“. 

 

b) Sari Siddiqui iz Kornića, Klanci 7,  dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 

3,000,00 kuna, a temeljem Rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog 

odbora – športaš Hrvatske VI. kategorije – daroviti športaš. 

Slijedom prednjih odredbi zadužuje se Odsjek za proračun i financije  da isplati 

podnositelju zamolbe – imenovanoj športašici iz stavka 1. ovoga Zaključka 

utvrđenu nagradu.     

 

c) Eko -  etno udruzi  „Jabuka“ odobrava se financijska potpora za realizaciju 

projekta koji promovira tradiciju i baštinu našega primorskog kraja, te se u tu 

svrhu iz Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

d) Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s 

invaliditetom iz Požege odobrava se financijska potpora za rad udruge, te se u tu 

svrhu iz Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

Ad 2. 

Obnovu gradskih zidina od Regije Veneto po programu za 2007. godinu, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje informacija o produženju roka od Regije Veneto za realizaciju -  

nastavak projekta – obnove gradskih zidina koji je rok do 30. rujna 2011. godine.  

Vezano za projekt obnove gradskih zidina za koji je prihvaćeno financiranje od Regije 

Veneto po programu za 2007. godinu, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo 

da sa arheologom Rankom Starcem ugovori radove arheoloških istraživanja za treću 

dionicu od Vrata Slobode do zgrade starog Dječjeg vrtića, te zatraži ponudu od 

ovlaštenog arhitekta za izradu novog projekta obnove gradskih zidina, za koji je 

potrebna suglasnost Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Rijeci.        

Nositelj realizacije odobrene pomoći Regije Veneto u iznosu od 114.000,00 Eura je 

Odsjek za proračun i financije koji je dužan nakon realizacije projekta izvještaj o 

izvršenim radovima i utrošenim sredstvima dostaviti Regiji Veneto.  
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Ad 3. 

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

nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Udovoljava se 

zamolbi Doma za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka, za 

sufinanciranje nabavke namještaja za potrebe Doma, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2011. godinu iz pozicije kapitalne donacije 

neprofitnim donacijama odobrava iznos od 19.127,52 kn.  

 Načelno se 

podržava prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka za 

sufinanciranje rada Programa likovne radionice za djecu predškolske dobi koja 

bi se održavala u poslijepodnevnim satima. 

 

Za realizaciju Programa iz točke I. ovog zaključka upućuje se Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ iz Krka da Gradu Krku dostavi suglasnost Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića na kraći program likovnog odgoja s djecom predškolske 

dobi  kao i konkretnije podatke vezane za financiranje istog.   

 Zahvaljujemo se 

ponudi Doma  mladih iz Rijeke, za provođenje akcije „Prvi koraci u prometu“.  

           Program edukacije „Prvi koraci u prometu“ u Osnovnim školama na području 

grada Krka provesti će Auto klub Krk iz Krka, u skopu godišnjeg programa 

udruge obzirom da se ista nalazi u Programu javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Grada Krka za 2011. godinu.  

 Prihvaća se 

prijedlog Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka za sufinanciranje 

redovitog publiciranja  „Krčkog zbornika“.  

           Grad Krk će zajedno s ostalim Jedinicama lokalne samouprave otoka Krka 

sudjelovati  u zajedničkom sufinanciranju redovitog publiciranja  „Krčkog 

zbornika“ u iznosu od 3 kn po stanovniku godišnje.     

Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a)  

I. Prihvaća se ponuda 

tvrtke „Veja“ d.o.o. iz Krka, Vršanska 26 za izradu projektne dokumentacije 

za rekonstrukciju stambeno – poslovne građevine u Krku, J. J. Strossmayera 

9, izgrađene na z.č. 2842 k.o. Krk – grad.  
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II. Ponuda iz prednjeg 

stavka ovog zaključka uključuje: 

- izradu glavnog 

projekta sa ishodovanjem Suglasnosti konzervatora na Glavni projekt; 

- izrada troškovnika; 

- projekt etažiranja i 

ishodovanja uvjerenja o potvrđivanju samostalnih uporabnih cjelina  

                 koji ukupni iznos ponude iznosi 31.242,80 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.    

III. Suvlasnici 

nekretnine izgrađene na z.č. 2842 k.o. Krk – grad, participirati će izradu 

projektne dokumentacije i potrebne građevinske radove ( izgradnju 

međukatne betonske konstrukcije, izgradnju nove krovne konstrukcije u 

postojećim gabaritima) svatko sa 50 % potrebnog iznosa.  

 

b)  

Prihvaća se zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o. ispostava Rijeka za postavljanje 

stupova javne rasvjete na novoizgrađenom rotoru na ulazu u grad Krk.   

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo za realizaciju ovog 

zaključka, temeljem i izrađenog tehničkog rješenja i dostavljenog 

troškovnika.  

c)  

Podržava se zamolba grupe građana ulice Vjenceslava Novaka u Krku za 

asfaltiranje navedene ulice. 

Budući da navedena investicija nije planirana u Programu gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, kao ni sredstva za istu, Grad 

Krk nastojati će investiciju asfaltiranja ulice Vjenceslava Novaka u Krku uvrstiti 

u Rebalans Proračuna Grada Krka u 2011. godini ili u Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.   

 

d)  

I. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za 

rekonstrukciju tlačnog voda fekalne kanalizacije i vodovoda u ulici Braće 

Linardić u Krku, na k.č. 3577/4, 3643/1, 3648/2, 3649/2, i 3696/1 k.o. Krk-

grad, sukladno Glavnom projektu broj:RN-101810, izrađenog od tvrtke 

Flum-ing d.o.o. Rijeka, od prosinca 2010. godine, a temeljem uvodnih 

odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 2. Odluke o 

komunalnom doprinosu. 

       

II. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarrstvo da temeljem odredbi točke I. 

ovog Zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a u cilju rekonstrukcije tlačnog voda fekalne 

kanalizacije i vodovoda u ulici Braće Linardić u Krku.  

 



 

6 
 

e)  

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za odobrenje 

postupka javne nabave za prikljupljanje ponuda za izgradnju oborinske 

kanalizacije u dijelu ulice Vlade Tomašića kod hotela Koralj i u dijelu 

Ružmarinske ulice kod Depadance Lovorka u Krku. 

Nalaže se Imovinsko – pravnoj službi da u što kraćem roku  pokrene 

postupak  javne nabave male vrijednosti, za ustupanje radova za investiciju 

navedenu u prednjem stavku ovog zaključka.   

f)  

Na prijedlog Udruge maslinara „Drobnica“ Krk definirana je trasa poljoprivrednog 

puta od predjela Mihovil kraj Lakmartina – nastavka prema Krku (obilaznica) duljine 

1.100,00 metara, za koju dionicu je izrađen troškovnik od tvrtke Fundus d.o.o., vl. 

Mladen Karabaić dipl. ing. građ. iz Krka.  

Sukladno predloženom troškovniku prihvaća se ponuda tvrtke G.P.P. Mikić d.o.o. iz 

Omišlja, za uređenje i nasipavanje puta za maslinike na predviđenoj trasi u iznosu od 

69.931,75 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).   

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da angažira tvrtku Fundus d.o.o., vl. 

Mladen Karabaić dipl. ing. građ. iz Krka za vršenje nadzora na predviđenim radovima 

uređenja poljoprivrednog puta.   

g)  

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za rekonstrukciju vodovoda i 

kanalizacije u dijelu ulice Mate Balote u Krku,  budući da se navedena investicija nalazi 

u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu kao i 

u Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. 

 

Upućuje se tvrtku Ponikve d.o.o. iz Krka da temeljem aproksimativnog troškovnika 

građevinskih i monterskih radova, od lipnja 2010. godine za rekonstrukciju vodovoda i 

kanalizacije u dijelu ulice Mate Balote u Krku, provede postupak javne nabave za 

ustupanje radova.    

Ad 5. 

Prijedlog Općine Omišalj u svezi raspodjele utrošenih sredstava na uređenju skloništa za 

životinje, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Općine Omišalj u svezi raspodjele utrošenih sredstava na 

uređenju skloništa za životinje, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. 

godinu odobrava iznos od 32.397,00 kn ( vidi prilog predmetni prijedlog Općine Omišalj 

sa popisom radova i utrošenim sredstvima na uređenju skloništa za životinje).  
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Ad 6. 

Inicijativu Županijskog popisnog povjerenstva za popis stanovništva, kućanstava i stanova u 

Republici Hrvatskoj u 2011. godini i Uputu Državnog zavoda za statistiku za dostavu 

prijedloga za osnivanje popisnih centara u Ispostavama za provedbu popisa 2011. godine, 

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

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje inicijativa Županijskog popisnog povjerenstva za popis stanovništva, 

kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini i Uputu Državnog zavoda za 

statistiku za dostavu prijedloga za osnivanje popisnih centara u Ispostavama za 

provedbu popisa 2011. godine (vidi prilog predmetnu inicijativu Županijskog povjerenstva i 

Uputu Državnog zavoda za statistiku koji čine sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 7. 

Prijedlog Županijske lučke uprave Krk za imenovanje člana Odbora za dodjelu vezova, 

obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

I. Prihvaća se 

prijedlog Županijske lučke uprave Krk za imenovanje člana Odbora za 

dodjelu vezova  (vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

                  U Odbor za dodjelu vezova imenuju se:  

- Rade Barić, iz 

Milohnića, Brzac 69, predsjednik Mjesnog odbora Milohnić za luku 

Glavotok;   

- Josip Depope, iz 

Skrbčića, Skrbčići 1 a, predsjednik Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za 

luku Valbiska;  

- Josip Staničić iz 

Krka, S. Nikolića 38 b, predstavnik lokalne samouprave za luku Krk. 

 

II. Zadaća   Odbora iz 

stavka I. ovog zaključka je razmatranje molbi / žalbi za dodjelu stalnih 

godišnjih vezova, te prijedlozi Upravnom vijeću Riješenja za pojedinu molbu 

/ žalbu.  

Ad 8. 
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Razne zahtjeve i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se 

prijedlog Privatne stomatološke ordinacije, dr. Karoline Kokić Borić iz Krka, 

Ivana Zajca 4/1, za pružanje preventivne zdravstvene  zaštite djece u Dječjim 

vrtićima u Krku i Vrhu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. 

godinu odobrava iznos od 28.000,00 kn (vidi prilog predmetnu ponudu i očitovanje 

Dječjeg vrtića po predmetnom Programu prevencije koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

 

b) I. Prihvaća se 

zamolba, Mladena Pavičića iz Kornića, za razrješenje od dužnosti članstva u 

Odboru za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka. 

 

II.Sukladno odredbama točke I. ovog zaključka zamolba podnositelja i zaključak 

Gradonačelnika uputiti će se Koaliciji (PGS/SDP/HSLS) da  temeljem 

Koalicijskog sporazuma dostave prijedlog kandidata za člana u Odboru za 

proračun i financije Gradskog vijeća.  

 

 

            III.Zadužuje se Gradska uprava – Jedinstveni upravni odjel Grada da na temelju 

prijedloga političkih stranaka (pozicije), za narednu sjednicu Gradskog vijeća 

pripremi prijedlog Odluke o razrješenju člana i imenovanju člana Odbora za 

proračun i financije.   

 

Ad 9. 

Prijedlog Općine Dobrinj o pražnjenju septičkih jama na području otoka Krka, obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk daje suglasnost na prijedlog Općine Dobrinj da djelatnost pražnjenja 

septičkih i sabirnih jama na cijelom otoku obavlja tvrtka Ponikve d.o.o. iz Krka 

Vršanska 14, u cilju bolje kontrole kvalitete i visina cijene usluge.  

Ad 10. 

Izvješće o prethodnoj raspravi o UPU – uređenje UPU 23 Torkul koja je održana 23. prosinca 

2010. godine, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k    
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Usvaja se Izvješće  o prethodnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja UPU 23 

Torkul  (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka- Klasa: 350-

02/10-02/46, Ur. broj: 2142/01-03-04/10-10-15 ).  

Ad 11. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  i   O d l u k e   

I. Konačni prijedlog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih 

objekata na području Grada Krka u 2011. godini, prema prilogu u privitku.  

Prihvaća se prijedlog. 

II. Vezano uz točku I. : 

a) Prijedlog Sanide Maligec iz Krka, da se lokacija ispod gradskih zidina odredi za 

trogodišnji zakup (sukladno odredbama gradske odluke za prvi natječaj). 

Predlagateljica je na navedenoj lokaciji imala jednogodišnji zakup za 2010. godinu. 

Na navedenoj lokaciji nalaze se ukupno 3 pozicije od čega su dvije u višegodišnjem 

zakupu (Lea radetić i Goran Jurešić).  

Ne prihvaća se prijedlog. 

b) Prijedlog Božidara Grgića za određivanje lokacije za prodaju unikatnog nakita od 

bakra, sa prijedlogom da se provede ocjenjivački natječaj na način da se pored 

ponuđene zakupnine valorizira i estetska ( umjetnička) ocjena predmeta prodaje.  

Prihvaća se prijedlog.  

c) Prijedlog Željka Cvitkovića iz Krka za premještanje štanda sa lokacije Šetalište Sv. 

Bernardina – iza pultova brodara, na lokaciju – kod Krušije (vezano za ovaj prijedlog 

potrebno je razmotriti premještaj sva četiri privremena objekta koji se nalaze na 

lokaciji Šetalište Sv. Bernardina – iza pultova brodara, te  u slučaju da se takva 

odluka donese, potrebno je da Odsjek za komunalno gospodarstvo odredi točnu 

lokaciju na terenu za svaki privremeni objekt).  

Odgađa se donošenje zaključka.    

d) Prijedlog Frigus Vecla d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 26 j, za određivanje 

lokacije za prodaju sladoleda na plaži Ježevac i kupalištu Portapisana.  

Prihvaća se prijedlog.  

e) Prijedlog Ivane Kosić iz Vrha za određivanje lokacije za prodaju i promociju 

mediteranskog bilja i plodova, kozmetike na prirodnoj bazi, napitaka rađenih iz 

mediteranskih i goranskih plodova, sitnih delicija karakterističnih za ovaj kraj 

(Primorsko – goranski kutak).  

Upućuje se predlagateljicu da se javi na natječaj za davanje i zakup javnih površina 

za postavu privremenih objekata na području Grada Krka za 2011. godinu, koji će 

se uskoro objaviti,  za lokaciju na Trgu Kamplin – prodaja eko proizvoda.   

f) Prijedlog HSD Gradnja d.o.o. da se lokacija između Velog Parka i bankomata za koju 

je određena djelatnost iznajmljivanja skutera odredi za trogodišnji zakup. 

Prihvaća se prijedlog. 

III. Prijedlog za zaključenje Ugovora sa Franjom Magašem iz Krka za povjeravanje poslova 

ažuriranja projektne dokumentacije javne rasvjete na dan 31. prosinac 2010. godine.   

Prihvaća se prijedlog Ugovora.  
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IV. Ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, za izradu idejnog i glavnog 

projekta uređenja Trga sa prilaznim ulicama ispred škole i školske dvorane „Fran Krsto 

Frankopan“ u Krku.   

V. Donošenje Odluke u svezi zaključenja Ugovora o obavljanju posla na uređenju zelenih 

površina na području Grada Krka za siječanj i veljaču 2011. godine iz razloga 

neodgodivosti poslova vezanih za vegetaciju.   

VI. Prijedlog Antona Mrakovčića iz Kornića, Brajutovci bb, za izmjenu zaključka od 10. siječnja 

2011. godine koji se odnosi na plaćanje naknade za dijelove z.č. 100/3,grč. 101, grč. 6/5 i 

grč. 36/1 sve k.o. Kornić, vlasništvo predlagatelja ukupne površine 53 m
2
, zauzete 

prošitrenjem puta u naselju Kornić.     

VII. Utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada 

Krka i to za z.č. 1433 k.o. Krk površine 1770 m
2
.  

VIII. Prijedlog Fiomar d.o.o. sa sjedištem u Krku za sufinanciranje uređenja poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Krka koji se nalazi u ulici Dr. Dinka Vitezića 4 (prostor bivše 

cvjetarne).  

Odgađa se donošenje zaključka.   

IX. Izvješće vezano za dugovanja po osnovi prodaje stanova sa stanarskim pravom i najma stana.  

Prihvaća se Izvješće.  

 

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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


