GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-134-83
Krk, 19. srpnja 2016.

ZAPISNIK
sa 134. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. srpnja (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, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, stručni
suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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

1.



2.

DNEVNI RED
Odsjek za društvene djelatnosti:
Katedra Čakavskog sabora Kornić – zamolba za sufinanciranje sanacije Zavičajne
etnografske zbirke;
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – prijedlog za sudjelovanje učenice
generacije Mie Bušljeta iz Krka, na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Gruziji;
Udruga „Ti si OK“ – ponuda za kupnju poklona za učenike prvog razreda šk. godine
2016. 2017. Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk i M. Š. Vrh.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) izgradnja javne rasvjete ( nabava i montaža stupova i svjetiljki), na dionici Dunat –
Punat u dijelu koji pripada Gradu Krku;
b) ponuda tvrtke Muraj d.o.o. za projektni nadzor nad izvođenjem II. faze javne
rasvjete na dionici Dunat – Punat;
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4.
5.

6.
7.

8.

c) očitovanje tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke o izgradnji javne rasvjete (
građevinski i monterski radovi), na području Grada Krka od ulice Narodnog
Preporoda do kampa Krk;
d) ponuda tvrtke Tim d. o. o. Rijeka za provedbu ispitivanja II faze javne rasvjete na
dionici Dunat – Punat prije puštanja iste u funkciju;
e) zahtjev Fabijana Kosića iz Brusići 15, Krk za davanje suglasnosti na idejni projekt
za izgradnju prometnice u Vrhu;
f) razmatranje tijeka izrade dokumentacije POS-ovih stanova;
g) razmatranje Registara nerazvrstanih cesta Grada Krka iz srpnja 2016., dostavljen
od Geodetskog zavoda Rijeka;
h) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – suglasnost na Konačni prijedlog
III. Izmjene i dopune poslovne Zone 29 na području Sv. Petar u gradu Krku;
i) razmatranje tekuće problematike izgradnje nogostupa na cesti između Konzuma i
Plodina.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Zamolba grupe građana iz Krka za sufinanciranje nabavke jalovine potrebne za
nasipavanja ceste – poljoprivrednog puta iznad Crikveničke ulice, Kampa Bor koji
vodi prema maslinicima;
b) Jelka Janeš iz Krka zamolba korisnice poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka
- Ljekarne, za postavljanje ograde / vratiju koja vode na kat zgrade koji koristi
Hipo banka, Zavod za mirovinsko osiguranje i tvrtka Pečarić konsult d.o.o;
c) Tvrtka Kiosk plus d.o.o. iz Vukovara, Trpinjska cesta 45 zamolba zakupnika
poslovnog prostora na adresi J. J. Strossmayera 1 u gradu Krku, za davanje
suglasnosti za postavu ugostiteljske terase za pružanje usluga brze prehrane na
javnoj površini ispred TIC-a;
d) Tomislav Mrakovčić iz Brusića zamolba za obročno plaćanje komunalnog
doprinosa za gradnju obiteljske kuće na k.č. 3120/1 k.o. Poljica, u naselju Brusići,
na 60 jednakih mjesečnih rata, te za umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa;
e) Udruga Veda - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u
gradu Krku, u cilju promocije indijske duhovne kulture, za dan 16. kolovoza
2016. godine.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu,
dostavljen od Ministarstva kulture;
b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj
otoka Krka - Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka.
„Lag Kvarnerski otoci“ prijedlog za davanje suglasnosti da se Udruga sirara registrira
na adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku.
Classic cirkus Berlin – zamolba za davanje suglasnosti za postavu cirkusa na platou
ispred nogometnog igrališta na S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, 10 dana
tijekom turističke sezone 2016. godine.
Tvrtka Krčki dvori d.o.o. iz Krka zamolba za davanje suglasnosti za postavu
montažnog objekta do 12 m2 na z. č. 800/1 i 800/2 na kupalištu Dunat,
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9. Emanuela Lekić, iz Krka, J. J. Strossmayera 4, studentica 3.godine Preddiplomskog
sveučilišnog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo –
zamolba za ustupanje dijela poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka u zgradi
Lizette u Krku.
10. Mjesni odbor Kornić :
a) zamolba za sufinanciranje zaštitarske službe prilikom održavanja pučke fešte –
Jakovljeve za dan 25. srpnja 2016. godine;
b) za davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte „Jakovlje“ koja će se održati 25.
srpnja 2016. godine na Placi u naselju Kornić.
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima
osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu.
13. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za
školsku 2016./2017 godinu.
14. Tvrtka Sodablast d.o.o. iz Zagreba - ponuda za uklanjanje grafita sa kamenog zida na
Lukobranu u gradu Krku.
15. Udruga sopaca otoka Krka – zamolba za sufinanciranje puta na smotru folklora u
Žejane.
16. Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije iz Rijeke – ponuda za izradu
Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za
Grad Krk.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Katedri Čakavskog sabora Kornić odobrava se financijska potpora za sanaciju
Zavičajne etnografske zbirke, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2016. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kn.
 U cilju sudjelovanja učenice generacije Mie Bušljeta iz Krka, na Međunarodnoj
kemijskoj olimpijadi u Gruziji, iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
odobrava se iznos od 1.000,00 kn.
 Prihvaća se ponuda Udruge „Ti si OK“ za kupnju poklona za učenike prvog
razreda šk. godine 2016. / 2017. Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk i
M. Š. Vrh.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
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1. Primaju se na znanje očitovanja tvrtke Domeni d.o.o., Franje Magaša ing. el.
Roberta Dujmovića ing. el., Instituta IGH d.d. - Ivice Grbčića dipl. ing. građ. i
tvrke G.P. Mikić d.o.o. o izvedenim radovima na izgradnji javne rasvjete
(nabava i montaža stupova i svjetiljki), na dionici Dunat – Punat u dijelu koji
pripada Gradu Krku.
2. Obzirom na izvješće izvođača javne rasvjete tvrtke Domeni d.o.o. Grad Krk će
dodatno ugovoriti dodatni projektni nadzor kao i provedbu ispitivanja javne
rasvjete prije puštanja iste u funkciju.
3. Obavještava se Županijska uprava za ceste Rijeka, kao nositelj građevinskih
radova na izvođenju rekonstrukcije Županijske ceste Dunat – Punat sa
biciklističkom stazom, šetnicom i javnom rasvjetom, na očitovanje izvođača
radova i nadzornog inženjera na nepostojanje uzemljenja cijele Fe ograde uz
cestu Dunat Punat, u cilju pokretanja potrebnih radnji, te se u prilogu dostavlja
očitovanje.
b) Prihvaća ponuda tvrtke Muraj d.o.o. za projektni nadzor nad izvođenjem II.
faze javne rasvjete na dionici Dunat – Punat u iznosu od 4.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( ponuditelj nije u sustavu PDV-a) – vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
c) Prima se na znanje dostavljeno očitovanje i dinamički plan tvrtke Građevinar
d.o.o. iz Rijeke o završetku izgradnje javne rasvjete ( građevinski i monterski
radovi), na potezu od ulice Narodnog Preporoda do kampa Krk, u gradu
Krku, koji radovi bi trebali završiti sukladno dinamičkom planu do 05.
kolovoza 2016. godine.
Povećanje cijene elektromontažnih radova po Ugovoru Klasa:406-09/16-01/2,
Urbroj: 2142/01-02/1-16-16, od 20. svibnja 2016. godine ne može se odobriti
nakon provedenog postupka nabave i potpisane Izjave izvođača radova
Klasa:496-09/16-01/2, Urbroj: 2142/01-02/1-16-13, od od 15. 04. 2016. godine
vezano na dobavu materijala.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Tim do.o.o. Rijeka za provedbu ispitivanja javne
rasvjete prije puštanja iste u funkciju u iznosu od 1.875,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a - vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka.
Prije potpisivanja privremene situacije, s tvrtkom Tim d.o.o. iz Rijeke,
potrebno je izvršiti ispitivanje javne rasvjete.
e) Grad Krk daje suglasnost na lokaciju pristupne ceste koja prolazi dijelom z.
č. 1038/2,3 k.o. Vrh u naselju Vrh.
Zbog lokalne ceste na koju se put priključuje potrebno je zatražiti i
suglasnost Županijske uprave za ceste.
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f) Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak
otkupa zemljišta za cestu kod buduće POS—ove zgrade, sukladno
provedenom parcelacijskom elaboratu.
g) Usvaja se Registar nerazvrstanih cesta Grada Krka iz srpnja 2016. dostavljen
od Geodetskog zavoda Rijeka (vidi prilog zaključku predmetni Registar
nerazvrstanih cesta koji čini njegov sastavni dio).
h) Prima se na znanje dostavljena suglasnost Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja na Konačni prijedlog III. Izmjene i dopune DPU
poslovne Zone 29 na području Sv. Petar u gradu Krku.
Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna DPU
poslovne Zone 29 na području Sv. Petar u gradu Krku (vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna DPU poslovne Zone 29
na području Sv. Petar u gradu Krku sa Konačnim prijedlogom plana,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
i) Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi
troškovnike za:
- pokretanje postupka nabave za izgradnju obostranog trotoara ceste od
Konzuma do Plodina;
- jednosmjerni nogostup dijela Vršanske ulice - od raskršća sa semaforom do
Centra za socijalnu skrb;
- asfaltiranje dijela Vrbničke ulice za koji je proveden elaborat evidentiranja ceste
prema Zakonu o cestama.
Naprijed navedene investicije potrebno je uvrstiti u izmjene i dopune Programa
gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grupi građana iz Krka, odobrava se financijska potpora za nabavku i dovoz
32m3 jalovine potrebne za nasipavanje ceste – poljoprivrednog puta iznad
Crikveničke ulice, Kampa Bor koji vodi prema maslinicima.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
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b) Prihvaća se zamolba Jelke Janeš iz Krka, korisnice poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Krka - Ljekarne, za postavljanje ograde / vrata koja vode na
kat zgrade koji koristi Hipo banka, Zavod za mirovinsko osiguranje i tvrtka
Pečarić konsult d.o.o, radi onečišćenja predmetnog prostora koja nastaju u
noćnim satima.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi ponude za izradu
vrata od kovanog željeza.
c) Grad Krk zaprimio je već više inicijativa za zakup javne površine za postavu
ugostiteljske terase na javnoj površini ispred TIC-a, u ulici Josipa Juraja
Strossmayera u gradu Krku.
Zbog pješačke i prometne komunikacije (u vrijeme dozvoljeno za dostavu), te
radi samog smještaja tražene površine u odnosu na ostale objekte u okružju (
TIC, Galerija Decumanos i dr.) zamolbi tvrtke Kiosk plus d.o.o. iz Vukovara,
zakupniku poslovnog prostora na adresi J. J. Strossmayera 1 u gradu Krku, za
davanje suglasnosti za postavu ugostiteljske terase za pružanje usluga brze
prehrane na javnoj površini ispred TIC-a nije moguće udovoljiti.
d)
1. Prihvaća se zamolba Tomislava Mrakovčića iz Brusića, za obročno plaćanje
komunalnog doprinosa za gradnju obiteljske kuće na k. č. 3120/1 k.o. Poljica.
rata.
Podnositelju zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog
doprinosa u 60 jednakih mjesečnih rata.
2. Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u visini
eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.
Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do dana
dospijeća svakog pojedinog obroka.
Sukladno točki 1. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje (hipoteka, bjanko zadužnicu ili mjenicu), radi naplate
cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog doprinosa, a sukladno
članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu.
Radi osiguranja naplate cjelokupne tražbine Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove pripremiti će Ugovor o osnivanju prava zaloga za k. č. 3120/3 k.o. Poljica,
sukladno zahtjevu podnositelja.
3. Nadalje, podnositelju zamolbe odobrava se umanjenje plaćanja komunalnog
doprinosa za naprijed navedenu građevinu, temeljem odredbi članka 8. stavka 1.
podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu.
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Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 5. Odluke o komunalnom doprinosu
podnositelju će se odobriti popust do 500m3, a razlika u obujmu iznad 500m3
obračunati će se po punoj cijeni obračuna komunalnog doprinosa.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih
odredbi ovog zaključka, izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog
doprinosa.
e) Udruzi Veda odobrava se korištenje javne površine na korijenu Velikog mula
(Obala hrvatske mornarice), u gradu Krku, u cilju promocije indijske duhovne
kulture, za dan 16. kolovoza 2016. godine, u vremenu od 19,00 – 22,00 sata.
Ad 4.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za
2017. godinu, dostavljen od Ministarstva kulture.
Na Javni poziv iz stavka 1. ovog zaključka Grad Krk kandidirati će projekt –
rekonstrukcije istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku.
Za pripremu dokumentacije i ostalih potrebnih radnji zadužuje se Odsjek za
gospodarstvo.
b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od
interesa za razvoj otoka Krka - Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 6.
Prijedlog „Lag Kvarnerski otoci“, za davanje suglasnosti da se Udruga sirara registrira na
adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku, obrazložio je Gradonačelnik Darijo Vasilić te je
nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk suglasan je da se Udruga sirara Krka, registrira u prostorijama u vlasništvu
Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina 1.
Ad 7.
Zamolbu Classic cirkus Berlin za davanje suglasnosti za postavu cirkusa na platou ispred
nogometnog igrališta na S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, 10 dana tijekom turističke
sezone 2016. godine, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk je tijekom ljetnih mjeseci površinu ispred nogometnog igrališta na S. C.
„Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, prepustio na upravljanje tvrtki Vecla d.o.o. Krk radi
naplate djelatnosti parkinga, te nismo u mogućnosti udovoljiti zamolbi Classic cirkus
Berlin za davanje suglasnosti za postavu cirkusa u cilju izvođenja predstava na platou
ispred nogometnog igrališta na S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku.
Ad 8.
Zamolbu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka za davanje suglasnosti za postavu montažnog
objekta do 12 m2 na z. č. 800/1 i 800/2 na kupalištu Dunat, u cilju ishođenja minimalno
tehničkih uvjeta od strane Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostave
Krk, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 5, Grad Krk daje suglasnost
za postavu ugostiteljskog objekta – kioska veličine do 12 m2 na z. č. 800/1 i 800/2 na
kupalištu Dunat, sukladno članku 2. stavku 2. točke 3. Pravilnika o jednostavnim
građevinama i radovima („Narodne novine“ broj: 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12,
68/13, 153/13 i 79/14).
Suglasnost iz prednjeg stavka ovog Zaključka daje se u cilju kompletiranja zahtjeva za
izdavanje minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti od strane
Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostave Krk.
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Ad 9.
Zamolbu Emanuele Lekić, iz Krka, J. J. Strossmayera 4, studentice 3.godine Preddiplomskog
sveučilišnog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo, za ustupanje
dijela poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka u zgradi Lizette u Krku, obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća zamolba Emanuele Lekić, iz Krka, studentice 3. godine
Preddiplomskog sveučilišnog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer
slikarstvo, za ustupanje dijela poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka u zgradi
Lizette u Krku (bivši prostor stambene zadruge).
Navedeni prostor daje se na korištenje na rok od 1. (jedne) godine, bez ugovorne obveze
iz razloga što Grad Krk ima namjeru u skorom vremenu adaptirati predmetni prostor.
Budući da je u prostoru potrebno izvesti zahvate uređenja i adaptacije, na zamolbu
podnositeljice zamolbe, Grad Krk daje suglasnost da se izvedu minimalni zahvati
adaptacije prostora.
Ad 10.
Zamolbe Mjesnog odbora Kornić, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić, za sufinanciranje zaštitarske
službe prilikom održavanja pučke fešte – Jakovljeve za dan 25. srpnja 2016.
godine, temeljem ponude tvrtke Sokol Marić d.o.o. iz Zagreba.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da temeljem Ugovora o pružanju
tjelesne zaštite broj 16-141 ZG izvrše isplatu.
b) Mjesnom odboru Kornić daje se suglasnost za održavanje pučke fešte „Jakovlje“
koja će se održati dana 25. srpnja 2016. godine na Placi u naselju Kornić, u
vremenu od 20,00 – 04,00 sata uz nastup grupe Mejaši.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
redu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 12.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole
za školsku 2016./2017. godinu, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
3. Utvrđuje se prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga
učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu (vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
4. Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 13.
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za
školsku 2016./2017 godinu, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima
srednje škole za školsku 2016./2017 godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 14.
Ponudu tvrtke Sodablast d.o.o. iz Zagreba za uklanjanje grafita sa kamenog zida na
Lukobranu u gradu Krku obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk trenutno nije zainteresiran za izvođenje radova uklanjanja grafita sa
kamenog zida na Lukobranu u gradu Krku, te se zahvaljujemo tvrtki Sodablast d.o.o. iz
Zagreba na ponudi.
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Ad 15.
Zamolbu Udruge sopaca otoka Krka za sufinanciranje puta na smotru folklora u Žejane
obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi sopaca otoka Krka odobrava se financijska potpora za odlazak članova udruge
na smotru folklora u Žejane, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 20016.
godinu odobrava iznos od 1.300,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, sukladno
ponudi autoprijevozničke kuće Autotrans, broj ponude: 516000016/2016.
Ad 16.
Ponudu Vatrogasne zajednice Primorsko goranske županije iz Rijeke za izradu Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za Grad Krk, obrazložio
je pročelnik Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Vatrogasne zajednice Primorsko goranske županije iz Rijeke za
izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za
Grad Krk, u iznosu od 3.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.55 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

11

