GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-124-53
Krk, 26. travnja 2016.

ZAPISNIK
sa 124. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 09. 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, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica 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:
a) Katarina Bogdanić iz Vrha - zamolba za sufinanciranje troškova prijevoza za djecu
uključenu u aktivnosti sporta i kulture koja putuju na treninge van otoka Krka;
b) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk – popis učenika i mentora koji su
tijekom školske godine 2015./2016. sudjelovali na Državnim natjecanjima pod
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i drugih pokrovitelja,
a dolaze s područja grada Krka;
c) Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan“ Krk – Ugovor o sufinanciranju uređenja
školskog vrta Osnovne škole u Krku;
d) Informacija Odsjeka u vezi refundacije troškova pokopa za pok. Nikolu Živčića iz
Linardića;
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e) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje nabavke
udžbenika koje će se dodijeliti odličnim učenicima;
f) Razmatranje pristiglih izvješća za sufinanciranje troškova prijevoza za djecu
uključenu u aktivnosti sporta i kulture koja putuju na treninge van otoka Krka.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Anica Grubišić iz Hreljina, Hreljin 36 – zamolba za povrat preplaćenog
komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće na k.č. 181/5 k.o. Kornić, u
naselju Kornić;
b) Prijedlog Odsjeka za otpis potraživanja duga komunalne naknade za dužnika
tvrtku Luna Mare d.o.o. iz Krka, Zagrebačka 2, u iznosu od 15.896,91 kn;
c) Mjesni odbor Poljica – prijedlog za sufinanciranje popravka i uređenja
poljoprivredno – šumskog puta od predjela Valji do Lokve od Močila;
d) Prijedlog Odsjeka za otpis potraživanja duga komunalne naknade za dužnika
tvrtku MOL KOMERC d.o.o. iz Molve, Gradišće 3, u iznosu od 1.507,31 kn;
e) Milica i Marijan Orlić iz Krka, D. Gervaisa 12 - podnesak kojim traže da Grad
Krk ukloni dio sigurnosne pješačke – cestovne ograde u ulici Otokara
Keršovanija, radi uređenja novog kolnog ulaza;
f) Prijedlog Odsjeka za otpis potraživanja duga komunalne naknade za dužnika
tvrtku Finvest Corp d.d. iz Gerova, Pilanska 7, u iznosu od 904,19 kn.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Licencirani restaurator, Samostalni umjetnik Marina Fernežir, mag. art. – ponuda
za izvođenje restauratorskih radova na pročelju zgrade na k. č. 3005/1 k.o. Krk
grad;
b) III. Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku;
c) Tvrtka Ars restauro d.o.o. – očitovanje u vezi nemogućnosti izvođenja radova po
ponudi za izvođenje restauratorskih radova na pročelju zgrade na k. č. 3005/1 k.o.
Krk grad;
d) III. Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku;
e) Tvrtka Teh projekt elektronika d.o.o. – ponuda za ispitivanje i izradu izvedbenog
projekta i troškovnika elektroinstalacija za poslovni prostor stambene zadruge koji
uređuje i preuzima Grad Krk.
Zorislav Antun Petrović - zamolba za postavu izložbe u holu Upravne zgrade Grada
Krka na temu „Sukob interesa“ te otkup knjige „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u
srednjem vijeku“.
Tvrtka Lator d.o.o. iz Zagreba, Brešćenskoga 11 – ponuda za uslugu izrade Plana
razvoja širokopojasne infrastrukture za sva okolna naselja Grada Krka koja trenutno
nisu obuhvaćena postojećim PRŠI- jem za područje grada Krka.
Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka - ponuda za nabavku jednog računala za potrebe Odsjeka za
komunalno gospodarstvo.
Udruga Veterana Domovinskog rata otok Krk – zamolba za donaciju jednog rabljenog
računala za potrebe Udruge.
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9. Odsjek za proračun i financije:
a) Očitovanje Odsjeka o isteku Ugovora o osiguranju imovine sa Wiener osiguranje
Vig d.d. Zagreb.
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od
interesa za razvoj otoka Krka.
11. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015.
godinu.
12. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu;
13. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
14. MUP RH, PU Primorsko goranska, Policijska postaja Krk – prijedlog za sufinanciranje
troškova smještaja i prehrane za dva policijska službenika na ispomoći;
15. MUP RH, PU Primorsko goranska, Policijska postaja Krk – preporuka za obavljanje
poslova privatne zaštite ja javnim površinama;
16. Dom zdravlja PGŽ, Rijeka - Prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju turističke
ambulante Krk u 2016. godini;
17. Odsjek za gospodarstvo:
a) Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o dodjeli kapitalne
pomoći gradovima i općinama u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva
i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave u 2016. godini;
b) Tvrtke Lipapromet d.o.o. – ponuda za nabavku dvije LED svjetiljke snage 98W za
potrebe boćališta u naselju Brzac;
c) Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša Samostana Sv. Marije Glavotok –
zamolba za sufinanciranje izvođenja restauratorskih radova na ostacima zidnog
oslika u crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije na Glavotoku.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Temeljem zaključka Gradonačelnika Klasa: 022-01/15-01/01, Urbroj: 2142/0102/1-15-87-49, od 02. lipnja 2015. godine, prihvaća se Izvješće o utrošku troškova
za Katarinu Bogdanić iz Vrha, radi odlazaka na treninge Šahovskog kluba u
Rijeku, u iznosu od 528,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za isplatu naknade troškova
imenovanoj.
b) Prihvaća se popis učenika i mentora dostavljen od Srednje škole „Hrvatski kralj
Zvonimir“ Krk, koji su tijekom školske godine 2015./2016. sudjelovali na
Državnim natjecanjima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta i drugih pokrovitelja, a dolaze s područja grada Krka – vidi
prilog predmetni Popis učenika i mentora …koji čini sastavni dio ovog zaključka.
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Temeljem dostavljenog popisa, a sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i
mentora Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Klasa: 602-11/16-01/03,
Urbroj: 2142/01-02/1-16-5, od 19. travnja 2016. godine, iste će se nagraditi za
postignute rezultate.
Nadalje, Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk odobrava se financijska
potpora u iznosu od 6.000,00 kn iz pozicije Jedinstvenog upravnog odjela,
aktivnost A100911, ostale društvene potrebe, pozicija 2105 - proslave i
pokroviteljstva za kupnju knjiga za nagrađivanje učenika i mentora koji su
sudjelovali na državnim natjecanjima, kao i za učenike koji su kroz sve četiri
godine srednjoškolskog obrazovanja postigli odličan uspjeh.
c) Osnovnoj školi «Fran Krsto Frankopan« Krk odobrava se financijska potpora za
uređenje vrta Osnovne škole u Krku, čiji ukupni troškovi uređenja (nabava i
sadnja biljaka i ostali radovi na temelju ponude M, zajedničkog obrta za usluge u
poljoprivredi, vl. Davida Mrakovčića, mag.ing.agr. i Saše Grgantova, mag.ing. od
26.04.2016.) iznose 66.466,75 kn.
Grad Krk će za uređenje školskog vrta Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
Krk izdvojiti iznos od 50.000,00 kn, o čemu će se sastaviti i zaključiti Ugovor o
sufinanciranju projekta uređenja školskog vrta iz stavka 1. ovoga Zaključka.
d) Grad Krk financirao je pogrebne troškove za pok. Nikolu Živčića iz Linardića
111, koji troškovi su financirani sukladno članku 27. Odluke o socijalnoj skrbi.
Uvidom u gruntovne knjige utvrđeno da pokojnik ima ostavinu (kuća u naselju
Linardić), te se zadužuje se Radmila Živanović Čop da radi naplate naprijed
navedenih troškova uputi Općinskom sudu u Krku dopis radi sudjelovanja u
ostavinskom postupku.
e) Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje nabavke udžbenika koji će se dodijeliti odličnim učenicima, iz
sredstava redovne djelatnosti u iznosu od 6.929,95 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.
f) Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa: 022-01/15-01/01, Urbroj: 2142/0102/1-15-87-49, od 02. lipnja 2015. godine, odobrene su potpore za troškove
prijevoza, za djecu uključenu u aktivnosti sporta i kulture koja putuju na
treninge van otoka Krka.
Kako bi ostvarili pravo na potporu roditelji čija su djeca uključena u aktivnosti
sporta i kulture i putuju na treninge van otoka Krka, dužni su JUO, Odsjeku za
društvene djelatnosti do konca tekućeg mjeseca podnijeti pisano izvješće za
prethodni mjesec.
Ukoliko se Izvješća klubova ili Ustanove koje pohađa dijete, ne dostave u
naprijed propisanom roku, Grad Krk neće biti u mogućnosti isplatiti iznos
odobrene potpore.
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Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba Anice Grubišić iz Hreljina, Hreljin 36, za povrat
preplaćenog komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće na k. č. 181/5
k.o. Kornić, u naselju Kornić.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da kontaktira Odvjetnički ured Želimir
Brozović, Jasna Trinajstić Krause i Marin Trinajstić iz Krka, u smislu dobivanja
pisanog mišljenja u vezi postupka zastare za preplaćeni iznos komunalnog
doprinosa, obzirom da je izmijenjenim dokumentom obujam građevine manji u
odnosu na onu za koju je već plaćen komunalni doprinos na predmetnoj čestici.
b) Odobrava se otpis potraživanja duga s osnova komunalne naknade s
pripadajućim zateznim kamatama, za tvrtku Luna Mare d.o.o. iz Krka,
Zagrebačka 2, iz razloga brisanja subjekta Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci,
posl. broj: Tt-16/127-2 od 13. siječnja 2016. godine, za poslovni prostor na adresi
Krk, Vidikovac 45, prema izvatku iz poslovnih knjiga na dan 15. travnja 2016.
godine u ukupnom iznosu od 15.896,91 kn.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
c) Radi ograničenih financijskih sredstava u Proračunu Grada Krka za 2016.
godinu, Plan rada Mjesnog odbora Poljica nije u cijelosti prihvaćen, te time
investicija popravka i uređenja poljoprivredno – šumskog puta od predjela Valji
do Lokve od Močila, nije u Programu održavanja komunalne infrastrukture u
2016. godini.
Grad Krk nastojati će investiciju predvidjeti u Rebalansu Proračuna za 2016.
godinu, te je realizirati u IV. kvartalu tekuće godine.
d) Odobrava se otpis potraživanja duga s osnova komunalne naknade s
pripadajućim zateznim kamatama, za ovršenika tvrtku MOL KOMERC d.o.o.
iz Molve, Gradišće 3, , iz razloga brisanja subjekta Rješenjem Trgovačkog suda u
Rijeci, posl. broj: Tt-11/1759-1 od 03. srpnja 2012. godine za poslovni prostor na
adresi Krk, Slavka Nikolića 39, prema izvatku iz poslovnih knjiga na dan 15.
travnja 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.507,31 kn.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo;
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e) Prima se na znanje podnesak Milice i Marijana Orlića iz Krka, D. Gervaisa 12,
kojim traže da Grad Krk ukloni dio sigurnosne pješačke – cestovne ograde u
ulici Otokara Keršovanija, radi uređenja novog kolnog ulaza.
U vezi naprijed navedene zamolbe obvezuje se Odsjek za komunalno
gospodarstvo da od podnositelja zamolbe zatraži tehničko rješenje izgradnje i
uređenja okoliša sa sjeverne strane na k. č. 3487/1 k.o. Krk (osiguranja pješačke
cestovne komunikacije nakon uklanjanja ograde sa platoa u ulici Otokara
Keršovanija, radi sigurnosti pješaka), kako bi se utvrdilo da li je za zahvat
potrebna građevinska dozvola ili glavni projekti.
f) Odobrava se otpis potraživanja duga s osnova komunalne naknade s
pripadajućim zateznim kamatama, za tvrtku Finvest Corp d.d. iz Gerova,
Pilanska 7, iz razloga otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom Rješenjem
Trgovačkog suda u Rijeci, posl. broj: Tt-15/1413-2 od 4. ožujka 2015. godine, za
poslovni prostor na adresi Krk, Stjepana Radića 1, prema izvatku iz poslovnih
knjiga na dan 15. travnja 2016. godine u ukupnom iznosu od 904,19 kn.
Obzirom da traženi iznos nije bio prijavljen kao tražbina u stečajnoj masi,
temeljem Zakona o stečajnom postupku isti je nenaplativ.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
1. Donošenje Odluke u postupku nabavke bagatelne vrijednosti o utvrđivanju
najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na uređenju ulica za prilaz objektima
u Zoni 26, u gradu Krku.
2. Donošenje Odluke u postupku nabavke bagatelne vrijednosti o utvrđivanju
najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na sanaciji i uređenju dijela
Društvenog doma u naselju Milohnići.
3. Nakon što su na prethodnom sastanku Kolegija, po realiziranom postupku nabave,
odobrene najpovoljnije ponude za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na
krčkom dijelu dionice Dunat - Punat te iznad kupališta Dražica, odnosno za ustupanje
radova na uređenju kupališta Plav, Dražica i Črnike, zaključeno je kako će uskoro
otpočeti radovi na dionici Dunat - Punat i kupalištu Črnika, te kao takvi biti dovršeni
do 15. lipnja, dok se preostali odgađaju za jesen.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.
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Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Licenciranog restauratora, Samostalnog umjetnika Marine
Fernežir, mag. art. za izvođenje restauratorskih radova na pročelju zgrade na k.
č. 3005/1 k.o. Krk grad, u iznosu od 22.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a i prireza - vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka;
b) Usvaja se prijedlog III. Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku i raspisuje javna rasprava.
c) Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da poništi Narudžbenicu izdanu na
tvrtku Ars restauro d.o.o. u vrijednosti od 20.000,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a, iz razloga što je dana 18. travnja 2016. godine od tvrtke Ars
restauro d.o.o. zaprimljena obavijest o nemogućnosti pristupanju radova
navedenih u stavku 1. ovog zaključka.
d) Javna rasprava po predmetnom prijedlogu plana raspisati će se nakon što se
Gradu Krku dostave pisani Sporazumi između vlasnika i zastupnika tvrtke
M.V.R. d.o.o. kao i Ugovor sklopljen sa Gradom Krkom o financiranju izrade
DPU-a dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i odabira
izrađivača plana.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Teh projekt elektronika d.o.o. za ispitivanje i izradu
izvedbenog projekta i troškovnika elektroinstalacija za poslovni prostor
stambene zadruge koji uređuje i preuzima Grad Krk u ulici Slavka Nikolića u
gradu Krku – zgrada kbr. 38b, u iznosu od 3.000,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.
Zamolbu Zorislava Antuna Petrovića za postavu izložbe u holu Upravne zgrade Grada Krka
na temu „Sukob interesa“ te otkup knjige „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem
vijeku“ obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zorislavu Antunu Petroviću, odobrava se postava izložbe u holu Upravne zgrade Grada
Krka na temu „Sukob interesa“ za dane od 27. svibnja do 7. lipnja 2016. godine.
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Također, prihvaća se ponuda za otkup 20 knjiga „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u
srednjem vijeku“, autora Zorislava Antuna Petrovića, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Lator d.o.o. iz Zagreba, Brešćenskoga 11 za uslugu izrade Plana razvoja
širokopojasne infrastrukture za sva okolna naselja Grada Krka koja trenutno nisu obuhvaćena
postojećim PRŠI- jem za područje grada Krka obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća informativna ponuda tvrtke Lator d.o.o. iz Zagreba, za uslugu
izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za sva okolna naselja Grada Krka
koja trenutno nisu obuhvaćena postojećim PRŠI- jem za područje grada Krka.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da sukladno Pravilniku o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti, prikupi tri ponude za izvođenje radova na izradi Plana
razvoja širokopojasne infrastrukture za sva okolna naselja Grada Krka koja trenutno
nisu obuhvaćena postojećim PRŠI- jem.
Ad 7.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku jednog računala za potrebe Odsjeka za
komunalno gospodarstvo obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku jednog računala za potrebe
Odsjeka za komunalno gospodarstvo, u iznosu od 8.331,25 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 8.
Zamolbu Udruge Veterana Domovinskog rata otok Krk za donaciju jednog rabljenog računala
za potrebe Udruge obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Veterana Domovinskog rata otok Krk odobrava se donacija jednog
rashodovanog računala za potrebe Udruge.
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Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 9.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da od osiguravajućeg društva Wiener
osiguranje Vig d.d. Zagreb, za produžetak osiguranja imovine Grada Krka zatraži tzv.
„list pokrića“, za naredno razdoblje od dva mjeseca, za imovinu kojoj je isteklo
osiguranje 30. travnja 2016. godine.
Nadalje, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da u što kraćem roku
sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, prikupi tri
ponude radi sklapanja Ugovora o osiguranju imovine Grada Krka.
Ad 10.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za
razvoj otoka Krka obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka
koji su od interesa za razvoj otoka Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja
čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od
interesa za razvoj otoka Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 11.
Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za
2015. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa
raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.

9

Ad 12.
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe
za 2015. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa
korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu koji čini njegov sastavni
dio).
2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 13.
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu obrazložio
je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2015. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Plana
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu koje čini njegov sastavni
dio).
2. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.
godinu, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 14.
Prijedlog MUP RH, PU Primorsko goranske, Policijske postaje Krk za sufinanciranje
troškova smještaja i prehrane za dva policijska službenika na ispomoći, obrazložio je Marinko
Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog MUP RH, PU Primorsko goranska, Policijske postaje Krk za
sufinanciranje troškova smještaja i prehrane za dva policijska službenika na ispomoći,
za potrebe PP Krk za područje Grada Krka.
Grad Krk sufinancirati će troškove smještaja i prehrane za dva policijska službenika
na ispomoći, u iznosu od 50% troškova, temeljem ponude Hoteli Krk d.o.o. iz Krka, u
vremenskom razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza 2016. godine.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
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Ad 15.
Preporuku MUP RH, PU Primorsko goranske, Policijske postaje Krk za obavljanje poslova
privatne zaštite ja javnim površinama, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se preporuka MUP RH, PU Primorsko goranska, Policijske postaje Krk za
obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama, obzirom da se takvim vidom
privatne zaštite na javnim površinama znatno podiže razina sigurnosti osoba i imovine.
Grad Krk će u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Krka i tvrtkom Vecla d.o.o.
Krk organizirati i sufinancirati obavljanje poslova privatne zaštite na javnim
površinama za vrijeme turističke sezone 2016. godine.
Ad 16.
Prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju turističke ambulante Krk u 2016. godini Doma
zdravlja PGŽ, Rijeka obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju turističke ambulante Krk u 2016.
godini, dostavljen od Doma zdravlja PGŽ, Rijeka (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, za potrebe rada turističke ambulante
osigurati će se iznos od 198.000,00 kn.
Ad 17.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Na raspisani Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o
dodjeli kapitalne pomoći gradovima i općinama u cilju poticanja razvoja
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne
samouprave u 2016. godini, Grad Krk će u suradnji s tvrtkom Ponikve Eko otok
Krk kandidirati projekt komunalne djelatnosti“ Gospodarenje otpadom –
projekt „od vrata do vrata“.
Za koordinaciju i realizaciju naprijed navedenih odredbi ovog zaključka
zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
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b) Prihvaća se ponuda tvrtke Lipapromet d.o.o. za nabavku dvije LED svjetiljke
snage 98W za potrebe boćališta u naselju Brzac, u iznosu od 4.987,50 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka);
c) Prihvaća se zamolba Provincije franjevaca trećore5432daca glagoljaša
Samostana Sv. Marije Glavotok za sufinanciranje izvođenja restauratorskih
radova na ostacima zidnog oslika u crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice
Marije na Glavotoku, sukladno ponudi Ars restauro d.o.o. iz Sinja, u iznosu od
22.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da o korištenju odobrenih sredstava iz
stavka 1. ovog zaključka pripremi Ugovor.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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