GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-48-97
Krk, 23. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 48. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 22. srpnja (utorak) 2014. 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, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Dinka
Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik
za održivi razvoj, 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. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014.
godinu.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Informacija Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u vezi pristupačnosti
plaža grada Krka osobama s invaliditetom;
 Boćarski klub Krk iz Krka - zamolba za sufinanciranje održavanja boćarskog
turnira koji će se održati povodom održavanja manifestacije krčke fešte
„Lovrečeve“ dana 9. kolovoza 2014. godine;
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

 Udruga Veterana Domovinskog rata - sufinanciranje obilježavanja Dana
pobjede;
 Prijedlog Odsjeka u svezi Izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći za opremu novorođenog djeteta;
 Prijedlog Odsjeka o sastavu članova Socijalnog vijeća Grada Krka;
 Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz Kukuljanova zamolba za sufinanciranje ljetnog kampa za djecu i mladež koji će se održati
od 14. -26. srpnja na prostoru „Oaze mira“ u Krku sa ciljem okupljanja
mladeži iz različitih krajeva Hrvatske;
 Informacija Odsjeka o transferima udrugama u razdoblju od 1. siječnja do 30.
lipnja 2014. godine.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izgradnja kamenog suhozida na području od Sv. Lucije prema autokampu
Politin;
b) MO Skrbčić - Pinezić – zamolba za premještanje dječjeg igrališta na novu
lokaciju u park ispred crkve Sv. Franje;
c) Mrtvačnica na mjesnom groblju u naselju Vrh:
- Ugovor o priključenju građevine na elektrodistribucijsku mrežu;
- Ponudbeni troškovnik od Zidarske radnje „Fuga“ iz Vrha za izmjenu
ugovorenih radova na izgradnji mrtvačnice;
- Ponuda Zidarske radnje „Fuga“ iz Vrha, za izvedbu glavnog voda od
elektro ormarića do objekta – mrtvačnice;
- Ponuda Zidarske radnje „Fuga“ iz Vrha, za izradu hidroizolacije ravnog
krova na objektu mrtvačnice;
d) Lovački dom u Korniću - nabava materijala za uređenje elektroinstalacija;
e) Zamolba za postavu javne rasvjete u Vršanskoj ulici kod kbr. 6A;
f) Tehnoval d.o.o. iz Njivica - ponuda za postavu i montažu svjetiljki tipa Tivoli;
g) Razmatranje tijeka izvođenja građevinskih radova na izgradnji suhozida na
području Sv. Lucije prema autokampu Politin u gradu Krku.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Obračun komunalnog doprinosa za ozakonjenje nezavršene, slobodnostojeće
zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene, slobodnostojeće zgrade paviljon u funkciji mrtvačnice, izgrađeni na k. č. 889 k. o. Vrh u naselju Vrh;
b) Marijan Žužića iz Vrha, Vrh 161 - suglasnost za korištenje javne površine za
prodaju vlastitih proizvoda od meda i maslinovog ulja;
Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo nepropisno postavljenim neonskim
reklamama u starogradskoj jezgri u gradu Krku.
PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - Nacrt
Sporazuma o suradnji na projektu osnivanja Centra za posjetitelje „Kvarnerski
otoci“.
Ponikva Eko otok Krk – prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i
neprostornih podataka otoka Krka.
OPG „Josip Gvozdić“ iz Soljana, B. Radića 84 – zamolba za korištenje javne
površine za prodaju voća i povrća na Dunatu.
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9. Danica Kostelac iz Zagreba, Lovre Ratkovića 2 – zamolba za davanje suglasnosti
za prodaju ručno izrađenih suvenira u atriju kuće.
10. Net Com d.o.o. iz Rijeke - ponuda za obavljanje dodatnih radova za import
PDF-ova.
11. Imenovanje Povjerenstva za provedbu Programa subvencioniranja projekta
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području
Grada Krka“.
12. Imenovanje Povjerenstva za provedbu Programa subvencioniranja projekta
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku“.
13. Aztek d.o.o. iz Zagreba, Iločka 34 - zamolba za produženje ugovornog roka za
izradu dokumentacije Glavnog projekta svjetlovodne mreže Grada Krka.

Ad 1.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2014. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Krka za 2014. godinu koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 2.
Razne zahtjeve i prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prima se na znanje informacija Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u vezi
pristupačnosti plaža grada Krka osobama s invaliditetom broj: POSI:1.71.2585/14-04-02, od 09. srpnja 2014. godine.
Kako je djelatnost tvrtke Vecla d.o.o. briga o izgledu i uređenju plaža,
predmetna informacija se prosljeđuje tvrtki Vecla d.o.o. Krk kako bi se očitovala
o traženoj ispravnosti pomagala za invalide koja se nalaze na plažama na
području Grada Krka.
 Boćarskom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora za održavanje
boćarskog turnira koji će se održati povodom održavanja manifestacije krčke
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fešte „Lovrečeve“ dana 9. kolovoza 2014. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 4.000,00 kn.
 Na temelju Sporazuma o zajedničkom obilježavanju Dana pobjede, Domovinske
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja koja manifestacija će se održati 05.
kolovoza 2014. godine u svetištu Majke Božje Goričke, iz Proračuna Grada Krka
za 2014. godinu, Udruzi Veterana Domovinskog rata otok Krk odobrava se
financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn.
 U Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
(„Službene novine PGŽ“ broj: 9/11), članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji koji su državljani
Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem na području Grada Krka
jednog od roditelja najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenim novinama
Primorsko – goranske županije“.
 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti o sastavu članova
Socijalnog vijeća Grada Krka.
Ovim Zaključkom prihvaća se novi prijedlog sastava članova Socijalnog vijeća
Grada Krka koji čini ukupno pet (5) predstavnika i to:
1.
Grada Krka;
2.
Centra za socijalnu skrb;
3.
Mjesnog odbora (područje Šotoventa: Skrbčić – Pinezić ili Poljica);
4.
Mjesnog odbora Vrh i
5.
Mjesnog odbora Kornić.
Djelokrug rada Socijalnog vijeća Grada Krka utvrđen je člankom 40. Odluke o
socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 20/14).
 Udovoljava se zamolbi Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata
„Ajkula“ iz Kukuljanova, za sufinanciranje ljetnog kampa za djecu i
mladež koji će se održati od 14. - 26. srpnja 2014. godine, na prostoru
„Oaze mira“ u Krku sa ciljem okupljanja mladeži iz različitih krajeva
Hrvatske, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
odobrava se iznos od 3.000,00 kn;
 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o
transferima udrugama u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.
godine.
Ad 3.
Razne zahtjeve i prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je
Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se izvješće nadzornog inžinjera Eda Hera dipl. ing. građ. o potrebi
izvođenja građevinskih radova koji nisu obuhvaćeni Ugovorom o građenju
Klasa: 406-09/14-02/17, Ur.br: 2142/01-02-14-5, a koje je potrebno izvesti kako bi
se omogućila izgradnja kamenog suhozida na području od Sv. Lucije prema
autokampu Politin u gradu Krku.
Na temelju Izvješća nadzornog inžinjera Eda Hera dipl. ing. građ. iz stavka I.
ovog zaključka, prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga
Duda iz Krasa, za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kamenog
suhozida na području od Sv. Lucije prema autokampu Politin u gradu Krku u
iznosu od 15.688,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Slijedom prednjih odredbi ovog zaključka, zadužuje se Radmila Živanović – Čop
da pripremi prijedlog Aneksa Ugovora o građenju.
b) Načelno se prihvaća prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za premještanje
dječjeg igrališta na novu lokaciju u park ispred crkve Sv. Franje u naselju
Skrbčić.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od ovlaštene
tvrtke zatraži ponudu za premještanje dječjeg igrališta na novu lokaciju u park
ispred crkve Sv. Franje u naselju Skrbčić, sukladno odredbama Zakona o općoj
sigurnosti proizvoda („Narodne novine“ broj: 30/09 i 139/10).
c) Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Vrh:
Prihvaća se Ugovor o priključenju građevine na elektrodistribucijsku mrežu
za objekt mrtvačnicu na mjesnom groblju u naselju Vrh, dostavljen od tvrtke
HEP ODS. d.o.o. Rijeka, Ispostava Krk.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sukladno odredbama Ugovora uplati
potreban iznos sredstava za priključenje građevine mrtvačnice u naselju Vrh na
elektrodistribucijsku mrežu.
-

Prihvaća se ponudbeni troškovnik Zidarske radnje „Fuga“ iz Vrha, vl. Andreja
Dujmović za izmjenu ugovorenih radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom
groblju u naselju Vrh u iznosu od 147.376,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a ( vidi prilog predmetni ponudbeni troškovnik koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
U predmetnom ponudbenom troškovniku iznos naknadnih radova na izgradnji
mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Vrh iznosi ukupno 19.418,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a.
Slijedom prednjih odredbi ovog zaključka, zadužuje se Radmila Živanović – Čop
da pripremi prijedlog Aneksa ugovora o građenju na izgradnji mrtvačnice na
mjesnom groblju u naselju Vrh.
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- Prihvaća se ponuda Zidarske radnje „Fuga“ vl. Andreja Dujmović iz Krka, za
izvedbu glavnog voda od elektro ormarića do objekta - mrtvačnice u naselju Vrh,
u iznosu od 9.975,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
- Odgađa se donošenje zaključka po ponudi Zidarske radnje „Fuga“ iz Vrha, vl.
Andreja Dujmović iz Krka, za izradu hidroizolacije ravnog krova na objektu
mrtvačnice u naselju Vrh.
Grad Krk zatražiti će ponude za izradu hidroizolacije ravnog krova na objektu
mrtvačnice u naselju Vrh, sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti
d) Za potrebe uređenja elektroinstalacija Lovačkog doma u Korniću, iz Proračuna
Grada Krka za 2014. godinu odobrava se iznos od 2.086,99 kn u koji iznos je
uključen PDV za dobavu elektro opreme temeljem ponude tvrtke Elektromax
d.o.o., Rijeka, te iznos od 5.173,20 kn u koji iznos je uključen PDV za dobavu
rasvjetnih plafonjera tvrtke Pevec d.o.o. Rijeka.
e) Prima se na znanje zamolba upravitelja zgrade u Vršanskoj ulici za postavu
javne rasvjete u Vršanskoj ulici kod kbr. 6 a.
Grad Krk će u Programu gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2015.
godinu nastojati predvidjeti sredstva za postavu javne rasvjete u Vršanskoj ulici
u gradu Krku, prema dostavljenoj zamolbi.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za postavu i montažu
svjetiljki tipa Tivoli koje će biti postavljene u gradu Krku i naselju Pinezić u
iznosu od 2.264,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
g) Radi uspostavljanja kvalitetne pješačke komunikacije prema autokampu Politin,
donosi se zaključak da se radovi na izgradnji kamenog suhozida na području Sv.
Lucije prema autokampu Politin, uključujući i nepredviđene radove navedene u
Zaključku Klasa: 360-02/14-01/13, Ur. broj: 2142/01-02/1-14-9, od 23. srpnja
2014. godine, koje izvodi Obrt za građevinarstvo „Gratel“ vlasništvo Olge Duda,
imaju dovršiti najkasnije do 30. kolovoza 2014. godine.
Donošenjem ovog zaključka stavlja se van snage zaključak Klasa: 360-02/1401/13, Ur. broj: 2142/01-02/1-14-3 od 17. lipnja 2014. godine.

Ad 4.
Razne zahtjeve i prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi
Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8.
stavka 1. podstavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobađa se
plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje nezavršene, slobodnostojeće
zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene slobodnostojeće zgrade paviljon u funkciji mrtvačnice, izgrađeni na k. č. 889 k. o. Vrh u naselju Vrh.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog Zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a u cilju ozakonjenja nezavršene, slobodnostojeće
zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene slobodnostojeće zgrade paviljona u funkciji mrtvačnice.
b) Marijanu Žužiću iz Vrha, Vrh 161, daje se suglasnost za korištenje javne
površine na Placi ispred župne crkve u naselju Milohnići, bez naknade, za
prodaju vlastitih proizvoda od meda i maslinovog ulja.

Ad 5.
Izvješće Odsjeka o nepropisno postavljenim neonskim reklamama u starogradskoj jezgri u
gradu Krku; iznio je Džimi Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
kojim se propisuju kriteriji, mjerila i način postavljanja reklama na javnim površinama
i na drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina u starogradskoj jezgri grada
Krka i kontaktnoj zoni uz zidine (Obala Hrvatske mornarice, dio Trga bana Josipa
Jelačića i područje Vrata slobode, dio ulice Stjepana Radića), su slijedeći:
1. Materijali za izradu reklama mogu biti; metal, drvo, kamen, staklo, platno.
2. Izgled i oblik reklama :
- Konzolni natpisi, mogu biti veličine maksimum 60x80 cm, čiji donji rub mora
biti na visini minimalno 300 cm od pločnika, a pozicija im ovisi o rasporedu
otvora na pročelju poslovnih prostorija;
- Reklamni natpisi, mogu biti od pojedinačnih slova na pročelju bez pod
konstrukcije;
- Reklamni natpisi mogu se postavljati na fasadi poslovnog prostora te trebaju biti
izvedeni kao:
plošni reklamni natpisi iznad izloga koji ne prelaze dužinu izloga i
maksimalne debljine 15cm;
oslikana reklamna poruka, svaka je reklama izvedena pismoslikarskom
tehnikom na pročelju zgrade, vratima, izlozima;
reklamne zastave, platna, postavljena na željeznu konstrukciju crne boje;
reklamni logo, koji se postavlja samostalno plošno uz dovratnik.
3. Poslovni prostori koji se nalaze na prvom katu ulične građevine, mogu na
staklenim otvorima postaviti natpis kao naljepnicu neupadljivih boja ili
pjeskaren – oslikan natpis na staklu.
4. Osvjetljenje reklame mora biti stalnog i ujednačenog intenziteta.
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5. Ne dozvoljava se isticanje fotografija hrane i pića na reklamama.
Za postojeće reklame koje su postavljene nepropisno i bez Suglasnosti JUO Grada
Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, produžava se rok za uklanjanje istih
najkasnije do 31.12.2014.god.
Nakon isteka određenog roka, prema svim vlasnicima nepropisno i bez odobrenja
postavljenih reklama, Komunalno redarstvo Grada Krka, pokrenuti će prekršajni
postupak i podnijeti će prekršajni nalog sukladno članku 111. Odluke o komunalnom
redu Grada Krka („Službene novine PGŽ“ 19/12).
Postavljanje, reklama i drugih reklamnih materijala i uređaja dopušteno je samo
uz pismeno odobrenje Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
Ad 6.
Nacrt Sporazuma o suradnji na projektu osnivanja Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“
dostavljen od PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Nacrt Sporazuma o suradnji na projektu osnivanja Centra za posjetitelje
„Kvarnerski otoci“ s prilozima:
1. procjena troškova za održavanje Centra za posjetitelje:
2. prijedlog udjela u troškovima prostora po partnerima od 01. 08 – 31. 12. 2014.
godine,
dostavljen od Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo
i ruralni razvoj, Rijeka.
Sukladno prijedlogu Nacrta Sporazuma Grad Krk će u Proračunu za 2014. godinu
osigurati iznos od 5.304,43 kn kao namjenska sredstva za sufinanciranje poslovanja
Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“.
Ad 7.
Sporazum o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka“ dostavljen od Ponikva
Eko otok Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka
otoka Krka, dostavljen od tvrtke Ponikva Eko otok Krk (vidi prilog predmetni prijedlog
Sporazuma koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Sporazum iz stavka I. ovog zaključka u skladu je s Zaključkom Gradskog vijeća Grada
o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izradi baze prostornih i neprostornih
podataka otoka Krka, od 25. svibnja 2011. godine.
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Ad 8.
Zamolbu za davanje suglasnosti za korištenje javne površine za prodaju voća i povrća na
Dunatu dostavljenu od OPG Josip Gvozdić iz Soljana, B. Radića 84, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Josipu Gvozdiću iz Soljana, B. Radića 84, odobrava se korištenje javne površine na
Dunatu (područje Mjesnog odbora Kornić) za postavu štanda za prodaju voća i povrća
za vremensko razdoblje od 23. srpnja do 25. kolovoza 2014. godine.
Podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo
platiti dnevni najam za korištenje predmetne površine, u iznosu od 75,00 kn dnevno.
Ad 9.
Zamolbu za davanje suglasnosti za prodaju ručno izrađenih suvenira u atriju kuće dostavljenu
od Danica Kostelac iz Zagreba, Lovre Ratkovića 2, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Danici Kostelac iz Zagreba, Lovre Ratkovića 2, daje se suglasnost za prodaju ručno
izrađenih suvenira u atriju stambenog objekta, na adresi Dr. Dinka Vitezića 16, u gradu
Krku, na temelju Rješenja Klasa: UP/I-311-02/14-05/05, Ur. broj: 2170-10-02/2-14-2, od
16. srpnja 2014., o upisu obavljanja Domaće radinosti.

Ad 10.
Ponudu za obavljanje dodatnih radova za import PDF-ova dostavljenu od tvrtke Net Com
d.o.o. iz Rijeke, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Net Com d.o.o. iz Rijeke za obavljanje dodatnih radova za
import PDF-ova, koji se dobiju od tvrtke Cetis d.o.o. iz Svete Nedelje, Industrijska 11, u
vezi poslova izdavanja novih Rješenja u vezi komunalne naknade (tisak koverti,
uplatnica i kovertiranje), u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a
(vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 11.
Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za provedbu Programa subvencioniranja projekta
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka“;
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
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Zaključak
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Programa subvencioniranja projekta „Poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka“
raspisanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb.
Za predsjednika Povjerenstva imenuje se:
Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, JUO Grada Krka, Odsjeka za
gospodarstvo.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
-

1. Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj JUO, Grada Krka,
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
2. Alen Gržetić, djelatnik tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
Ad 12.
Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za provedbu Programa subvencioniranja projekta
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku“; obrazložio je Igor Hrast, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Programa subvencioniranja projekta „Energetska
učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku“ raspisanog od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Zagreb.
Za predsjednika Povjerenstva imenuje se:
Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, JUO Grada Krka, Odsjeka za
gospodarstvo
Za članove Povjerenstva imenuju se:
-

1. Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj JUO, Grada Krka,
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
2. Alen Gržetić, djelatnik tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
Ad 12.
Zamolba tvrtke Aztek d.o.o. iz Zagreba, Iločka 34, za produženje ugovornog roka za izradu
dokumentacije Glavnog projekta svjetlovodne mreže Grada Krka; obrazložio je Igor Hrast, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju članka 4. Ugovora za izradu Glavnog projekta svjetlovodne mreže Grada
Krka, Klasa: 344-01/13-01/5, Ur. broj: 2142/01-02/1-14-5 od 22. siječnja 2014. godine,
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tvrtki Aztek d.o.o. iz Zagreba, odobrava se dodatni rok za izradu dokumentacije
Glavnog projekta svjetlovodne mreže Grada Krka u trajanju od 120 dana.
Dodatni rok počinje teći danom donošenja ovog zaključka.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,20 sati.
Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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