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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-146-111 

Krk, 15. studenog  2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 146. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. studenog (ponedjeljak) 2016. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 14:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika 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, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka 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 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu; 

b) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2017. godinu; 

c) Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi potrebe priprema za  II. izmjene i 

dopune Proračuna Grada Krka za 2016. godinu. 

2. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Tvrtka Eko Adria d.o.o. iz Pule – ponuda za izradu elaborata zaštite okoliša- 

ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za „Izgradnju nerazvrstane 

ceste na Malom Kartecu na području grad Krka; 

b) Ured ovlaštenog inženjera Damir Šiljeg iz Viškova - ponuda za stručni nadzor za 

izvođenje elektrotehničkih radova na građevini “Površina za sportske aktivnosti 

„street workout“ i slobodnog vježbanja na otvorenom“ u gradu Krku. 
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3. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša: 

a) Edo Hero dipl. ing. građ. - troškovnik za asfaltiranje dijela ulice Maslinik u gradu 

Krku (kod kbr. 5); 

b) Tvrtka G. P. Krk iz Krka – prijedlog za izradu Anexa ugovora u vrijednosti od 

18.511,84 kn + PDV radi izvedbe nepredviđenih radova za asfaltiranje 

nerazvrstane ceste u naselju Brzac i nerazvrstane ceste u naselju Žgaljići; 

c) Tvrtka G. P. Krk iz Krka – zamolba za izradu Anexa ugovora zbog izvođenja 

dodatnih radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka; 

d) Tvrtka AG Projekt d.o.o. – prijedlog za  verifikaciju idejnog rješenja izgradnje 

dječjeg igrališta u naselju Kornić; 

e) Očitovanje Odsjeka u vezi izgradnje javne rasvjete (građevinski i monterski 

radovi) na području Grada Krka; 

f) Projekt izgradnje nogostupa od naselja Muraj prema naselju Kornić; 

g) Ured ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke – prijedlog za 

verifikaciju izrađenih idejnih rješenja za izgradnju pomoćne zgrade u naselju Vrh; 

h) Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića dipl. ing. građ. – 

ponuda za vršenje nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju 

Vrh ( dio ulice Staro selo kod kbr. 40); 

i) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – očitovanje vezano na provedbu postupka 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV ID PPU Grada Krka Upravi za 

procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom; 

j) Tvrtka I. M. Pečarić inženjering d.o.o. iz Rijeke – ponuda za vršenje stručnog 

nadzora nad izgradnjom nerazvrstane ceste U3.2 i U 3.3  u poslovnoj Zoni 29 na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

k) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Parkovi Plus – ponuda za hortikulturni dizajn uređenja novog trga u gradu Krku; 

b) Tvrtka TRI-A studio d.o.o. iz Samobora - Idejni projekt postave svjetlećeg natpisa 

za reklamu – svjetleći natpis na zgradi (objekt u izgradnji na k. č. br. 3194/7-15 

k.o. Krk grad,) „ Zagrebačka Banka“ (budući zakupnik); 

c) Zoran Podunajec iz Krka, Put mora 6 – zamolba o ponovnom preispitivanju u 

svezi priznavanja popusta na plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje 

postojeće završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade od 73,34 m3 

obujma izgrađene na k. č. 2217/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku. 

5. Popis neriješenih predmeta. 

6. Analiza dobavljača za 2016. godinu. 

7. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. – ponuda za održavanje informacijskog sustava Grada 

Krka za 2017. Godinu. 

8. Tvrtka Ponikve voda d.o.o. iz Krka – obavijest o donošenju Plana gradnje 

komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu. 

9. Udruga Kreativni Krk – prijedlog za sufinanciranje manifestacije „Advent na 

Placi“. 

10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj. 
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11. Mjesni odbor Vrh – prijedlog za sufinanciranje  dodatnih radova na  sanaciji 

makadamskih puteva na dijelu nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj. 

Ad. 1 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović,  te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu,  

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

 

b)  Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2017. i projekcija Proračuna za 

2018.- 2019. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije 

Proračuna...koji čine sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2017. i projekcija Proračuna za 2018.- 2019. 

godinu, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

 

c)  Vezano za prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi potrebe priprema II. 

izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, odobrava se početak i 

priprema za II. izmjene Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.  

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da obavijesti proračunske korisnike o 

početku priprema II. izmjena Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, kako bi 

proračunski korisnici mogli dostaviti prijedloge do 23. studenog 2016. godine.   

 

Ad. 2 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić  te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se ponuda tvrtke Eko Adria d.o.o. iz Pule za izradu elaborata zaštite 

okoliša- ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za „Izgradnju 

nerazvrstane ceste na Malom Kartecu na području grad Krka, u iznosu od 

18.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka). 
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b) Prihvaća se ponuda  Ureda ovlaštenog inženjera Damir Šiljeg, iz Viškova za 

stručni nadzor za izvođenje elektrotehničkih radova na građevino „Površina za 

sportske aktivnosti „street workout“ i slobodnog vježbanja na otvorenom“ u 

gradu Krku,  u iznosu od 7.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

  

Ad. 3 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines 

Galjanić te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za asfaltiranje dijela 

ulice Maslinik u gradu Krku (kod kbr. 5).  

 

Temeljem  izrađenog troškovnika za asfaltiranje dijela ulice Maslinik u gradu 

Krku (kod kbr. 5) procijenjena vrijednost radova iznosi 15.694,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a. 

 

Nakon što vlasnici susjedne čestice Nenadić Anton i Eva iz Krka, potpišu sa 

Gradom Krkom Ugovor o darovanju čestice z. č. 2058/16 k.o. Krk grad, Odsjek 

za prostorno uređenje i zaštitu okoliša pokrenuti će postupak izvođenja radova.  

 

Odobrava se ponuda tvrtke G. P. Krk iz Krka za izvođenje radova na 

asfaltiranju dijela ulice Maslinik u gradu Krku, u iznosu od 15.309,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju dijela ulice Maslinik u gradu 

Krku  vršiti će Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića dipl. 

ing. građ. iz Baške sukladno ponudi u iznosu od 1.500,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a. 

 

 

b) Temeljem dostavljenog izvješća  nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. 

vezano  za izvedbu nepredviđenih  i naknadnih radova za asfaltiranje 

nerazvrstane ceste u naselju Brzac (spojna cesta između donjeg i gornjeg dijela 

naselja Brzac) i nerazvrstane ceste u naselju Žgaljić od kbr. 1 ( Purić prema 

Mance) i Ugovora Klasa: 406-09/16-02/20, Urbroj: 2142/01-02/1-16-6, od 01. 

lipnja 2016. godine, prihvaća se prijedlog tvrtke G. P. Krk iz Krka za izradu 

Anexa ugovora u vrijednosti 18.511,84 kn + PDV i produžetak roka izvođenja 

radova za 7 (sedam) dana od dana sklapanja Anexa ugovora. 
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Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske za pripremu Anexa ugovora 

radi izvedbe nepredviđenih radova za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju 

Brzac i nerazvrstane ceste u naselju Žgaljići. 

 

c) Prima se na znanje očitovanje nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. u 

predmetu asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka koje 

izvođenje je ugovoreno između Grada Krka i G. P. „Krka“ Ugovorom Klasa: 

406-09/16-01/3, Urbroj: 2142/01-02/1-16-9, od 08. travnja 2016. godine. 

 

Grad Krk će provesti pregovarački postupak za naknadne nepredviđene radove 

koji su prema izvješću nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. neophodni 

za dovršenje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada 

Krka. 

 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede 

pregovarački postupak radi potpisivanja Anexa ugovora za izvođenje naknadnih 

i nepredviđenih  radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada 

Krka u kojem Anexu ugovora je potrebno uzeti u obzir.  

 

 Zaključak Gradonačelnika Klasa: 363-02/16-02/1, Urbroj: 2142/01-02/1-16-53 od 

6. rujna 2016. godine, sukladno kojem će se  radi izgradnje fekalne kanalizacije 

čija je izgradnja predviđena u sklopu EU projekta isključiti asfaltiranje 

Lakmartinske ulice. 

  

 Zaključak  Gradonačelnika Klasa: 363-02/16-02/1, Urbroj: 2142/01-02/1-16-60 

od 11. listopada 2016. godine sukladno kojem je odobreno rješavanje 

problematike oborinske odvodnje kod kbr. 22 u ulici Njivine u naselju Pinezići. 

 

Temeljem Izvješća Eda Hera dipl. ing. građ. naknadni nepredviđeni radovi 

procijenjeni su u iznosu 140.828,14 + PDV dok će se neke vrijednosti radova 

smanjiti zbog umanjenje količine radova i umanjenja vrijednosti za 

Lakmartinsku ulicu koja se ne izvodi a što će pokazati okončana situacija. 

  

d) Prihvaćaju se idejna rješenja izgradnje dječjeg igrališta u naselju Kornić 

izrađena od tvrtke AG Projekt d.o.o. te se odobrava nastavak projektiranja 

izgradnje dječjeg igrališta u naselju Kornić. 

 

e) Primaju se na znanje izvješća nadzornih inženjera za građevinske i 

elektromontažne radove u predmetu „izgradnje javne rasvjete (građevinski i 

monterski radovi) na području Grada Krka“ koje izvođenje je ugovoreno između 

Grada Krka i tvrtke „Građevinar“ d.o.o. Rijeka Ugovorom Klasa: 406-09/16-

01/2, Urbroj: 2142/01-02/1-16-16 od 20. svibnja 2016. godine.  

 

Grad Krk će za naknadne i nepredviđene radove na „izgradnji javne rasvjete 

(građevinski radovi) na području Grada Krka“ koji su prema izvješću 
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nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. predloženi u vrijednosti 24.800,00 

kn +PDV i neophodni su za dovršenje izgradnje, provesti pregovarački postupak.   

 

Naknadni radovi i nabava materijala koji su vezani za elektro montažerski dio, 

već su navedeni u Ugovornom troškovniku i Izjavi (Klasa: 496-09/16-01/2, 

Urbroj:2142/01-02/1-16-13 od 15. travnja 2016. godine) za ugovorenu kvalitetu 

dobavljenog materijala, pa se ne mogu priznati kao naknadni radovi.  

 

Upućuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene potrebne 

postupke radi potpisivanja Anexa ugovora. 

 

Isplata za naknadne radove kao i po svim ostalim fakturama izvršit će se nakon 

potpisivanja Anexa ugovora i ispostavljene okončane situacije. 

  

f) Prihvaća se troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za izgradnju I. faze 

nogostupa od naselja Muraj prema naselju Kornić, čija procijenjena vrijednost 

iznosi 49.830,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda 

narudžbenicu za izvođenje radova na izgradnji I. faze nogostupa od naselja 

Muraj prema naselju Kornić, sukladno ponudi Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut 

iz Kornića u iznosu od 49.320,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

g) Prihvaćaju se idejna arhitektonska rješenja i glavni projekt pomoćne građevine 

za potrebe zgrade javne namjene mrtvačnice i paviljona na groblju Vrh, u 

naselju Vrh izrađena od  ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz 

Rijeke te se odobrava nastavak izrade glavnog projekta. 

 

h) Odobrava se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića 

dipl. ing. građ. za vršenje nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstane ceste 

u naselju Vrh ( dio ulice Staro selo kod kbr. 40), u iznosu od 1.500,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

i) Prima se na znanje očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike vezano na 

provedbu postupka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV ID PPU 

Grada Krka, koje je proslijeđeno Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom. 

 

j) Odobrava se ponuda tvrtke I. M. Pečarić inženjering d.o.o. iz Rijeke za vršenje 

stručnog nadzora nad izgradnjom nerazvrstane ceste U3.2 i U 3.3  u poslovnoj 

Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, u iznosu od 15.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a. 
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Upućuje se tvrtku I. M. Pečarić inženjering d.o.o. iz Rijeke da prije izvođenja 

radova Gradu Krku, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dostave 

izvedbene detalje potpornih zidova jer isti nisu predviđeni glavnim projektom, 

ali je izrada istih predviđena troškovnikom. 

 

k)  

1. Utvrđuje se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu – vidi prilog predmetni Program gradnje …koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

 

2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja. 

 

Ad. 4 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić  te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Prima se na znanje ponuda Parkovi Plus za hortikulturni dizajn uređenja novog 

trga u gradu Krku, u iznosu od 15.980,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-

a.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da ponudu uputi Uredu 

ovlaštenog inženjera Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke kako bi se utvrdilo 

da li je ista u skladu sa izrađenim idejnim rješenjem trga.  

 

Nadzor nad izvođenjem radova hortikulturnog dizajna uređenja novog trga u 

gradu, provoditi će tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske,  Dobrila Kraljić.  

 

 

b) Prihvaća se Idejni projekt postave svjetlećeg natpisa  izrađen od tvrtke TRI-A 

studio d.o.o. iz Samobora za reklamu – svjetleći natpis na zgradi (objekt u 

izgradnji)  na k. č. br. 3194/7-15 k.o. Krk grad, „Zagrebačka Banka“ kao 

budućeg zakupnika poslovnog prostora. 

 

Suglasnost se daje na predloženi Idejni projekt uz napomenu da se uz naziv 

„Zagrebačka banka“ odobrava postava jednog zaštitnog znaka UniCredit grupe, 

a ne tri komada konzolne svjetleće reklame  kao što je predloženo u projektu. 

   

c) Grad Krk ostaje pri Zaključku Gradonačelnika Klasa:UP/I-350-06/15-01/344, 

Urbroj: 2142/01-02/1-16-6, od 8. ožujka 2016. godine.  
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                                                          O b r a z l o ž e n j e 

Podnositelju zamolbe za umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa Zoranu Podunajcu iz 

Krka, Put Mora 6, Rješenjem Klasa: UP/I-350-06/15-01/344, Urbroj: 2142/01-03-05/1-16-9 

od 28. travnja 2016. godine utvrđena je obveza plaćanja komunalnog doprinosa za 

ozakonjenje postojeće završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade od 73,34 m
3
 

obujma izgrađene na k. č. 2217/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku. Navedeno Rješenje poništeno 

je od strane PGŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i vraćeno na 

prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.  

Budući da se radi o završenoj jednostavnoj slobodnostojećoj stambenoj zgradi od 73,34 m
3 

obujma izgrađene na k. č. 2217/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku koja zgrada u naravi 

predstavlja garažu, ali je pretvorena u stambeni prostor i  nalazi u dvorištu nekretnine za koju 

je ishođena građevinska i uporabna dozvola, Grad Krk ne može udovoljiti zamolbi za 

umanjenje komunalnog doprinosa temeljem članka 8. stavku 1. podstavku 5. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj: 42/04, 34/09, 

27/10, 19/12, 13/13 i 9/15).   

Naime, tumačenje odredbi članka 8. stavka 1. podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu, 

odnosi se na umanjenje komunalnog doprinosa kojeg mogu ostvariti podnositelji ukoliko je 

stambeni prostor u njihovom vlasništvu manji od 500 m3 i koji time rješavaju stambeno 

pitanje.   

Obzirom na činjenicu da se ovim zahtjevom ne rješava stambeno pitanje obitelji Zorana 

Podunajca, podnositelju zamolbe ne odobrava se umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa 

kako je navedeno u izreci ovog Zaključka.  

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo. 

Ad. 5 

Popis neriješenih predmeta obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Zadužuje se referentica općih poslova i arhivar da predmete koji imaju status  

neriješenih predmeta i vode se u Izvješću o neriješenim predmetima, arhivira u roku od 

90 (devedeset) dana. 

Ad. 6 

Analizu dobavljača za 2016. Godinu, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler 

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Analiza dobavljača za 2016. godinu, kojom se potvrđuje da zbog 

neispunjavanja ugovornih  obveza u daljnjem radu ne treba koristiti usluge KDS 

„Dimnjačar Primorje“ vl. Mensur i Hajder Bajrektarević iz Klenovice Zidinice 19, koji 

sa Gradom Krkom imaju sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Grada Krka.    

Ad. 7. 

Ponudu Tvrtke Infoprojekt d.o.o. za održavanje informacijskog sustava Grada Krka za 2017. 

godinu  obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. za održavanje informacijskog sustava 

Grada Krka za 2017. godinu, u mjesečnom iznosu od 11.384,00 kn u koji iznos nije 

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

zaključka.  

Ad. 8 

Obavijest Tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka o donošenju Plana gradnje komunalnih vodnih 

građevina za 2017. Godinu obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Obavijest Klasa: 363-01/16-02/178, Urbroj: 2142/03/13-16-1, od 20. listopada 

2016. godine, tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka o donošenju Plana gradnje komunalnih 

vodnih građevina za 2017. godinu. 

 

Ad. 9. 

Prijedlog Udruge Kreativni Krk za sufinanciranje manifestacije „Advent na Placi“ obrazložio 

je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Udruge Kreativni Krk za sufinanciranje manifestacije „Advent na 

Placi“, koja manifestacija će se održavati vikendom tijekom mjeseca prosinca 2016. 

godine( 2. i 3; 9. i 10. te 16. i 17.).  

U cilju održavanja naprijed navedene manifestacije Grad Krk odobrava financijsku 

potporu u iznosu od 10.000,00 kn za najam i postavu ozvučenja na trgu Vela Placa u 
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Krku,  te iznos od 9.000,00 kn za nastup glazbene skupine „Belfast food“ koja će 

nastupati 03. prosinca 2016. godine.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

Ad. 10 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj, obrazložio je 

Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj,  

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

Ad. 11 

Prijedlog Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje  dodatnih radova na  sanaciji makadamskih 

puteva na dijelu nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u ča k 

Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje dodatnih radova na 

sanaciji makadamskih puteva na dijelu nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, sukladno dostavljenoj 

ponudi  Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, Bok od Brozića 3, odobrava iznos od 

5.760,00 kn  u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

      

 

 

 Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.30 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                          GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                     Darijo Vasilić, prof. 
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