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               GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/3 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-64-20 

Krk, 12. studenog  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 20. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. studenog (ponedjeljak ) 2013. 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, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene 

djelatnosti, 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 društvene djelatnosti:  

 Auto klub Krk iz Krka, S. Radića 13- zamolba  za sufinanciranje kupnje projektora za 

potrebe održavanja edukacije sigurnosti u prometu koja se održava u školama i 

vrtićima; 

 Nogometni klub  Krk iz Krka, S. Nikolića 25 b zamolba  za sufinanciranje kupnje 

traktora – kosilice za potrebe održavanja nogometnog igrališta na Sportskom centru 

„Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku; 

 Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz Kukuljanova, 

Kukuljanovo 205/b – zamolba  za sufinanciranje troškova prijevoza putovanja u 

Vukovar, radi odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima; 

 Udruga veterana „Hrvatski domobran“ ogranak Rijeka Strossmayerova 5/1, Rijeka- 

zamolba  za sufinanciranje rada Udruge; 
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 Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Senjskih uskoka 2 zamolba za sufinanciranje 

troškova prehrane djece s većim teškoćama u razvoju u školskoj godini 2013./2014. 

Za učenicu s područja Grada Krka Niku Mijatović iz Kornića, Srednje Nerzice 9; 

 Mirka Hrvatića iz Krasa- zamolba  za sufinanciranje odlaska na Evropsku izložbu 

inovatora. 

2. Imovinsko pravni predmeti.  

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2014. godinu; 

b) Tvrtka Geos d.o.o. iz Rovinja, Istarska 56 – ponuda  za izvođenje radova bušenja i 

izrade sustava upojnog bunara,  te ostalih potrebnih radova na lokaciji u dijelu 

Odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku; 

c) Tvrtka Noliot d.o.o. iz Nenadića, Nenadić 49 – ponuda  za izradu i postavu novih 

ulaznih vrata na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17, u gradu Krku; 

d) Obrt za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2- zamolba  za 

financiranje dijela vodovodnog priključka na plaži Jert u naselju Pinezić; 

e) M.O. Poljica – zamolba za sufinanciranje izvođenja građevinskih radova na 

uređenju parka / dječjeg igrališta u naselju Žgaljići; 

f) Razmatranje službene bilješke komunalnog redara Grada Krka o izvršenom izvidu 

u naselju Picik, prema zaprimljenoj  prijavi u svezi divljeg odlaganja otpada i 

siječe šume na predmetnom području; 

g) Izvješće Odsjeka u svezi dužnika s osnova komunalnog doprinosa, zakupa 

poslovnog prostora i zakupa javne površine. 

4. Tvrtka Net Com iz Rijeke, Riva 6- ponuda  za uvođenje programa digitalne arhive s 

djelovodnikom i aplikacije e – zaključak. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje Urbanističkog plana uređenja UPU 5 – Vrh; 

b) Razmatranje pristiglih ponuda  za saniranje elektroinstalacije na Društvenom 

domu Bajčići  sa pratećim igralištem u cilju legalizacije zgrade. 

6. Prijedlog da se na Koordinaciji JLS otoka Krka razmotri i usvoji prijedlog da se 

jedna od tvrtki koja će nastati razdvajanjem tvrtke Ponikva d.o.o. Krk zaduži za  

određene poslove i zadatke.  

7. Prijedlog Zamjenika gradonačelnika za imenovanje odgovorne osobe u Gradu 

Krku za gospodarenje energijom. 

8. Prijedlog Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za 

integrirani održivi razvoj otoka Krka. 

9. Razmatranje konačnog prijedloga Programa ukupnog razvitka Grada Krka. 

10. Poliklinika Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz 

Rijeke, Zametska 100 – prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu.  

11. Tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, Slavka Krautzeka 83/a, - prijedlog Ugovora o 

obavljanju usluge izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 

2012. Godinu. 

12. U. O. „TI VA“ iz Krka, vl. Tiziana Todić Radaković Strossmayerova 31- zamolba  

za produžetak radnog vremena za ugostiteljski objekt – Caffe bar „Tajana“ koji 
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se nalazi u Krku, u Strossmayerovoj ulici, vikendima i blagdanima do 02, 00 sata 

ujutro. 

13. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i projekcija Proračuna za 

razdoblje 2015.- 2016. godine. 

14. Odvjetnik Goran Frković iz Rijeke, Strossmayerova 11/III - prijedlog Ugovora o 

poslovnoj suradnji. 

15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu. 

16. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. – 2016. 

godine. 

17. Prijedlog Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje  od 

2014. – 2016. godine. 

18. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu. 

 

Ad 1. 

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

rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Prima se na znanje zamolbu Auto kluba Krk iz Krka, za sufinanciranje kupnje 

projektora za potrebe održavanja edukacije sigurnosti u prometu koja se provodi 

u školama i vrtićima. 

U vrijeme trajanja edukacije sigurnosti u prometu koja se provodi u školama i 

dječjim vrtićima na otoku Krku, Grad Krk spreman je  dati na posudbu gradski 

projektor.  

 

 Nogometnom klubu Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora za kupnju 

traktora – kosilice za potrebe održavanja nogometnog igrališta na Sportskom 

centru „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 15. 000,00 kn iz pozicije – 

kapitalne potpore u sportu.   

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 

 Zamolbi Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz 

Kukuljanova, za sufinanciranje troškova prijevoza putovanja u Vukovar, radi 

odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima nije moguće udovoljiti iz 

razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu nisu osigurana sredstva za 

navedenu namjenu.  

 

 Zamolbi Udruge veterana „Hrvatski domobran“ ogranak Rijeka, za 

sufinanciranje rada Udruge, nije  moguće udovoljiti iz razloga jer u Proračunu 

Grada Krka za 2013. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.  
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 Načelno se prihvaća prijedlog Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, za 

sufinanciranje troškova prehrane djece s većim teškoćama u razvoju u školskoj 

godini 2013./2014. za učenicu s područja Grada Krka - Niku Mijatović iz 

Kornića, Srednje Nerzice 9. 

Zahtjev će biti proslijeđen na razmatranje Socijalnom vijeću Grada Krka u cilju 

donošenja zaključka za sufinanciranje troškova prehrane u navedenoj ustanovi 

za šk. god. 2013./2014. za učenicu s područja Grada Krka - Niku Mijatović iz 

Kornića, Srednje Nerzice 9. 

 

 Prihvaća se zamolba Mirka Hrvatića iz Krasa, za sufinanciranje odlaska na 

Evropsku izložbu inovatora, koja će se održati u Zagrebu od 12. - 17. studenog 

2013. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu 

odobrava iznos od 1.000,00 kn bruto.  

 

Ad 2. 

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

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće  

 

O d l u k e  i  Z a k l j u č k e 

 

I. Prijedlog Tisak d.d. sa sjedištem u Zagrebu, za sporazumni raskid ugovora o  

zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u Krku, J. J. Strossmayera 4, koji ugovor je 

zaključen na određeno vrijeme u trajanju do 4. svibnja 2014. godine.  

 

II. Prijedlog Luke Dekanića iz Krka za određivanje lokacije na javnoj površini za 

postavu privremenog objekta - voza za prodaju suvenira i rukotvorina ( suveniri i 

nakit od drva masline, naplavina, starih bačvi, crijepova, kože i vune ).  

 

III. Prijedlog H.S.D. Gradnja d.o.o. sa sjedištem u Krku, zastupano po direktoru  

Damiru Hadžiću, za određivanje lokacije za iznajmljivanje automobila kod  

bankomata Erste - banke (zakup 3 parkima mjesta) .  

 

IV. Prijedlog Nogometnog kluba Krk za davanje suglasnosti za organizaciju još 

jednog sajma na prostoru kod nogometnog igrališta, po prijedlogu tvrtke 

Đurišević d.o.o.pod istim uvjetima kao i sa organizatorom sajma Vijaj d.o.o. sa 

sjedištem u Kastvu.  

 

           V . Prijedlog Viktorije Štefun iz Krka, Vidikovac 18 za isplatu naknade za dio z.č. 

1053/4 u površini od 27 m
2
 u kojem dijelu je navedena parcela zauzeta 

izgradnjom ulice Vidikovac u gradu Krku.  
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VI. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu ( informacija 

radi mogućnosti donošenja Plana na slijedećem kolegiju ).  

 

VII.   Informacija o stanju duga i donošenje konačne odluke vezano za zakup 

poslovnog prostora dosadašnjeg zakupnika RIO d.o.o. sa sjedištem u Rijeci. 

 

 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 3. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2014. godinu,  na 

način da je isti potrebno dopuniti s investicijom izgradnje javne rasvjete u gradu 

Krku, u šumici između hotela „Koralj“ i „Dražica“  na pješačkoj stazi.   

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, za iznalaženje najpodesnije 

lokacije, izvođenje radova bušenja i izrade sustava upojnog bunara,  te ostalih 

potrebnih radova navedenih u predmetnoj ponudi, na lokaciji u dijelu Odvojka 

Crikveničke ulice u gradu Krku, u iznosu od 21.250,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića, za izradu i postavu novih 

ulaznih vrata na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17, u gradu Krku, u iznosu od 

12.875,00 kn u koji iznos je uplaćen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Obrta za ribarstvo „Rarog“ vl. 

Krunoslav Mršić iz Pinezića,  za financiranje dijela vodovodnog priključka na 

plaži Jert u naselju Pinezić. 

Upućujemo podnositelja zamolbe da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo dostavi aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih 

radova izrađen od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk za  izvođenje radova na dijelu 

mjesne vodovodne mreže  na plaži Jert u naselju Pinezić. 

 

e) Udovoljava se zamolbi M. O. Poljica za sufinanciranje izvođenja građevinskih 

radova na uređenju parka / dječjeg igrališta u naselju Žgaljići, koji radovi se 

nalaze u Programu rada M. O. Poljica za 2013. godinu, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 24.800,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  
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f)  

Zadužuje se komunalni redar Grada Krka da u roku od 15 dana od dana donošenja 

ovog zaključka prema nadležnim institucijama i to:  

 Građevinskoj i urbanističkoj inspekciji, te inspekciji zaštite okoliša, Područnoj 

jedinici Odjel inspekcijskog nadzora u Rijeci; 

 Šumarskoj inspekciji Rijeka; 

 Državnom inspektoratu, Područnoj jedinici Rijeka, Ispostava Krk; 

 Uredu državne uprave PGŽ, Služba za gospodarstvo ispostava Krk, Sanitarna 

inspekcija Krk; 

 te na znanje  Ministrici graditeljstva i prostornog uređenja Zagreb,   

 uputi prijavu radi poduzimanja potrebnih radnji u svezi divljeg odlaganja otpada, 

siječe šume, te bespravne gradnje na dijelu područja Picik,  za koje su ovlaštene gore 

navedene institucije.   

g)  

1.     Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima po 

osnovu komunalnog doprinosa, zakupa poslovnog prostora i javne površine (vidi 

prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).    

             Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da 

će se postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana 

Grohovca 1 i to:  

 Olimpia d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 72.481,92 kn,  

 Mirjana Komadina Mergl iz Krka, Crikvenička 3, u iznosu od 63.578,40 kn, 

 Darko Kralj, Bjelovar, Glavnička 60, u iznosu od 56.052,00 kn, 

 Josip Polonijo iz Vrbnika, Frankopanska 13,  u iznosu od 49.256,26 kn,  

 Sanjin Šarčević,iz Pobri, Dragi 3 c, u iznosu od 37.003,20 kn,  

 Milan Žužić, iz Krka, Frankopanska 13, u iznosu od 35.262,42 kn,  

 Boro Dominović iz Krka, Milohnići 40, u iznosu od 13.803,20 kn. 

Po osnovi plaćanja zakupnine za poslovni prostor za dužnika: 

 Denis Okanović, iz Kornića, Lokvić 16, u iznosu od 19.178,71 kn.  

Po osnovi plaćanja zakupnine za javne površine za dužnika: 

 Petar Palić, iz Krka, J.J. Strosmayera 9, u iznosu od 57.000,00 kn.  

Po ostalim osnovama za dužnike:  

 Krešimir Peharda iz Zagreba, Čakovečka 29, u iznosu od 5.280,00 kn ( na temelju 

računa za troškove koje je Grad Krk platio za čišćenje korova na parceli u vlasništvu 

imenovanog).  
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 Dario Cetina iz Cerne, Kralja Tomislava 7, u iznosu od 3.455,55 kn (naknada za 

priključenje na sustav odvodnje). 

 Damir Dugandžija, iz Slavonskog Broda, Vrazova 39, u iznosu od 147.647,19 kn 

( po osnovi plaćanja komunalne naknade i dr.). 

 

2. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon prethodnog dogovora 

s odvjetnikom Vojkom Brautom iz Rijeke, Ivana Grohovca 1, ( tel: 587-082; fax: 

587-096; mob: 091-1525-823; e mail: vojko.braut@gmail.com) pripremi 

dokumentaciju potrebnu za vođenje ovršnih postupaka navedenih u ovom 

zaključku.  

 

3. Vezano za ustupanje poslova vođenja ovršnih postupaka prema eventualnim 

drugim dužnicima donijet će se posebni zaključci, prema prijedlogu Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo.   

 

Ad 4. 

Ponudu tvrtke Net Com iz Rijeke, Riva 6, za uvođenje programa digitalne arhive s 

djelovodnikom i aplikacije e – zaključak, 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 tvrtke Net Com iz Rijeke, za uvođenje programa digitalne 

arhive s djelovodnikom za 20 radnih mjesta, edukacija i instalacija programa u iznosu 

od 48.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a i aplikacije e – zaključak u iznosu 

od 700,00 kn mjesečno u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 5. 

Razne zahtjeve i prijedloge iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, obrazložio je 

Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a) Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji usvaja se Konačni 

prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Vrh.  

 

b) U postupku prikupljanja ponuda za saniranje elektroinstalacije na Društvenom 

domu Bajčići  sa pratećim igralištem u cilju legalizacije zgrade, najpovoljnijom 

se utvrđuje ponuda Elektroinstalaterskog obrta „Elbo“ vl. Kenislav Rušin, Brzac 

bb,  u iznosu od 24.995,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a  (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

mailto:vojko.braut@gmail.com
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Ad 6. 

Prijedlog da se jedna od tvrtki koja će nastati razdvajanjem tvrtke Ponikva d.o.o. Krk zaduži 

za određene poslove i zadatke u cilju učinkovitog korištenja energije, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Na temelju uvodno navedenog Zakona i inicijative Energetskog tima prihvaća se 

prijedlog da se na Koordinaciji JLS otoka Krka razmotri i usvoji prijedlog da se jedna 

od tvrtki koja će nastati razdvajanjem tvrtke Ponikva d.o.o. Krk zaduži za  sljedeće 

poslove i zadatke:  

 kontinuirano prati i dostavlja JLS te nacionalnom informacijskom sustavu  za 

gospodarenje energijom podatke o potrošnji energenata; 

 periodički analizira potrošnju energenata po JLS te o tome informira JLS; 

 predlaže programe energetske učinkovitosti za JLS; 

 vodi evidenciju (GIS) sustava javne rasvjete, te u budućnosti i upravlja istim. 

Ad 7. 

Prijedlog za imenovanje odgovorne osobe u Gradu Krku za gospodarenje energijom, 

obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Zamjenika gradonačelnika za imenovanje odgovorne osobe u 

Gradu Krku za gospodarenje energijom.  

Kao odgovornu osobu u Gradu Krku za gospodarenje energijom imenuje se Igor Hrast - 

stručni suradnik za održivi razvoj, JUO, Odsjeka za gospodarstvo.   

Ad 8. 

Prijedlog Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi 

razvoj otoka Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se  prijedlog Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za 

integrirani održivi razvoj otoka Krka ( vidi prilog Interdisciplinarne strategije…koji 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani 

održivi razvoj otoka Krka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  
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Ad 9. 

Konačni prijedlog Programa ukupnog razvitka Grada Krka, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se konačni prijedlog  Programa ukupnog razvitka Grada Krka (vidi prilog 

predmetni prijedlog Programa …koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

Prijedlog  Programa ukupnog razvitka Grada Krka upućuje se  Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

Ad 10. 

Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu,Poliklinike Ivaniš prim. dr. Nikole 

Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz Rijeke, Zametska 100, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu Poliklinike Ivaniš 

prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz Rijeke, program 

zdravstvene zaštite – ultrazvučne pretrage za stanovnike Grada Krka, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 19.500,00 kn, odnosno mjesečni iznos 

od 1.625,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a  (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora  koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 11. 

Prijedlog Ugovora tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, Slavka Krautzeka 83/a, o obavljanju usluge 

izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Ugovora dostavljen od tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, o obavljanju 

usluge izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu u iznosu 

od 7.400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 12. 

Zamolbu U.O. „TI VA“ iz Krka, vl. Tiziana Todić Radaković Strossmayerova 31, za 

produžetak radnog vremena za ugostiteljski objekt – Caffe bar „Tajana“ koji se nalazi u Krku, 

u Strossmayerovoj ulici, vikendima i blagdanima do 02, 00 sata ujutro, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   
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O d o b r e n j e    

I. Temeljem članka 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti djelatnosti („Službene 

novine PGŽ“ broj: 14/07 i 34/09) U. O. „TI VA“ iz Krka, vl. Tiziana Todić 

Radaković Strossmayerova 31, odobrava se produženje  radnog vremena za 

ugostiteljski objekt – Caffe bar „Tajana“ koji se nalazi u Krku, u 

Strossmayerovoj ulici, vikendima i blagdanima do 02, 00 sata ujutro. 

 

II. Odobrenje iz stavka I. ovog zaključka vrijedi do isteka kalendarske godine.   

Ad 13. 

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje 2015.- 

2016. godine, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i projekcija Proračuna za 

razdoblje 2015.- 2016. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije 

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

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje 

2015.- 2016. godine, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

Ad 14. 

Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji dostavljen od Odvjetnika Gorana Frkovića iz Rijeke, 

Strossmayerova 11/III, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji dostavljen od Odvjetnika Gorana 

Frkovića iz Rijeke, u svrhu pružanja odvjetničkih usluga pri rješavanju imovinsko 

pravnih poslova (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 15. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).   
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Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu upućuje se  

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

Ad 16. 

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. – 2016. godine, 

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

 

Z a k l j u č a k    

I. Utvrđuje se prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 

2014. – 2016. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Plana razvojnih programa ... 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

II. Prijedlog Plana iz prednjeg stavka ovog zaključka upućuje se radskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

Ad 17. 

Prijedlog Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje  od 2014. – 

2016. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći   

Z a  k l j u č a k     

I. Utvrđuje se prijedlog  Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

za razdoblje  od 2014. – 2016. godine, (vidi prilog predmetni prijedlog 

Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana  ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

II. Prijedlog Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje  

od 2014. – 2016. godine upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

Ad 18. 

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a  k l j u č a k     

I. Utvrđuje se prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu, (vidi prilog 

predmetni prijedlog Plana  ... koji čini sastavni dio ovog zaključka).   
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II. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014.godinu upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

 

 Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,30 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 

 


