GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/3
Ur.broj:2142/01-02/1-13-72-23
Krk, 12. prosinca 2013.

ZAPISNIK
sa 23. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. prosinca (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, Ana Hrgovčić, stručni suradnik za gospodarstvo i europske fondove,
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
DNEVNI

RED

1. Odsjek za gospodarstvo:
a) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije – Poziv za dostavu
prijedloga projekata iz područja poslovne infrastrukture;
b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o tijeku postupka provedbe projekta
rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Gradu Krku.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Hrvatski skijaški saveza iz Zagreba, Trg Krešimira Ćosića 1- zamolba za
davanje odobrenja za korištenje školske sportske dvorane „Fran Krsto
Frankopan“ u Krku, u vremenskom razdoblju od 26. – 30. prosinca 2013.
godine;
 Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za pedijatriju- zamolba za
sufinanciranje uređenja dijela dječje klinike KBC Rijeka;
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 Atletski klub Krk iz Krka, Lakmartinska 19- prijedlog za dodjelu novčane
nagrade Evi Mariji Jurešić iz Krka, Lakmartinska 19, za osvojeno 2. mjesto na
dvoranskom nacionalnom kadetskom prvenstvu 2013.
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o posjetima i poklon paketima
potrebitim stanovnicima s područja Grada Krka;
 Klub liječenih alkoholičara „Gromača“ – zamolba za sufinanciranje rada
radnih terapeuta za potrebe udruge;
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Butorac Smiljana iz Kornića – zamolba u kojoj se traži utvrđivanje nerazvrstane
ceste do stražnje strane okućnice odnosno do z.č. 37/2 k.o. Kornić;
b) Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU – 23 Torkul;
c) Informacija Odsjeka o provedenom postupku legalizacije objekata na Sportskom
centru „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku;
d) Ponuda konzervatora Nina Novaka, prof. konzervator i Matije Makaruna,
dipl.ing.arh. iz Rijeke, za izradu projekta stručne prezentacije lapidarija Grada
Krka;
e) Inicijative potencijalnih investitora za izmjenu građevinskog područja izvan
naselja ugostiteljsko turističke namjene Torkul u PPU Grada Krka.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Uslužni obrt „Žižula“ iz Krka, I. G. Kovačića 12- ponuda za uređenje borove šume
pored hotela Koralj, u gradu Krku;
b) Zanatski obrt „Meštrija“ vl. Ivica Hržić iz Krka, Vršanska 26 g- ponuda za izradu
stupića i barijera na Trgu Krčkih glagoljaša u gradu Krku;
c) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje popravka makadamskog puta na
predjelu Brajutovci, te sanaciju puta prema groblju, u naselju Kornić;
d) Mjesni odbor Poljica – zamolba za sufinanciranje nabavke opreme dječjeg igrališta
u naselju Žgaljići, sukladno Planu rada M. O. za 2013. godinu;
e) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
5. Izvješće o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i
drugim općim aktima Grada.
6. Tvrtka Ponikve d.o.o. Krk – Obavijest o donošenju Plana izgradnje komunalnih
vodnih građevina.
7. Tvrtka Ponikva d.o.o. Krk:
a) Prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Krka u Skupštinu Ponikve eko otok
Krk d.o.o. Krk;
b) Prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Krka u Skupštinu Ponikve usluga
d.o.o. Krk.
8. Tvrtka DLS d.o.o. Rijeka – Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2012. godinu.
9. Razmatranje Upravine ocjene.
10. Prijedlog Zamjenika gradonačelnika za izgradnju šahte na upojnom bunaru u
dijelu Odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku.
11. Razmatranje tijeka izgradnje optičke mreže na području Grada Krka.
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12. Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za
njihov volonterski rad.
13. Prijedloga Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za nabavku
fotokopirnog uređaja modela bizhub C224 e.
14. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži Ponikve
usluga d.o.o. na nove članove.
15. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu.
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu.
17. Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu.
18. Franjevački samostan Košljun – prijedlog za sufinanciranje 25. Božićnog
koncerta i ostalih prigodnih programa povodom nadolazećih blagdana koji će se
održati na otoku Košljunu.
19. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu.
20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2013. godinu.
21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za
2013. godinu.
22. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.
23. Prijedlog IV. Izmjene Plana nabave Grada Krka za 2013. godinu.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prihvaća se Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iz
Zagreba, za dostavu prijedloga projekata iz područja poslovne infrastrukture.
Na natječaj iz stavka I. ovog zaključka Grad Krk će kandidirati jedan od niže
navedenih projekata, budući da je nužno da do isteka roka prijave na natječaj tj. do 3.
veljače 2014. godine za projekt koji se kandidira za natječaj bude izrađen glavni projekt
koji je predan nadležnom tijelu za izdavanje dozvole.
Grad Krk će kandidirati jedan od sljedećih projekata:
-

Izgradnja Multifunkcionalne dvorane na Kamplinu;
Izgradnja Polivalentne dvorane na Kružnom toku u gradu Krku;
Izgradnja lukobrana i rekonstrukcija krčke luke;
Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba „Plav“;
Izgradnja bazena u autokampu „Ježevac“ u gradu Krku.
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Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
b)
Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o tijeku postupka provedbe projekta
rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Gradu Krku, za koji je dobivena suglasnost
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na tehničko rješenje (troškovnik).
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da u što kraćem roku pripremi Odluku o početku
postupka Javne nabave za projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Gradu Krku.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Hrvatskom skijaškom savezu iz Zagreba, odobrava se korištenje školske sportske
dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, za potrebe održavanja kondicijskih
treninga članova Hrvatske alpske skijaške reprezentacije, u vremenskom
razdoblju od 26. – 30. prosinca 2013. godine i to:
- 26. prosinca od 15,00 -19,00 h
- 27.,28., i 29., prosinca od 10,00 – 13,00 h i 15,00 i 19,00 h, te
- 30. prosinca od 10,00 – 13,00 h.
Nalaže se tvrtki Vecla d.o.o. da osigura korištenje školske sportske dvorane prema
gore utvrđenom rasporedu.
 Načelno se podržava zamolba Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Klinike za
pedijatriju, za sufinanciranje uređenja dijela dječje klinike KBC Rijeka (
uređenje okoliša i fasade zgrade).
Prijedlog iz prednjeg stavka ovog zaključka uputiti će se Koordinaciji JLS otoka
Krka u cilju donošenja zaključka o zajedničkom sufinanciranju.
Grad Krk će potrebna sredstva osigurati u Proračunu za 2014. godinu.
 Evi Mariji Jurešić iz Krka, Lakmartinska 19, dodjeljuje se novčana nagrada
temeljem Rješenja o kategorizaciji športaša – športaš hrvatske VI. kategorije
(daroviti športaš) od strane Olimpijskog odbora za osvojeno 2. mjesto na
dvoranskom nacionalnom kadetskom prvenstvu 2013. (50 m prepone), te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od
3.000,00 kn.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sukladno prednjem stavku ovog
zaključka izvrši imenovanoj isplatu novčane nagrade.
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 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o posjetima i poklon
paketima potrebitim stanovnicima s područja Grada Krka ( vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
 Prihvaća se zamolba Kluba liječenih alkoholičara „Gromača“ iz Krka, za
sufinanciranje rada ( naknade) radnih terapeuta za potrebe udruge, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu iz pozicije tekuće rezerve
odobrava iznos od 5.000,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju prednjeg stavka ovog
zaključka.
Ad 3.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
U postupku je utvrđeno:
– da čestica z.č. 37/2 čini okućnicu objekta izgrađenog na gr.č. 37/2 k.o. Kornić te
da je, prema navodima stranke, na z.č. 37/2 izgrađen pomoćni objekt (štala) dok
je na gr.č. 37/2 kuća stara preko 100 godina,
– po tipologiji izgradnje osnovni objekt predstavlja jedinicu – središnji dio niza,
– da su čestice s pripadajućim objektima dio Kulturno povijesne cjeline naselja
Kornić koja obuhvaća naselja Kornić, Lakmartin, Muraj i Brautovce s okolišem
na otoku Krku upisane u registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci broj:424/1-72,BG-95/1-75 od 28.
siječnja 1975. koja ima svojstvo kulturnog dobra, što znači da se radi o
postojećoj matrici naselja,
– čestice gr.č.37/2 i z.č.37/2 sve k.o. Kornić koje predstavljaju u naravi
jedinstvenu okućnicu imaju neposredan pristup s javnog puta z.č. 4452/3 k.o.
Kornić i to s zapadne odnosno jugozapadne strane,
– stranka traži put kao dodatni prilaz sa stražnje strane, odnosno sa istočne
strane okućnice preko čestice gr.č. 41/1 k.o. Kornić koja je u vlasništvu fizičke
osobe te je za istu izdana potvrda glavnog projekta Klasa:361-03/0801/177,URBROJ:2170/1-07-04/7-09-18 od 18. svibnja 2009. za dogradnju i
nadogradnju stambene građevine, sve na temelju lokacijske dozvole Klasa:UP/I350-05/01-01/371,URBROJ:2170-04/4-01-2 od 7. prosinca 2001.,
i nakon
spajanja čestica gr.č.41/1 i 41/2 k.o. Kornić u jedinstvenu gr.č.41/1 k.o. Kornić.
Uzimajući u obzir prethodno navedene činjenice Grad Krk neće pokretati
postupak za rješavanje drugog dodatnog prilaza za predmetne čestice, pa se
upućuje stranka da ispita mogućnost rješavanja prava služnosti prolaza sukladno
prethodno dostavljenom vještačkom nalazu-mišljenju „Geo-line“ d.o.o.
b) Utvrđuje se Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU – 23 Torkul
(vidi prilog predmetni Konačni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU – 23 Torkul, sukladno
članku 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne Novine“ broj:
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) upućuje se na raspravu i usvajanje
Gradskom vijeću Grada Krka.
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
o provedenom postupku legalizacije objekata na Sportskom centru „Josip Pepi
Uravić“ u gradu Krku (Rješenje o izvedenom stanju Klasa: UP/I-361-03/1312/212, Ur. broj: 2170/1-03/04/4-13-9 od 5. studenog 2013.godine).
d) Prihvaća se ponuda Nina Novaka prof. konzervatora, višeg savjetnika i Matije
Makaruna, dipl.ing.arh. iz Rijeke, za izradu projekta stručne prezentacije
lapidarija Grada Krka, u iznosu od 30.000,00 kn neto na temelju Ugovora o
autorskom dijelu (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi prijedlog
Ugovora za radove navedene u stavku I. ovog zaključka.
e) Odobrava se pokretanje izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krk te
se Prijedlog Odluke o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Krka prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Krka na donošenje.

Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Uvidom u gruntovne evidencije utvrđeno je da borova šuma na području pored
hotela Koralj, u gradu Krku, u vlasništvu Grada Krka i fizičkih osoba.
Kako je Grad Krk vlasnik 1/3 idealnog dijela parcela z.č. 235/8, 235/7 i 235/6 k.o.
Krk nismo u mogućnosti prihvatiti ponudu Uslužnog obrta „Žižula“ za čišćenje i
uređenje predmetne površine.
b) Prihvaća se ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ vl. Ivica Hržić iz Krka, za
izradu stupića i barijera na Trgu Krčkih glagoljaša u gradu Krku, kako bi se
onemogućilo prometovanje trgom u vrijeme koje nije dozvoljeno za dostavu, u
iznosu od 2.991,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prije izrade konačnog rješenja postave nepomičnog stupića i barijera potrebno je
kontaktirati voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi konačnog
dogovora.
c) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje popravka
makadamskog puta na predjelu Brajutovci, te sanaciju puta prema groblju u
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naselju Kornić na temelju dostavljenih ponuda Zajedničkog obrta „Gromača“ vl.
Ivica Mrakovčić i Predrag Braut iz Kornića, Kornić 59, u iznosu od 3.300,00 kn
za popravak maslinarskog puta na predjelu Brajutovci i 5.937,50 kn za sanaciju
puta prema groblju u naselju Kornić u koje iznose je uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetne ponude koje čine sastavni dio ovog zaključka).
d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje nabavke opreme
dječjeg igrališta u naselju Žgaljići, sukladno Planu rada M. O. za 2013. godinu, u
iznosu od 15.984,38 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a na temelju ponude
tvrtke Artmetali d.o.o. iz Novog Marofa (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Iznos potrebnih sredstava za nabavku opreme dječjeg igrališta u naselju Žgaljići
osigurati će se u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu.
e) Utvrđuje se prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa … koji čini njegov
sastavni dio).
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 5.
Izvješće o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i drugim općim
aktima Grada, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i
drugim općim aktima Grada (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
Ad 6.
Obavijest tvrtke Ponikve d.o.o. Krk o donošenju Plana izgradnje komunalnih vodnih
građevina, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest tvrtke Ponikve d.o.o. Krk o donošenju Plana izgradnje
komunalnih vodnih građevina na temelju Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o
vodama („Narodne Novine“ br: 56/13).
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Ad 7.
a) Prijedlog tvrtke Ponikva d.o.o. Krk za imenovanje predstavnika Grada Krka u
Skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Kao predstavnik Grada Krka za člana Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o.
Krk imenuje se Darijo Vasilić, prof.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko goranske
županije“.
b) Prijedlog tvrtke Ponikva d.o.o. Krk o imenovanju predstavnika Grada Krka u
Skupštinu Ponikve usluga d.o.o. Krk, , obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Kao predstavnik Grada Krka za člana Skupštine Ponikve usluga d.o.o. Krk
imenuje se Darijo Vasilić, prof.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko goranske
županije“.
Ad 8.
Izvješće tvrtke DLS d.o.o. Rijeka o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu,
dostavljeno od tvrtke DLS d.o.o. Rijeka koje se izrađuje sukladno članku 20. Zakona o
održivim gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Planu gospodarenja otpadom PGŽ za
razdoblje 2007. - 2015. godine (vidi prilog predmetno Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom koje čini sastavni dio ovog zaključka).

Ad 9.
U predmetu razmatranja Upravine ocjene – na temelju sustava upravljanja kvalitetom ISO
9001:2008, a nakon obrazloženja Zamjenika gradonačelnika Čedomir Miler, Gradonačelnik je
donio sljedeći
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Zaključak
Na temelju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, potvrđuje se dosadašnja
Upravina ocjena ( vidi prilog zaključku predmetnu Upravinu ocjenu koja čini njegov
sastavni dio).
Ad 10.
Prijedlog za izgradnju šahte na upojnom bunaru u dijelu Odvojka Crikveničke ulice u gradu
Krku, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zadužuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da angažira građevinsku
tvrtku za izgradnju šahte na upojnom bunara u dijelu Odvojka Crikveničke ulice u
gradu Krku.
Rok izvedbe građevinskih radova je do 31. siječnja 2014. godine.

Ad 11.
Tijek izgradnje optičke mreže na području Grada Krka,
obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika da do 18. prosinca 2013. godine od tvrtke Aztek
d.o.o. Zagreb zatraži ponudu za izradu glavnog projekta izgradnje optičke mreže na
području Grada Krka.
Ad 12.
Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za njihov
volonterski rad, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Sukladno zaključku Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za
volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada Krka,
određuje se iznos nagrade za 2013. godinu i to:
-

predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi
2.000,00 kn;
članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00
kn.
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Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka.
Ad 13.
Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za nabavku fotokopirnog uređaja
modela bizhub C224 e, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika da od tvrtke Copy shop d.o.o. iz Hreljina naruči
na ugovorni mjesečni najam 1 (jedan) fotokopirni uređaj modela bizhub C224 e, za
potrebe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Odsjeka za gospodarstvo.
Ad 14.
Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži Ponikve usluga d.o.o. na
nove članove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela Grada Krka koje drži
Ponikve usluga d.o.o. na nove članove ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 15.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Plana … koji čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Prijedlog Plana iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 16.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu
( vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe
za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu prosljeđuje
se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 17.
Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne
pristojbe za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Programa
raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 18.
Prijedlog Franjevačkog samostana Košljun, za sufinanciranje 25. Božićnog koncerta i ostalih
prigodnih programa povodom nadolazećih blagdana koji će se održati na otoku Košljunu,
obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk prihvaća pokroviteljstvo 25. Božićnog koncerta i ostalih prigodnih programa
povodom nadolazećih blagdana, koji će se održati na otoku Košljunu u organizaciji
Franjevačkog samostana, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013.
Godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
Ad 19.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I. Izmjeni…koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2013. godinu upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 20.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke …koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 21.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2013. godinu,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka
za 2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke …koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 22.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu, obrazložio je Đimi skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I.
izmjeni Odluke …koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 23.
Prijedlog IV. Izmjene Plana nabave za 2013. godinu, obrazložio je Mladen Pavačić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog IV. Izmjene Plana nabave za 2013. godinu ( vidi prilog predmetne
IV. Izmjene Plana … koje čine sastavni dio ovog zaključka).
Ova IV. Izmjena Plana nabave Grada Krka za 2013. godinu stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Krka.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,00 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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