GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-109-86
Krk, 28. prosinca 2015.

ZAPISNIK
sa 109. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. prosinca (ponedjeljak) 2015. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 09:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila
Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić,
stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan,
stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 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. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
a) Tvrtka Autotrans d.o.o Cres – prijedlog za davanje suglasnosti za formiranje
građevinske čestice autobusnog kolodvora u Krku sa dijelom susjedne čestice z.č.
3578/1 k.o. Krk grad;
b) Ovlašteni arhitekt Nenad Kocijan dipl. ing. arh. iz Rijeke - Idejno arhitektonska
koncepcija rekonstrukcije gradskog groblja u Krku;
c) Ovlašteni arhitekt Nenad Kocijan dipl. ing. arh. iz Rijeke - Idejno arhitektonska
koncepcija bazensko – hotelskog kompleksa Dražica;
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d) Izvješća Odsjeka o dostavljenom očitovanju od strane nadzornog inžinjera Franje

Magaša o izmjeni lokacija planiranih rasvjetnih mjesta u naselju Kornić i Poljica;
e) Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi za Urbanistički plan uređenja UPU 2 –
Kornić;
f) Katarina Japec iz Krka - zamolba za formiranje pristupnog puta za objekt na adresi
Narodnog Preporoda 32;
g) Tvrtka U.O.I.G. Vidmar d.o.o. – ponuda za izradu geodetskog situacijskog nacrta
stvarnog stanja za potrebe izgradnje javne rasvjete na javnoj površini iznad
kupališta Dražica u gradu Krku;
h) Hodogram daljnjih aktivnosti za kupnju stanova po programu društveno poticane
stanogradnje;
i) Tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba - informativna ponuda za izradu IV. Izmjena i
dopuna PPU Grada Krka;
j) Informacija Odsjeka o izdanoj lokacijskog dozvoli za zahvat u prostoru „ Izgradnja
zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1 na dijelovima k. č. 3856 i ostale k.o.
Krk grad, te k. č. 1502/3 i ostale k.o. Krk.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Atletski klub Krk iz Krka – prijedlog za sufinanciranje organizacije humanitarne
utrke za malog Tea, koja utrka bi se održala 31. prosinca 2015. godine sa startom u
Puntu;
b) Gradski pjevački zbor Krk – prijedlog za sufinanciranje održavanja koncerta u
crkvi Sv. Franje u Krku;
c) Nogometni klub „Krk“ iz Krka – prijedlog za sufinanciranje obilježavanja
manifestacije 75. obljetnice rada;
d) Informacija Odsjeka o promjeni termina za korištenje školske sportske dvorane
„Fran Krsto Frankopan“ u Krku;
e) Udruga Lokalna Hrvatska – zamolba za osiguranje sredstava u Proračunu Grada
Krka za 2016. godinu za plaćanje godišnje članarine;
f) Udruga umirovljenika Grada Krka – prijedlog za sufinanciranje nabavke poklon
paketa koji bi se podijelili starijim članovima udruge prigodom nadolazećih
blagdana.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Geos d.o.o. iz Rovinja, Istarska 56 - ponuda u svezi pronalaženja
najpodesnije lokacije i bušenje upojnog bunara u dijelu Zadarske ulice u gradu
Krku;
b) Prijedlog prometnog redara Grada Krka za davanje ovlasti za izdavanje parkirnih
kartica i odobrenja fizičkim osobama (obrtnicima) i pravnim osobama koji imaju
pravni subjekt registriran u starogradskoj jezgri Grada Krka, na mjestima
predviđenim za dostavu u gradu Krku;
c) Prijedlog Odsjeka u vezi ponovnog razmatranja korištenja prava popusta temeljem
članka 8. stavka 1. podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu za ozakonjenje
postojeće završene manje zahtjevne stambene zgrade i završene jednostavne
stambene zgrade obujma obje izgrađene na k.č. 3496 k.o. Krk – grad u gradu
Krku;
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d) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje radova na sanaciji porušenih
suhozida sa ugradnjom betona između kamenja na potezu od Dunata do naselja
Kornić;
e) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije o
provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i
deratizacije – jesenska akcija 2015. godine;
f) Tvrtka Noliot d.o.o. iz Nenadića – ponuda za izradu i ugradnju ulaznog otvora na
zgradi Grada Krka ( ulaz za poreznu upravu).
4. Dubravko Mahulja iz Krka Lukobran 3 - prijava o neovlaštenom čišćenju i
naplati čišćenja dimnjaka od strane dimnjačara koji ne posjeduje koncesiju za
obavljanje djelatnosti.
5. Ponikve voda d.o.o. iz Krka - Prijedlog Ugovora Dodatak br. 3. Ugovoru o
ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje „održavanje tijekom 2016.
godine“.
6. Primorsko goranska županija, Županijska skupština, Odbor za izbor,
imenovanja i dodjelu povelja i priznanja - prijedlog za pribavljanje prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
7. Poliklinika Ivaniš iz Rijeke – izvješće o pruženim zdravstvenim uslugama za
građane Grada Krka tijekom 2015. godine, temeljem Ugovora o poslovnoj
suradnji za 2015. godinu.
8. Poliklinika Ivaniš prim. dr. Nikola Ivaniš, mr.sc. internista – gastroenterolog iz
Rijeke, Zametska 100 - prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji Ugovora o
poslovnoj suradnji za 2016. godinu.
9. Tvrtka Ri – Ing Net d.o.o. iz Rijeke – prijedlog u svezi Anexa ugovora o
korištenju dijela sustava Pazigrad (prometno redarstvo) sa nadogradnjom na
sustav gradsko oko.
10. Odsjek za gospodarstvo:
a) Franjo Mrakovčić iz Krka, Crikvenička 5 a - inicijativa za projekt „Akumulacija
vode – Veli Dolac“;
b) Udruga Moj otok – prijedlog u vezi projekta „Moj otok Krk bez azbesta“;
c) Marijan Orlić iz Krka, Krčka 27 - zamolba za popravak i proširenje makadamskog
puta na Prnibi k.o. Krk te troškovnika za uređenje poljskog puta na predmetnom
području, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ.;
d) Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka – prijedlog u vezi Ugovora o obavljanju
usluge učinkovitog gospodarenja energijom.
11. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Načelno se prihvaća prijedlog tvrtke Autotrans d.o.o Cres za formiranje
građevinske čestice autobusnog kolodvora u Krku sa dijelom susjedne čestice z.
č. 3578/1 k.o. Krk - grad radi rekonstrukcije autobusnog kolodvora.
U predmetu zamjena čestica radi formiranja građevinske čestice za potrebe
tvrtke Autotrans d.o.o. Cres, Grad Krk prihvatiti će prijedlog za zamjenu
čestica, ali sa dijelom čestice z. č. 3577/1 k.o. Krk grad koja se nalazi sjeverno od
gradske tržnice.
b) Prima se na znanje Idejno arhitektonska koncepcija rekonstrukcije gradskog
groblja u Krku, izrađena od Ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana dipl. ing.
arh. iz Rijeke.
Prilikom izrade sljedećih izmjena UPU 1 Krk razmatrati će se unošenje
predmetnog rješenja u plan.
c) Prima se na znanje Idejno arhitektonska koncepcija bazensko – hotelskog
kompleksa Dražica u perifernoj zoni parka Dražica: gradskog zatvorenog malog
bazena i depadanse – smještajnog garažnog bloka Valamar Koralj Romantic
hotela u gradu Krku, izrađenu od Ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana dipl.
ing. arh. iz Rijeke.
d) Prihvaća se Izvješća Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
dostavljenom očitovanju od strane nadzornog inžinjera Franje Magaša o izmjeni
lokacija planiranih rasvjetnih mjesta u naselju Kornić i Poljica (vidi prilog
predmetno očitovanje nadzornog inženjera Franje Magaša od 2. prosinca 2015.
godine – koje čini sastavni dio ovog zaključka), Navedene izmjene ne mijenjaju
ugovorene vrijednosti prema Ugovoru o nabavi i montaži opreme javne rasvjete,
te ustupanju građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete Klasa: 406-09/1502/4, Urbroj: 2142/01-02/1-15-14, od 18. studenog 2015. godine.
e) Prihvaća se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi za Urbanistički plan uređenja
UPU 2 - Kornić, izrađeno od tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija Klasa: 350-02/1502/6, Urbroj: 378-15-31 od 18. prosinca 2015. godine (vidi prilog predmetno
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi za Urbanistički plan uređenja UPU 2 Kornić, koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Na primjedbe javnopravnih tijela koje su podnesene izvan roka odgovoriti će se
prije upućivanja plana na mišljenje.
f) Odgađa se donošenje Zaključka po zamolbi Katarine Japec iz Krka, za
formiranje pristupnog puta za objekt na adresi Narodnog Preporoda 32, u gradu
Krku.
Zbog nemogućnosti priključenja puta na Županijsku cestu, Urbanističkim
planom put je riješen spojem na ulicu s južne strane.
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U narednom razdoblju preispitati će se vlasnički i ekonomski najprihvatljivija
varijanta za formiranje pristupnog puta za objekt na adresi Narodnog
Preporoda 32, u gradu Krku.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke U.O.I.G. Vidmar d.o.o. za izradu geodetskog
situacijskog nacrta stvarnog stanja za potrebe izgradnje javne rasvjete na javnoj
površini iznad kupališta Dražica u gradu Krku, u iznosu od 5.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
h) Prihvaća se hodogram daljnjih aktivnosti za kupnju stanova po programu
društveno poticane stanogradnje, izrađen od Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da hodogram
daljnjih aktivnosti za kupnju stanova po programu društveno poticane
stanogradnje, objavi na Internet stranicama Grada Krka.
i) Prima se na znanje informativna ponude tvrtke Urbanistica d.o.o. iz Zagreba za
izradu IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka, u iznosu od 93.600,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da na temelju
informativne ponude iz stavka 1. ovog zaključka od ovlaštenih tvrtki zatraži još 3
(tri) ponude za izradu IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka, sukladno članku
7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene
novine PGŽ“ broj: 5/15).
j) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
o izdanoj lokacijskog dozvoli za zahvat u prostoru „ Izgradnja zapadne gradske
zaobilaznice oznake GU 1 na dijelovima k. č. 3856 i ostale k.o. Krk grad, te k. č.
1502/3 i ostale k.o. Krk, Klasa: UP/I-350-05/15-03/30, Urbroj:2170/1-03-04/3-155, izdana dana 9. prosinca 2015. godine.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene
postupak parcelacije za fazu zaobilaznice i to od raskršća autokamp „Bor“ do
raskršća zapadno od Doma „Mali Kartec“ u gradu Krku.
Nakon izvršene parcelacije slijediti će izrada glavnog projekta.
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da projekt „Izgradnje zapadne gradske
zaobilaznice oznake GU 1“ prijavi na natječaj europskih fondova za mjeru 7.2.
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Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk prihvaća prijedlog Atletskog kluba Krk iz Krka za sufinanciranje
organizacije humanitarne utrke za malog Tea, koja utrka bi se održala 31.
prosinca 2015. godine sa startom u Puntu, po nazivom „Otok Krk za Tea trk“.
Molimo podnositelja zamolbe za
sufinanciranja humanitarne utrke.

dostavu

konkretnijih

podataka

oko

b) Grad Krk podržava Gradski pjevački zbor i održavanje božićnog koncerta u
crkvi Sv. Franje u gradu Krku.
Obzirom da je Udruga u 2015. godini imala smanjenu aktivnost predlažemo da
se koncert financira iz redovnog programa udruge.
c) Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora u povodu
obilježavanja manifestacije 75. obljetnice rada kluba, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
d) Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o promjeni termina za
korištenje školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“ u Krku na način
da grupa građana koja je trenirala rukomet više neće koristiti sportsku dvoranu,
već će je u slobodnom terminu koristiti Jedriličarski klub „Plav“ iz Krka i to od
23. prosinca 2015. do 15. lipnja 2016. godine.
e) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Udruge Lokalna Hrvatska za
osiguranje sredstava u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu za plaćanje
godišnje članarine, u iznosu od 2.100,00 kn iz razloga što navedena sredstva nisu
planirana u Proračunu za 2016. godinu.
f) Udruzi umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora u iznosu od
100,00 kn po umirovljeniku (temeljem priloženog popisa udruge za 42 člana) za
nabavku poklon paketa koji će se podijelili starijim članovima udruge prigodom
nadolazećih blagdana.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prihvaća se ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, u svezi pronalaženja
najpodesnije lokacije i bušenje upojnog bunara u dijelu Zadarske ulice u
gradu Krku, u iznosu od 25.000,00 u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka);
b) Prihvaća se prijedlog prometnog redara Grada Krka za davanje ovlasti za
izdavanje parkirnih kartica i odobrenja fizičkim osobama (obrtnicima) i
pravnim osobama koji imaju pravni subjekt registriran u starogradskoj
jezgri Grada Krka, na mjestima predviđenim za dostavu u gradu Krku.
Parkirne karte koje je izdala Obrtnička komora PGŽ, Udruženje obrtnika
otoka Krka fizičkim osobama (obrtnicima) koji imaju pravni subjekt
registriran u starogradskoj jezgri Grada Krka, važe do 1. svibnja 2016.
godine.
Molimo Obrtničku komoru PGŽ, Udruženje obrtnika otoka Krka da
obavijeste sve korisnike kojima su izdali parkirne karte za parkirna mjesta za
dostavu u gradu Krku, o vremenu važenja izdane parkirne karte.
Za potrebe izdavanja novih parkirnih karti za parkiranje na mjestima
predviđenim za dostavu (maksimalno 30 minuta), zainteresirani građani koji
imaju pravni subjekt registriran u starogradskoj jezgri Grada Krka mogu se
obratiti JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Vedranu Hajdinu
prometnom redaru Grada Krka.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo
prometni redar Grada Krka.
c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi ponovnog
razmatranja korištenja prava popusta temeljem članka 8. stavka 1.
podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu za ozakonjenje postojeće
završene manje zahtjevne stambene zgrade i završene jednostavne stambene
zgrade obje izgrađene na k. č. 3496 k.o. Krk – grad u gradu Krku, na način
da se u skladu s vlasničkim listom iz kojeg proizlazi da su Ivan Žužić i
Miodrag Žužić vlasnici svaki u ½ idealnog dijela građevine, svakom prizna
pravo na popust do 500m3, osim za završenu jednostavnu stambenu zgradu
od 93,57 m3 na koju se kao drugu građevinu ne može odobriti pravo na
popust.
d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje radova na
sanaciji porušenih suhozida sa ugradnjom betona između kamenja na potezu
od Dunata do naselja Kornić, temeljem ponude Obrta „Gromača“ vl. Emil
Braut iz Kornića, Sv. Donata 35, u iznosu od 4.300,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
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e) Prihvaća se Izvješće br: 08-890-72/40-15 Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo Primorsko goranske županije o provedenom stručnom nadzoru
nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije – jesenska akcija 2015.
godine (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića za izradu i ugradnju
ulaznog otvora na zgradi Grada Krka, u iznosu od 27.000,00 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 5.
Prijavu Dubravka Mahulje iz Krka Lukobran 3 o neovlaštenom čišćenju i naplati čišćenja
dimnjaka od strane dimnjačara koji ne posjeduje koncesiju za obavljanje djelatnosti,
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijava Dubravka Mahulje iz Krka, o neovlaštenom čišćenju i
naplati čišćenja dimnjaka od strane dimnjačarske radnje „Paun“ iz Krka, J. J.
Strossmayera 23, koji ne posjeduje koncesiju za obavljanje djelatnosti sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: od 36/95 do 36/15) i
Odluci o obavljanju dimnjačarskih radova („Službene novine PGŽ“ broj: 17/96), te
nema pravo obavljanja radova čišćenja dimnjaka na području Grada Krka kao ni
naplatu istih.
Obzirom na navode i dokaze Dubravka Mahulje iz Krka, zakonskih i podzakonskih
propisa nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da poduzme mjere i radnje iz svoje
nadležnosti, te uputi prijavu nadležnom tijelu.
Ad 6.
Prijedlog Ugovora Dodatak br. 3. Ugovoru o ustupanju održavanja sustava oborinske
odvodnje „održavanje tijekom 2016. godine“ dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora Dodatak br. 3. Ugovoru o ustupanju održavanja sustava
oborinske odvodnje „održavanje tijekom 2016. godine“, dostavljen od tvrtke Ponikve
voda d.o.o. iz Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
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Ad 7.
Prijedlog Primorsko goranske županije, Županijske skupštine, Odbora za izbor, imenovanja i
dodjelu povelja i priznanja za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijedlog Primorsko goranske županije, Županijske skupštine,
Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Klasa: 021-04/15-07/8,
Urbroj: 2170/1-01-01/2-15-38, od 11. prosinca 2015. godine, za pribavljanje prijedloga
za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
Ad 8.
Izvješće Poliklinike Ivaniš iz Rijeke o pruženim zdravstvenim uslugama za građane Grada
Krka tijekom 2015. godine, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za 2015. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće Poliklinike Ivaniš iz Rijeke o pruženim zdravstvenim uslugama za
građane Grada Krka tijekom 2015. godine, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za
2015. godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
Prijedlog Ugovora Poliklinike Ivaniš prim. dr. Nikola Ivaniš, mr.sc. internista –
gastroenterolog iz Rijeke, Zametska 100 o poslovnoj suradnji Ugovora o poslovnoj suradnji
za 2016. godinu obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2016. 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).

9

Ad 10.
Prijedlog tvrtke Ri – Ing Net d.o.o. iz Rijeke u svezi Anexa ugovora o korištenju dijela
sustava Pazigrad (prometno redarstvo) sa nadogradnjom na sustav gradsko oko obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke Ri – Ing Net d.o.o. iz Rijeke u svezi Anexa ugovora br:
150119-8 o korištenju dijela sustava Pazigrad (prometno redarstvo) sa nadogradnjom
na sustav gradsko oko (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 11.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk načelno prihvaća provođenje projekta „Akumulacija vode – Veli
Dolac“ kojim je planirano osigurati vodu za navodnjavanje poljoprivrednih
površina na prostoru Općine Vrbnik, Punat i Grada Krka.
Prihvaća se prijedlog da Općina Vrbnik bude koordinator projekta, te je
potrebno je izraditi analizu isplativosti, nakon čega će se utvrditi daljnje
smjernice projekta.
b) Podržava se projekt udruge Moj otok pod nazivom „Moj otok Krk bez
azbesta“ u kojem projektu će lokalna samouprava sufinancirati građanima
zamjenu azbestnih krovova na području Grada Krka.
Grad Krk subvencionirati će projekt iznosom od 1 kn /kg skinutog azbesta.
Sredstva iz Proračuna Grada Krka za provođenje predmetnog projekta su
ograničena iznosom od 30.000,00 kn.
c) Prima se na znanje troškovnik radova za uređenje poljskog puta na Prnibi
k.o. Krk, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. u iznosu od 225.000,00 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetni troškovnik koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu nije predviđeno financiranje radova na popravku i proširenju
makadamskog puta na Prnibi k.o. Krk (područje Prnibe – Picul), te će Grad
Krk nastojati dionicu makadamskog puta na Prnibi k.o. Krk uvrstiti u
financiranje u narednom razdoblju.
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d) Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk u vezi Ugovora o
obavljanju usluge učinkovitog gospodarenja energijom (vidi prilog predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prihvaća se ponuda za uslugu energetskog certificiranja poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Krka, temeljem priloženog popisa poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Krka koji podliježu obvezi certificiranja, sukladno članku
23. i 24. stavak 2 Zakona o gradnji.

Ad 12.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi III. Izmjena i dopuna Plana nabave za
2015. godinu obrazložio je Mladen Pavačić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu Klasa:
400-02/15-01/01, Urbroj: 2142/01-03-03/3-15-12, od 23. prosinca 2015. godine
(vidi prilog predmetni prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
2. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu stupaju na snagu danom
donošenja i obavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.

Kolegij Gradonačelnika dovršen je u 17.05 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA:
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK:
Darijo Vasilić, prof.
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