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                    GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/14-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-30-29 

Krk, 19. veljače  2014. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 30. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. veljače (utorak) 2014. 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, 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, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica 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 društvene djelatnosti:  

 Andreja Staničić iz Krka, S. Nikolića 38- zamolba za isplatu sredstava iz 

redovnog Programa udruge; 

 Višnja Slavica Gabout- zamolba  za isplatu sredstava iz redovnog Programa 

udruge; 

 Informacija Odsjeka o problematici dostave izvješća udruga, te isplate 

odobrenih sredstava; 

 Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Rijeka- zamolba  za isplatu 

odobrenih sredstava iz Programa udruga, dva puta godišnje zbog specifičnosti 

rada udruge; 

 Izvješće Odsjeka o broju i oblicima priznatih i isplaćenih socijalnih pomoći u 

2013. godini; 
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 Zamolba grupe roditelja djece koja pohađaju Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 

Krk za umanjenje plaćanja roditeljske naknade; 

 Zamolba Anta Bilić Pavlinović iz Muraja, Muraj 30c za davanje suglasnosti 

smještaja njegovo dvoje djece u dječji vrtić Baška, te sufinanciranje istog; 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture   za 2013. godinu; 

b) Obrt za ugostiteljstvo „Pirok“ vl. Burim Idrizi iz Novigrada, Park Novigradske 

Biskupije 3,  Izdvojeni pogon Pirok Krk iz Krka, Vela Placa 4- ponovljena 

zamolba  u svezi postavljanja reklamnog panoa javnoj površini; 

c) Prijedlog Odsjeka u svezi obračuna komunalnog doprinosa za ozakonjenje 

nezavršene, slobodnostojeće zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene, 

slobodnostojeće zgrade - paviljon u funkciji mrtvačnice, izgrađeni na k. č. 889 k. 

o. Vrh u naselju Vrh; 

d) Antenski servisa i trgovina „Sat Ive“ vl. Željko Gršković iz Krka – ponuda  kojom 

nudi suradnju Gradu Krku u svezi obavljanja nadzora i konzultacija vezanih za rad 

i održavanje kabelske televizije u gradu Krku; 

e) Lovre Franov iz Krka, Creska 13- inicijativa  kojom predlaže uvrštavanje pješačke 

staze koja se proteže od ulice Mali Kartec prema Creskoj ulici, od Creske prema 

Košljunskoj ulici, od Košljunske ulice prema Senjskoj, te od Senjske ulice 

stepenasti prilaz do plaže Plav, u program godišnjeg održavanja; 

f) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika za obvezu plaćanja 

s osnova  održavanja kablovske televizije; 

g) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika za obvezu plaćanja 

s osnova  održavanja grobnog mjesta; 

3. Primorsko goranska županija, Upravni odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni 

razvoj, Rijeka – prijedlog za određivanje osobe za vođenje Registra štete u 

poljoprivredi. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Ivanka Car Prendivoj iz Glavotoka- zamolba  za postavljanje kamp odmorišta na 

čestici z. č. 778/10 k.o. Poljica; 

b) Općina Vrbnik - Poziv na ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i 

dopuna PPU Općine Vrbnik; 

c) Zora Godec iz Zagreba, Završje 103- zamolba  za izgradnju ceste i infrastrukture 

prema DPU dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku; 

d) Izvješće Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u vezi ocjenjivanja 

sukladnosti umjetne penjačke strukture – zidovi sa stijenama u sportskoj dvorani 

O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ s općim sigurnosnim zahtjevima; 

e) Obavijest  Odsjeka vezana za postupak ishođenja akata za građenje javne rasvjete 

na području Grada Krka, prema  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu; 

5. Razmatranje prihvaćene ponude tvrtke Energo d.o.o. iz Rijeke za uslugu izrade 

energetskog pregleda javne rasvjete Grada Krka. 
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6. Informacija  Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o radu Stručnog tima 

za zaštitu Puntarske drage. 

7. Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka Vršanska 14 – prijedlog  Ugovora o 

financiranju izvođenja radova „Izgradnja TK kanalizacije naselja Kornić“. 

8. Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220 - prijedloga I. Dodatka 

Ugovora o podzajmu za podprojekt Krk. 

9. Očitovanje pročelnika JUO Marinka Bajčića o izradi  izjave o fiskalnoj 

odgovornosti i izradi Godišnjeg izvješća o nepravilnostima u 2013. godini. 

10. Informacija pročelnika JUO Grada Krka o tijeku rješavanja zaostataka 

arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja. 

11. Centar za kulturu Grada Krka- prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Centra za kulturu Grada Krka. 

12. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ministarstvo branitelja – obavijest o Javnom pozivu za sufinanciranje projekata 

rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog 

proračuna Republike Hrvatske u 2014. godini na području Republike Hrvatske i 

ponudu tvrtke Elektromotori d.o.o. iz Slavonskog Broda  za izradu, dostavu i ugradnju 

dizala za kupače Aqualifter. 

b) Očitovanje Odsjeka u svezi prijedloga Poljoprivredne zadruge otok Krk iz Krka, Trg 

bana Jelačića 5, za novčanu potporu za rad zadruge u 2014. godini. 

 

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  

 Prihvaća se zamolba Andreje Staničić iz Krka, za isplatu sredstava iz redovnog 

Programa udruga, u iznosu od 2.000,00 kn.  

            Nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi Ugovor o 

autorskom dijelu radi isplate odobrenih sredstava.  

            Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 Prihvaća se zamolba Višnje Slavice Gabout za isplatu sredstava iz redovnog 

Programa udruge za rad na izdavanju monografije Mihovila Depopa - krčkog 

slikara.  

              Zadužuje se Marinka Margan da odobrena sredstva isplati prilikom realizacije 

izdavanja monografije.    

 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o problematici 

dostave izvješća udruga, te isplate odobrenih sredstava.  
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             Radi kvalitetnije suradnje upućujemo udruge  koje se sufinanciraju iz 

Proračuna Grada Krka za 2014. godinu da Gradu Krku, Odsjeku za društvene 

djelatnosti redovno dostavljaju kvartalna  financijska izvješća rada udruge, na 

tipskom obrascu, sukladno Ugovoru o sufinanciranju Programa udruga, 

klubova, društava i ustanova za 2014. godinu.  

 

            Ukoliko Udruge ne dostave traženo izvješće Grad Krk neće biti u mogućnosti 

isplatiti  sredstva redovnog programa udruge. 

    

 Udovoljava se zamolbi Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Rijeka, za 

isplatu odobrenih sredstava iz Programa udruga, dva puta godišnje zbog 

specifičnosti rada udruge.  

             Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o broju i oblicima 

priznatih i isplaćenih socijalnih pomoći u 2013. godini (vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 Prima se na znanje zamolba grupe roditelja djece koja pohađaju Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ Krk za umanjenje plaćanja roditeljske naknade, obzirom 

da su njihova djeca vrtićkog uzrasta, a zbog popunjenosti grupa i dalje pohađaju 

jasličku skupinu.  

Uz gore navedenu zamolbu ravnateljica  Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk 

dostavila je mišljenje Dječjeg vrtića u kojem se navodi da visinu roditeljske 

naknade ne određuje posebna skrb i njega koja je potrebna djeci jasličkog 

uzrasta, već visina naknade ovisi isključivo o broju djece u skupini.  

Naime, u vrtićkim skupinama pedagoški normativ dopušta do 24 djece u skupini 

dok je u jasličkim skupinama pedagoški normativ do 16 djece u skupini.  

Budući da Dječji vrtić poštuje pedagoške normative, manji broj djece u jasličkim 

skupinama ima za posljedicu višu roditeljsku naknadu, te nema osnove za 

traženje umanjena roditeljske naknade.  

Grad Krk prihvatio je dostavljeno  mišljenje, te zamolbi nije moguće udovoljiti.  

 

 Prima se na znanje zamolba Anta Bilić Pavlinović iz Muraja, za davanje 

suglasnosti smještaja njegovo dvoje djece u Dječji vrtić Baška, te sufinanciranje 

istog. 

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku 

pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 

Zadužuje se Marinka Margan da u roku osam dana od dana donošenja ovog 

zaključka zatraži mišljenje ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“Krk 

vezano za zahtjev iz stavka I. ovog zaključka.  
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Ad 2. 

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)  

1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture   za 2013. godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

2. Prijedlog Izvješća iz prednjeg stavka ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b) Obrtu za ugostiteljstvo „Pirok“ vl. Burim Idrizi iz Novigrada, Izdvojeni 

pogon Pirok Krk odobrava se postava samostojećeg reklamnog panoa, u 

Križanićevoj ulici, u gradu Krku uz fasadu objekta s desne strane ispod 

prozora.    

 

c) Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. 

stavka 1.  podstavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk  

oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje nezavršene, 

slobodnostojeće zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene 

slobodnostojeće zgrade - paviljon u funkciji mrtvačnice, izgrađeni na k. č. 889 

k. o. Vrh u naselju Vrh. 

       

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I. 

ovog Zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a u cilju ozakonjenja nezavršene, slobodnostojeće 

zgrade javne namjene – mrtvačnice i nezavršene slobodnostojeće zgrade - 

paviljona u funkciji mrtvačnice. 

 

d) Prima se na znanje dopis Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ vl. Željko 

Gršković iz Krka, kojim nudi suradnju Gradu Krku u svezi obavljanja 

nadzora i konzultacija vezanih za rad i održavanje kabelske televizije u gradu 

Krku.  

Ukoliko se ukaže potreba za obavljanjem povremenih usluga koje pruža 

Antenski servis i trgovina „Sat Ive“, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti, 

međutim Grad Krk u tekućoj godini nema potrebu za ugovaranjem 

kontinuiranog obavljanja nadzora i konzultacija vezanih za rad i održavanje 

kabelske televizije u gradu Krku. 

 

e) Prihvaća se inicijativa Lovre Franova iz Krka, kojom predlaže uvrštavanje 

pješačke staze koja se proteže od ulice Mali Kartec prema Creskoj ulici, od 

Creske prema Košljunskoj ulici, od Košljunske ulice prema Senjskoj, te od 
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Senjske ulice stepenasti prilaz do plaže Plav, u program godišnjeg 

održavanja. 

Nalaže se tvrtki Vecla d.o.o. da sve pješačke staze i stepeništa (javne površine) 

u gradu Krku, pometa, kemijski tretira rubove staza, te kosi i uklanja razni 

otpad.  

U dijelu zamolbe za gradnju ogradnog kamenog zida na kraju parkirališta 

kojeg koristi Jedriličarski klub „Plav“ iz Krka nije moguće udovoljiti jer 

predložena izgradnja nije predviđena Programom održavanja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu.   

 

f) Prima se na znanje spisak dužnika dostavljen od Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo (vidi prilog predmetni popis dužnika koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

 

Za sve dužnike - obveznike plaćanja s osnova  održavanja kablovske 

televizije, koji su isključeni dulje od tri godine, te za sve umrle osobe (nosioce 

priključka na Catv sustav)  donosi se zaključak o otpisu potraživanja sukladno 

dostavljenom popisu dužnika.   

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

g) Prima se na znanje spisak dužnika dostavljen od Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo s osnova  održavanja grobnog mjesta  (vidi prilog predmetni 

popis dužnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

Grad Krk biti će prisiljen oduzeti status korisnika grobnog mjesta svim 

građanima koji su s osnove održavanja groblja dužnici 10. i više godina, te se 

nalaže Odsjeku za komunalno gospodarstvo da uputi obavijest građanima - 

dužnicima po osnovi održavanja groblja, obavijest o oduzimanju statusa 

korisnika grobnog mjesta, ukoliko ne podmire svoje obveze u roku 8 dana, od 

zaprimanja obavijesti.    

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

Ad 3. 

Prijedlog Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni 

razvoj, Rijeka za određivanje osobe za vođenje Registra štete u poljoprivredi, 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 Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, 

poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka za određivanje osobe za vođenje Registra štete u 

poljoprivredi.  

Za osobu koja će voditi Registar  štete u poljoprivredi imenuje se Igor Hrast, stručni 

suradnik za održivi razvoj, Odsjeka za gospodarstvo.  
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Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  

obrazložila  je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

 

a) Zamolbi Ivanke Car  Prendivoj iz Glavotoka, za postavljanje kamp odmorišta na 

čestici z. č. 778/10 k.o. Poljica nije moguće udovoljiti.  

            Čestica z. č. 778/10 k.o. Poljica nalazi se izvan građevinskog područja  naselja, a 

sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Prostorni plan PGŽ 

(„Službene novine PGŽ“ broj:13) kao i Prostorni plan uređenja Grada Krka  

(„Službene novine PGŽ “broj: 7/07, 41/09 i 28/11) tretiraju kampove kao 

građevinska područja ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja.   

b) Prima se na znanje Poziv na ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i 

dopuna PPU Općine Vrbnik, Klasa: 350-01/12-01/21, Ur. broj :2142-07-01-14-3 

od 31. siječnja 2014. godine.  

 

c) Prima se na znanje zahtjev Zore Godec iz Zagreba, vlasnice čestice S-26  i S-27 

na području DPU Kružni tok, u gradu Krku, za izgradnju ceste i infrastrukture 

prema DPU dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.  

Radi nedostatka proračunskih sredstva Grada Krka, gradnja primarne 

prometnice oznake U-3 i pristupne prometnice oznake U-3.1 prema DPU dijela 

područja kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku i postupak 

rješavanja lokacijskih dozvola za predmetnu prometnicu rješavati će se u 

fazama, sukladno mogućnostima Proračuna.  

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zainteresirani vlasnici čestica 

ili druge zainteresirane osobe na području DPU Kružni tok, u gradu Krku, mogu 

sami sufinancirati dokumentaciju za gradnju navedene prometnice. 

 

d) Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u 

vezi ocjenjivanja sukladnosti umjetne penjačke strukture – zidovi sa stijenama u 

sportskoj dvorani O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ s općim sigurnosnim 

zahtjevima.  

Nalaže se Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izvrši provjeru 

dostavljene dokumentacije za gradnju školske sportske dvorane O. Š. „Fran 

Krsto Frankopan“ u Krku, vezano za penjačku strukturu.  

            Nadalje,  vezano za ocjenjivanje sukladnosti umjetne penjačke strukture 

zadužuje se Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša da zatraži službenu 

ponudu od ovlaštenih tvrtki za ispitivanje sukladnosti umjetne penjačke 

strukture – zidovi sa stijenama u sportskoj dvorani O.Š. „Fran Krsto 

Frankopan“ s općim sigurnosnim zahtjevima. 
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e) Odgađa se donošenje zaključka vezano za postupak ishođenja akata za građenje 

javne rasvjete na području Grada Krka, prema  Programu gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

            Nalaže se Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša da ispita praksu drugih 

Gradova, vezano za postupak ishođenja akata za građenje javne rasvjete.    

Ad 5. 

Prihvaćenu ponudu tvrtke Energo d.o.o. iz Rijeke za uslugu izrade energetskog pregleda javne 

rasvjete Grada Krka, a u svrhu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

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

Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Budući je zaključkom gradonačelnika Klasa: 310-02/13-01/32, Ur. broj: 2142/01-02/1-

13-7, od 24. rujna 2013. godine prihvaćena ponuda tvrtke Energo d.o.o. Rijeka, obvezuje 

se Igor Hrast da u što skorijem roku kontaktira tvrtku Energo d.o.o. te zatraži od 

predmetne tvrtke nadopunu ponude u dijelu izrade energetskog pregleda javne rasvjete 

Grada Krka, na način da se prilikom izrade energetskog pregleda svaki stup javne 

rasvjete označi sa oznakom koja će označavati ulicu i broj stupa, te da se izradi tablica s 

koordinatama svakog rasvjetnog tijela.    

  

Ad 6. 

Informaciju  o radu Stručnog tima za zaštitu Puntarske drage, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Obvezuje se Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler da u roku 15 dana od dana 

donošenja ovog zaključka, Kolegiju gradonačelnika dostavi Izvješće o realizaciji 

zaključka sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. listopada 2013. 

godine, a vezano za zaštitu Puntarske drage.  

Predmetno Izvješće dostaviti će se Gradskom vijeću Grada Krka na jednoj od narednih 

sjednica.  

Ad 7. 

Prijedlog Ugovora o financiranju izvođenja radova „Izgradnja TK kanalizacije naselja 

Kornić“ dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka Vršanska 14, obrazložio je 

pročelnik JUO Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju izvođenja radova „Izgradnja TK 

kanalizacije naselja Kornić“ dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka, 

u iznosu od 19.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV koji je posebna obveza 
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Ponikve kao investitora ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).    

Ad 8. 

Prijedlog I. Dodatka Ugovora o podzajmu za podprojekt Krk, dostavljen od Hrvatskih voda iz 

Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog  I. Dodatka Ugovora o podzajmu za podprojekt Krk, dostavljen od 

Hrvatskih voda iz Zagreba (vidi prilog zaključku Prijedlog I. Dodatka Ugovora i osnovni 

Ugovor o podzajmu za podprojekt Krk, Klasa: 325-04/10-01/403, Ur. broj: 374-1-14-10-1, od 

29. listopada 2010. godine, koji čini njegov sastavni dio).   

Ad 9. 

Obrazloženje po izradi  izjave o fiskalnoj odgovornosti i izradi Godišnjeg izvješća o 

nepravilnostima u 2013. godini, iznio je pročelnik JUO Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje očitovanje pročelnika JUO Marinka Bajčića o izradi  izjave o 

fiskalnoj odgovornosti i izradi Godišnjeg izvješća o nepravilnostima u 2013.godini (vidi 

prilog zaključku; Uputu Ministarstva financija o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 

odgovornosti za 2013. godinu i ponudu tvrtke Eko vet proizvodnja d.o.o. za izradu Izvješća).  

Ad 10. 

Informaciju o tijeku rješavanja zaostataka arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja, obrazložio 

je pročelnik JUO Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se informacija pročelnika JUO Grada Krka o tijeku rješavanja zaostataka 

arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja.  

Zadužuje se pročelnik da redovno na sjednicama kolegija Gradonačelnika podnosi 

izvješće o stanju riješenih i arhiviranih predmeta.  

Ad 11. 

Prijedlog  Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada 

Krka, obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći   
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Z a k l j u č a k    

Načelno se prihvaća prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne 

suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Centra za kulturu Grada Krka (vidi prilog Zaključku prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika… Centra za kulturu Grada Krka, koji čini njegov sastavni dio), s napomenom da je 

članak 2. stavak 2. potrebno nadopuniti sljedećim opisom poslova voditelja projekata:  

- po potrebi vrši terensko novinarski rad, te priprema obavijesti i informacije za 

objavu na web stranicama Grada i ostalim medijima; 

- sudjeluje u pripremi kulturnih i drugih priredbi u organizaciji Grada; 

- brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Grada Krka; 

- sudjeluje u izradi publikacija, prezentacija, pozivnica i drugih promidžbenih 

materijala Grada Krka.  

Sukladno članku 11. i 34. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, uz dorađene 

napomene iz točke I. ovog zaključka Izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka, proslijedit će se Gradskom 

vijeću Grada Krka radi rasprave i donošenja.    

Ad 12. 

Prijedloge  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) Grad Krk će tijekom 2014. godine izvesti prilagodbu plaže Dražica za pristup 

moru osobama s invaliditetom.  

       U svrhu implementacije prilagodbe plaže Dražica za pristup moru osobama s 

invaliditetom, prihvaća se ponuda tvrtke Elektromotori d.o.o. iz Slavonskog 

Broda,  za izradu, dostavu i ugradnju dizala za kupače Aqualifter u iznosu od 

116.500,00 kn u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a.   

Na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima 

osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 

2014. godini na području Republike Hrvatske, Grad Krk će kandidirati projekt 

iz točke II. ovog zaključka. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.   

 

b) Poljoprivrednoj  zadruzi  otok Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora za 

pripremu i razvoj projekta klaonice i sirane, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada 

Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 10.000,00 kn.   

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.  
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 13,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


