GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-136-90
Krk, 06. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 136. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. rujna (ponedjeljak) 2016. 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, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić
Hrgovčić, stručna suradnica 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
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Agencija Insula zamolba za isplatu sredstava u ime i za račun grupe Tabako bend,
koji su nastupali prigodom održavanja manifestacije „Noć iseljenika“;
 Centar za kulturu Grada Krka za sufinanciranje izdavanja knjige pod nazivom „
Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća“ autora Mladena Bastijanića;
 Foto klub Krk zamolba za korištenje pomoćne prostorije koja se nalazi pored njihove
službene prostorije u Krku, na adresi Kvarnerska 15, u svrhu korištenja kao tamne
komore za razvoj fotografija;
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 prijedlog rasporeda korištenja sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk;
 Judo klub „Krk“ iz Krka za nagrađivanje sportaša Nadje Nekić i Joška Markovića,
oboje iz Krka, za postignuti uspjeh na Europskim sveučilišnim igrama koje su održane
u Rijeci;
 Katedra čakavskog sabora Kornić, zamolba za pomoć u organizaciji održavanja
„Glagoljaške šetemane“
 prijedlog Općine Omišalj za imenovanje člana Upravnog odbora Dječjeg vrtića
„Katarina Frankopan“ Krk, od strane Općine Omišalj;
 prijedlog Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, za nagrađivanje učenice
generacije;
 Stolno teniski klub Malinska – Dubašnica zamolba za prenamjenu odobrenih
sredstava i to za projekt: „ 5. Prvenstvo Jadranskih otoka“
 Društvo sportske rekreacije Primorje iz Rijeke, Željeznički prolaz 1 d zamolba za
sufinanciranje organizacije natjecanja u društvenoj igri potapanje brodova „Battleship
Fiume“.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje problematike vodoopskrbe i fekalne kanalizacije u Lakmartinskoj
ulici u gradu Krku, sukladno zahtjevu Kralj Borisa iz Lakmartinska 39;
b) Tvrtka Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva – ponuda za izradu dopune troškovnika za
potrebe dovršenja izgradnje dionice nerazvrstane gradske ceste U3.2 i U3.3 u
poslovnoj zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
c) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za izradu idejnog projekta za cestu U-5.3 DPU
poslovne zone Sv. Petar u Krku, sa rješenjem oborinske odvodnje;
d) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izdanoj Potvrdi
Klasa: 361-05/16-02/39, Urbroj: 2170/1-03-04/1-16-2 za građevinu za potrebe
lovstva na k.č. 2060/2 k.o. Kornić da se ista može koristiti, te Potvrda služi za
evidentiranje zgrade u katastarskom operatu;
e) Rješenje Hrvatskih voda za plaćanje vodnog doprinosa za zgradu Jedriličarskog
kluba „Plav“ na lokaciji grad Krk k. č. 3932/3 k.o. Krk – grad;
f) Obrt „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića – ponuda za izvođenje radova
rekonstrukcije unutarnjeg zida na stepeništu hodnika u zgradi bivše škole – Doma
u naselju Milohnić;
g) Informacija Odsjeka o radovima izvedenim na sanaciji i uređenju dijela kata
zgrade bivše škole – doma u naselju Milohnić;
h) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica – ponuda za postavljanje stupa javne rasvjete u
dvorištu Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“
i) Razmatranje potrebe snimanja (skeniranja) gradskih zidina u Krku;
j) asfaltiranje ceste u naselju Vrh ulica Staro Selo kod kbr. 40, koje asfaltiranje je
predviđeno Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Mare Krajinović iz Krka, Plavnička 13 zamolba za izdavanje Rješenja o trajnom
korištenju grobnog mjesta broj 290, koji se nalazi u starom dijelu Gradskog groblja
Krk;
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b) Polugodišnji izvještaj tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom
nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od 01. siječnja do
30. lipnja 2016. godine;
c) Obrt „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa – ponuda za čišćenje terena oko upojnih
građevina na području polja Kimpi.
4. Obavijest o neproduljenju Ugovora o pristupu i korištenju sustava kabelske
kanalizacije (DTK / EKI), između Grada Krka i tvrtke Metronet Telekomunikacije
d.d. Zagreb.
5. Tvrtka Optima telekom d.d. – ponuda za telekomunikacijske usluge 001/116-01-16/SB
za Grad Krk.
6. Zavod za istraživanje mora i okoliša Institut Ruđer Bošković, Zagreb ponuda za izradu
elaborata za analizu postojećeg stanja u Puntarskoj dragi kao osnove prijedloga za
buduće praćenje.
7. Prijedlog Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2017. - 2019.
godine.
8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 07. - 31. 07. 2016. godine.
9. Hrvatska gorska služba spašavanja Zagreb – prijedlog za uvrštenje predstavnika
HGSS-a u Stožer civilne zaštite Grada Krka.
10. Ponuda za sklapanje Ugovora vezanu za uvjete i način pružanja poštanskih usluga te
drugih usluga koje pruža Hrvatske pošte d.d. Sektor prodaje, Područje broj 6, Rijeka.
11. Novi List d.d. – prijedlog za sufinanciranje posebnog priloga u dnevnom tisku Novi
list pod nazivom „Vidim nebesa otvorena“
12. Općinski sud u Rijeci zamolba za financijsku potporu za nabavku tehničke opreme za
potrebe Stalne službe u Krku, u cilju normalnog funkcioniranja suda.
13. Razmatranje pozitivnog mišljenja i suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje
na Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da temeljem Ugovora o
angažmanu br. 030/16 Agenciji Insula iz Njivica, Draga 6, isplati
sredstava u iznosu od 12.300,00 kn na ime i za račun grupe Tabako bend,
koji su nastupali prigodom održavanja manifestacije „Noć iseljenika“
 Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za sufinanciranje
izdavanja knjige pod nazivom „ Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim
bitkama kroz stoljeća“ autora Mladena Bastijanića, te se u tu svrhu na
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teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 7.000,00
kn.
 Foto klubu Krk odobrava se povremeno korištenje pomoćne prostorije
koja se nalazi pored službene prostorije Foto kluba, na adresi Kvarnerska
15, Krk u svrhu korištenja tamne komore za razvoj fotografija.
 Prihvaća se prijedlog rasporeda korištenja sportske dvorane Osnovne
škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk (vidi prilog predmetni prijedlog
rasporeda koji čini sastavni dio ovog zaključka).
 Prihvaća se prijedlog Judo kluba „Krk“ iz Krka za nagrađivanje sportaša
Nadje Nekić i Joška Markovića, oboje iz Krka, za postignuti uspjeh na
Europskim sveučilišnim igrama koje su održane u Rijeci.
U cilju nagrađivanja sportaša za postignute rezultate na Europskim
sveučilišnim igrama, iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava
se ukupan iznos od 1.200,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da sportašu Jošku Markovića
iz Krka za postignuto drugo mjesto na natjecanju u kategoriji Katame No
Kate, isplati iznos od 700,00 kn, te Nadji Nekić iz Krka za postignuto treće
mjesto na natjecanju, u kategoriji Nage No Kata isplati iznos od 500,00
kn.
 Obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. Krk da pruži organizacijsku i ostalu
potrebnu pomoć pri održavanju Programa 2. Glagoljske šetemane, u
organizaciji Katedre Čakavskog sabora Kornić, između 04. i 13. rujna
2016. godine, koja će se odvijati u Korniću.
 Prihvaća se prijedlog Općine Omišalj za imenovanje člana Upravnog
odbora Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, od strane Općine
Omišalj.
Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da pripremi
Odluku o razrješenju Paule Mulej iz Njivica, Cvjetni Trg 11, sa dužnosti
članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk te za
članicu navedenog Upravnog vijeća imenuje Lorenu Mihelčić iz Omišlja,
Bjanižov 11.
 Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za postignute
rezultate, Grad Krk dodjeljuje nagradu učeniku generacije i to:
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novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se Dominiku Radiću,
iz Krka,učeniku strojarskog programa.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Stolno teniskom klubu Malinska – Dubašnica, odobreno je sufinanciranje
u iznosu od 3.000,00 kn za održavanje projekta „Lovrečeva open“.
Kako nije došlo do realizacije projekta „Lovrečeva open“ odobrava se
prenamjena odobrenih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za projekt: „ 5.
Prvenstvo Jadranskih otoka“ koje će se održati 01. listopada 2016. godine
u Malinskoj.
 Društvu sportske rekreacije Primorje iz Rijeke, odobrava se financijska
potpora za organizaciju natjecanja u društvenoj igri potapanje brodova
„Battleship Fiume“, koja će se održati 17. rujna 2016. godine u Rijeci, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava
iznos od 1.000,00 kn.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Obzirom da je izgradnja fekalne kanalizacije u Lakmartinskoj ulici u gradu
Krku predviđena u sklopu EU projekta, koji početak izgradnje se očekuje
uskoro, Grad Krk nije u mogućnosti preuzeti financiranje infrastrukture
(fekalna kanalizacija, EKi, rekonstrukcija vodovodne instalacije).
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove pripremi Aneks
Ugovora o građenju koji je sklopljen s tvrtkom G.P. Krk iz Krka, Lakmartinsku
ulicu u gradu Krku izostavi s popisa izvođenja asfalterskih radova koji su
predviđeni Programom gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
b) Sukladno Zaključku gradonačelnika Klasa: 360-02/16-01/13, Ur.broj: 2142/0102/1-16-1, od dana 19. srpnja 2016.god., zatražena je i dostavljena ponuda tvrtke
Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva, za izradu dopune troškovnika za potrebe
dovršenja izgradnje dionice nerazvrstane gradske ceste U3.2 i U3.3 u poslovnoj
zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, u iznosu od 2.500,00 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a, te se ista prihvaća (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Upućujemo tvrtku Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva da pri izradi troškovnika
potrebno uključiti radove na EKI infrastrukturi sukladno izrađenom glavnom
projektu.
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c) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog projekta za cestu U - 5.3
DPU poslovne zone Sv. Petar u Krku, sa rješenjem oborinske odvodnje u iznosu
od 21.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
o izdanoj Potvrdi Klasa: 361-05/16-02/39, Urbroj: 2170/1-03-04/1-16-2 za
građevinu za potrebe lovstva na k. č. 2060/2 k.o. Kornić da se ista može koristiti,
te ista Potvrda služi i za evidentiranje zgrade u katastarskom operatu.
e) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Rješenju Hrvatskih voda
za plaćanje vodnog doprinosa za zgradu Jedriličarskog kluba „Plav“ na lokaciji
grad Krk k. č. 3932/3 k.o. Krk – grad, Klasa: UP/I-325-08/16-01/0207991,
Urbroj: 374-3303-2-16-2 od 22. kolovoza 2016. godine uplati vrijednost
utvrđenog vodnog doprinosa u iznosu od 50.338,91 kn.
f) Prihvaća se ponuda Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića, za izvođenje
radova rekonstrukcije unutarnjeg zida na stepeništu hodnika u zgradi bivše škole
– Doma u naselju Milohnić, potrebne radi kompletne funkcionalnosti prostora u
prizemlju i katu Doma u naselju Milohnić, u iznosu od 26.956,25 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda
narudžbenicu za izvođenje radova iz stavka 1. ovog zaključka.
g) Prihvaća se informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
izvedenim radovima na sanaciji i uređenju dijela kata zgrade bivše škole – doma
u naselju Milohnić.
Tijekom izvođenja radova na sanaciji i uređenju dijela kata bivše škole – doma u
naselju Milohnić ukazala se potreba za izvođenje nužno neophodnih radova koji
nisu uključeni u Ugovor o izvođenju radova Klasa: 406-09/16-02/18, Urbroj:
2142/01-02/1-16-6. od 12. svibnja 2016. godine.
Prihvaća se troškovnik procijenjenih radova dodatnih radova u iznosu od
19.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni troškovnik
koji čini sastavni dio ovog zaključka), kao i ponuda izvođača Obrta Gromača iz
Kornića za dodatno izvedene radove u iznosu od 18.712,50 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da u skladu s odredbama ovog zaključka
sačini Anex ugovora na prekoračeni iznos iz osnovnog ugovora.
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h) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za postavljanje stupa javne
rasvjete u dvorištu Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u iznosu od 7.937,50
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
i) Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Krka da od
tvrtke Vidmar d.o.o. zatraži ponudu za 3D skeniranje gradskih zidina sukladno
smjernicama Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Prije ponude potrebno je utvrditi dužinu gradskih zidina koje je moguće
snimiti odnosno koje nisu obrasle vegetacijom.
j) Obavještava se tvrtka Ponikve voda d.o.o. da što hitnije započne s radovima
izvođenja izgradnje vodovodne instalacije u naselju Vrh u ulici Staro selo,
sukladno troškovniku radova čija procijenjena vrijednost iznosi 46.057,06 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Upozoravamo da se trasa predvidi u skladu s utvrđenom lokacijom ceste u
izdanim dokumentima kojima se dozvoljava gradnja stambenih objekata.
Ukoliko se ove godine izvede vodovodna infrastruktura, Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša dužan je pokrenuti postupak nabave za asfaltiranje
ceste.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Mare Krajinović, za izdavanje Rješenja o trajnom
korištenju grobnog mjesta broj 290, koje se nalazi na starom dijelu Gradskog
groblja u Krku, obzirom da je Olga Kosier iz Rijeke Tihovac 3, predmetno
grobno mjesto prepustila na daljnje korištenje Mari Krajnović iz Krka, temeljem
Izjave o ustupanju grobnog mjesta broj 290 na starom dijelu Gradskog groblja u
Krku, ovjerenu po javnom bilježniku Miljenka Katunar Zrinski, broj: OV –
5070/16 od 14. lipnja 2016. godine.
Obvezuje se Odjek za komunalno gospodarstvo da na ime Mare Krajinović iz
Krka izda Rješenje o trajnom korištenju grobnog mjesta broj 290 na starom
dijelu Gradskog groblja u Krku.
Korisnik predmetnog grobnog mjesta (Mare Krajinović) dužna je Gradu Krku,
JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo izvršiti uplatu jednokratne naknade
za korištenje grobnog mjesta u iznosu od 400,00 kn.
b) Prihvaća se Polugodišnji izvještaj tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o
izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina u gradu Krku, za period od

7

01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini
sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda Obrta „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa za čišćenje terena
oko upojnih građevina na području polja Kimpi, u iznosu od 28.750,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 4.
Obavijest o neproduljenju Ugovora o pristupu i korištenju sustava kabelske kanalizacije (DTK
/ EKI), između Grada Krka i tvrtke Metronet Telekomunikacije d.d. Zagreb, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Dopisom Klasa: 344-08/16-01/05, Urbroj: 2142/01-02/1-16-1, od 01. rujna 2016. godine,
sukladno članku 17. stavku 1. Ugovora smatramo da Ugovor nije produžen i da sa
danom 01. rujna 2016. godine Grad Krk više nema obveza po predmetnom Ugovoru.
Molimo tvrtku Ponikve Eko otok Krk d.o.o. da u što kraćem roku sa tvrtkom Metronet
Telekomunikacije d.d. Zagreb utvrdi uvjete pristupa i korištenja DTK mreže, na
temelju kojih će se sklopiti Ugovor.
Ad 5.
Ponudu tvrtke Optima telekom d.d. za telekomunikacijske usluge 001/116-01-16/SB za Grad
Krk, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Optima telekom d.d. za telekomunikacijske usluge 001/11601-16/SB za Grad Krk u iznosu od 1.400,00 kn mjesečno ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Ponudu Zavoda za istraživanje mora i okoliša Institut Ruđer Bošković, Zagreb, za izradu
elaborata za analizu postojećeg stanja u Puntarskoj dragi kao osnove prijedloga za buduće
praćenje, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
U skladu sa zaključcima donesenim na sastanku održanom 24. svibnja 2016. godine,
između Grada Krka i Općine Punat, na temu Zaštite Puntarske drage, u vezi
osiguranja iznosa sredstava za izradu elaborata za analizu postojećeg stanja u

8

Puntarskoj dragi kao osnove prijedloga za buduće praćenje, Grad Krk zaprimio je
ponudu Zavoda za istraživanje mora i okoliša Institut Ruđer Bošković Zagreb, za
izradu naprijed navedenog elaborata u iznosu od 185. 714,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.
Molimo Općinu Punat da Gradu Krku dostavi očitovanje o spremnosti osiguranja
iznosa sredstava u visini od 50 % , sukladno ponudi Zavoda za istraživanje mora i
okoliša Institut Ruđer Bošković Zagreb, iz Rebalansa Proračuna Općine Punat za 2016.
godinu ili iz Proračuna u 2017. godini.
Ad 7.
Prijedlog Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2017. - 2019. godine,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2017.
– 2018. godine, dostavljen od Odsjeka za proračun i financije ( vidi prilog predmetne
Upute za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2017. – 2019. godine, koje čine
sastavni dio ovog zaključka).
Upute za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2017. – 2019. godine
dostaviti će se proračunskim korisnicima Grada Krka i objaviti na internetskoj stranici
www.grad-krk.hr.
Ad 8.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 07. - 31. 07. 2016. godine, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.07. - 31.07.2016. godine –
vidi prilog predmetno Izvješće koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju proračunske
zalihe od 01.07. - 31.07.2016. godine, uputiti će se članovima Gradskog vijeća Grada
Krka u cilju razmatranja.
Ad 9.
Prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja Zagreb, za uvrštenje predstavnika HGSS-a u
Stožer civilne zaštite Grada Krka, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja Zagreb, za uvrštenje
predstavnika HGSS-a u Stožer civilne zaštite Grada Krka.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi prijedlog Odluke o
imenovanju predstavnika HGSS-a u Stožer civilne zaštite Grada Krka.
Prijedlog Odluke iz stavka 2. ovog zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka
u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Ponudu za sklapanje Ugovora vezanu za uvjete i način pružanja poštanskih usluga te drugih
usluga koje pruža Hrvatske pošte d.d. Sektor prodaje, Područje broj 6, Rijeka obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda za sklapanje Ugovora vezana za uvjete i način pružanja poštanskih
usluga te drugih usluga koje pruža Hrvatska pošta d.d. Sektor prodaje Zagreb (vidi
prilog predmetnu ponudu broj: DP- 02/9/6-014966/16 od 19. srpnja 2016. godine).
Ad 11.
Zamolbu Novog Lista d.d. za sufinanciranje posebnog priloga u dnevnom tisku Novi list pod
nazivom „Vidim nebesa otvorena“ obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Novom Listu d.d. odobrava se financijska potpora za tiskanje posebnog priloga u
dnevnom tisku Novi list pod nazivom „Vidim nebesa otvorena“, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 2.500,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Ad 12.
Zamolbu Općinskog suda u Rijeci, za financijsku potporu za nabavku tehničke opreme za
potrebe Stalne službe u Krku, u cilju normalnog funkcioniranja suda, obrazložio je
gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća zamolba Općinskog suda u Krku, za financijsku potporu za
nabavku tehničke opreme za potrebe Stalne službe u Krku, u cilju normalnog
funkcioniranja suda.
Za potrebe Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku Grad Krk financirati će
kupnju nabavke 28 komada telefona, sukladno ponudi tvrtke Large j.d.o.o. iz Rijeke u
iznosu od 5.215,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
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Upućujemo Općinski sud u Rijeci da za nabavku ostale tehničke opreme navedene u
Dopisu Klasa: 402-07/16-01/67 od 27. srpnja 2016. godine, pod točkom 2, 3 i 4 dostave
Gradu Krku ponude za nabavku iste.
Nakon dostavljenih ponuda, zamolba za nabavku opreme iz naprijed navedenog Dopisa
Općinskog suda u Rijeci, za potrebe Stalne službe u Krku razmotriti će se na narednoj
sjednici Koordinacije JLS otoka Krka.
Ad 13.
Pozitivno mišljenje i suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje na Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Grada Krka, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon
rasprave donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje pozitivno mišljenje i dana suglasnost Državne uprave za zaštitu i
spašavanje na nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka.
Dokument Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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