GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/19-01/02
Ur.broj:2142/01-02/1-20-108-86
Krk, 03. prosinca 2019.

ZAPISNIK
sa 108. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. prosinca (ponedjeljak) 2019. 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 Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Andreana Gluvaković, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za
opće, pravne i kadrovske poslove 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:
 Biskupija Krk – zamolba za dodjelu financijske potpore u cilju obilježavanja
100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića
(1920.-2020.).
 D. L. iz Zagreba – ponuda za otkup 100 komada časopisa „Krčki val“ za 2020.
godinu.
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 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk - zamolba za dodjelu financijske
potpore u cilju održavanja humanitarnog Božićno-novogodišnjeg koncerta
krčkih osnovnoškolaca.
 Udruga Kreativni Krk iz Krka - zamolba za financiranje iznosa od 15.000,00
kn (neto) za isplatu autorskog honorara bendu „Love Runners“ za nastup na
večernjem dočeku Nove godine.
 Obavijest Udruge Moj otok iz Punta o promjeni termina održavanja
slastičarskih radionica koje se Grad Krk Ugovorom o dodjeli financijskih
potpora malih vrijednosti obvezao financirati u iznosu od 2.000,00 kn, radi
preopterećenosti praktikuma Srednje Škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk te radi
prezauzetosti profesora kuharstva.
2. Odsjek za proračun i financije:
a) Razmatranje prijedloga Odluke o II. Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske
banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne
rasvjete u dijelu grada Krka.
b) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu.
c) Tvrtka Mini komunikacije d.o.o. iz Zagreba – ponuda za dizajn oglasa Grada
Krka, te objava u reportaži o održivom razvoju Istre i Kvarnera na
Newsweek.com.
d) Razmatranje prijedloga Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.
e) Razmatranje prijedloga Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za
2019. godinu.
f) Razmatranje Programa korištenja sredstava od prodanih stanova.
g) Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Krka u 2019. godini.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje prijedloga II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
b) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka – dostava troškovnika za izgradnju građevine “Izgradnja
dijela primarne prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice
planske oznake U-3.1 u obuhvatu DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice
Slavka Nikolića u gradu Krku prema građevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361-03/1706/37, Ur.broj: 2170/01-03-04/7-17-3 od 10.03.2017. godine”
c) Razmatranje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu.
d) Razmatranje verifikacije idejnog arhitektonskog rješenje za parterno uređenje
(rekonstrukciju) istočnog dijela obalnog pojasa rive krčke luke u gradu Krku.
h) Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
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a) AM.MA. Zajednički obrt za usluge i građevinarstvo, vl. A. M. i A. M. iz Krka –
ponuda za izvedbu radova na zgradi u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv.
Kvirina 1.
b) Razmatranje Informacije – Izvješća u svezi dobivene usmene obveze od strane
Gradonačelnika o vršenju kontrole izdanih upravnih akata kojima se odobrava
gradnja (građevinska dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog
projekta, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata) s upravnim aktima
Rješenjima o utvrđivanju komunalnog doprinosa koje donosi Jedinstveni upravni
odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.
c) Razmatranje Obavijesti Mjesnog odbora Poljica u svezi borove šume u naselju
Nenadići.
d) Uslužni obrt „Elm & B“, vl. M. B. iz Malinske – ponuda za saniranje razvodnih
ploča sa zamjenom osigurača i razvodnih ploča na zgradi u vlasništvu Grada Krka
na adresi Trg Sv. Kvirina 1.
e) Razmatranje prijedloga Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
f) Obrt za građevinske radove i niskogradnju „Škarpelin“ iz Brzsca, vl. V. R. ponuda za sanaciju kamenog opločenja ulice u starom dijelu Grada Krka.
g) Stolarski obrta „Barić“, vl. G. B. iz Omišlja – ponuda za izvođenje stolarskih
radova na zgradi u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina 1.
h) Udruga Branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku, na Trgu
J. bana Jelačića, tijekom mjeseca prosinca 2019. godine u cilju prodaje
poljoprivrednih proizvoda.
i) N. D. iz Krka, Krčkih Iseljenika 15 – podnesak vezan za utvrđivanje i
obilježavanje međašne linije parcela i to parcele u vlasništvu podnositelja i javne
površine u vlasništvu Grada Krka.
5. Utvrđivanje Prijedloga II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za
2019. godinu.
6. Utvrđivanje Prijedloga Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu.
7. utvrđivanja Prijedloga II. Izmjene Programa korištenja turističke pristojbe za
2019. godinu.
8. Utvrđivanje Prijedloga Programa korištenja turističke pristojbe za 2020.
godinu,.
9. Utvrđivanje Prijedloga II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2019. godinu.
10. Utvrđivanje Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020.
godinu.
11. Razmatranje ponude - prijedloga Ugovora o suradnji u organiziranju glazbenog
estradnog programa, dostavljenog od Obrta za usluge F - Media, iz Punta, za
nastup glazbenog sastava „L`amur“ koji program će se održati 31. prosinca 2019.
godine, na Veloj Placi u gradu Krku prilikom održavanja manifestacije
„Zdravica Gradonačelnika“.
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12. Razmatranja prijedloga za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad
članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2018. godinu.
13. Mjesni odbor Milohnići - zamolba za financiranje troškova autobusa na izlet u
Baranju.
14. Mjesni odbor Milohnići - zamolba za širenje postojećeg kolnog puta prema uvali
Blatno – 1.
15. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o načinu financiranja, te određivanja naknade
troškova i naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka.
16. Utvrđivanje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
17. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Krka.
18. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o porezima Grada Krka.
19. Uslužni obrt Starmedia iz Opatije, Nova Cesta 18a - ponuda za oglašavanje
prema priloženom paketu ponude tijekom 2020. godine.
20. Turistička zajednica grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine, priključka za struju i produljeno radno vrijeme za doček Nove
godine 2020. na Veloj placi.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Podržava se prijedlog Biskupije Krk za dodjelu financijske potpore u cilju
obilježavanja 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna
Mahnića (1920.-2020.).
 Prihvaća se ponuda D. L. iz Zagreba za otkup 100 komada časopisa „Krčki val“
za 2020. godinu, te će se u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu osigurati iznos
od 2.000,00 kn mjesečno za navedenu svrhu.
 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za dodjelu
financijske potpore u cilju održavanja humanitarnog Božićno-novogodišnjeg
koncerta krčkih osnovnoškolaca, koji će se održati dana 19. prosinca 2019.
godine u velikoj sportskoj dvorani Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk,
te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Prihvaća se zamolba Udruge Kreativni Krk iz Krka za financiranje iznosa u
visini od 15.000,00 kn neto, za isplatu autorskog honorara bendu „Love
Runners“, koji bend će nastupiti na večernjem dočeku Nove godine u gradu
Krku dana 31.prosinca 2019. godine.
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 Prima se na znanje obavijest Udruge Moj otok iz Punta o promjeni termina
održavanja slastičarskih radionica koje se Grad Krk Ugovorom o dodjeli
financijskih potpora malih vrijednosti obvezao financirati u iznosu od 2.000,00
kn.
Nakon održane i programom predviđene radionice, a prema dostavljenim
dokaznicama, Grad Krk isplatit će tražena sredstva u siječnju 2020. godine.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske
banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće
javne rasvjete u dijelu grada Krka - vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini
sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za
obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne
rasvjete u dijelu Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
b) Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu - vidi prilog, predmetni
Prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Mini komunikacije d.o.o. iz Zagreba za dizajn oglasa
Grada Krka, te objava u reportaži o održivom razvoju Istre i Kvarnera na
Newsweek.com u iznosu od 17.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2019. godinu - vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke
koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2019. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za
2019. godinu - vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
Zaključka.
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Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
f) Utvrđuje se Program korištenja sredstava od prodanih stanova – vidi prilog
predmetni Program koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Program korištenja sredstava od prodanih stanova, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
g) Utvrđuje se Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Krka u 2019. godini - vidi prilog predmetni Program
koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbnom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području grada Krka u 2019. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
h) Utvrđuje se Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini
- vidi prilog, predmetni Program koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog II.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koja
čini njegov sastavni dio).
Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019. godinu, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u
cilju rasprave i usvajanja.
b) Prihvaća se troškovnik za izgradnju građevine “Izgradnja dijela primarne
prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U3.1 u obuhvatu DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u
gradu Krku prema građevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361-03/17-06/37, Ur.broj:
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2170/01-03-04/7-17-3 od 10.03.2017. godine” dostavljen od tvrtke GPZ d.d.
Rijeka.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak
nabave prema procijenjenoj vrijednosti radova 474.823,93 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
c) Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu koja čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
d) Ovlašteni arhitekt Nenad Kocijan dipl.ing.arh. je dana 02. prosinca 2019. godine
dostavio radnu verziju idejnog arhitektonskog rješenja “Parternog uređenja
(rekonstrukcije) istočnog dijela obalnog pojasa rive krčke luke u gradu Krku”.
Kako kompletno idejno arhitektonsko rješenje, koje mora biti u skladu s
posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorskog odjela u Rijeci, nije još dostavljeno, nalaže se Odsjeku za
proračun i financije da isplati 50% od ugovorenog iznosa (ukupna ugovorena
vrijednost iznosi 58.750,00 kn).
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda AM.MA. Zajedničkog obrta za usluge i građevinarstvo, vl. A.
M. i A. M. iz Krka za izvedbu građevinskih radova sukladno priloženoj ponudi,
za zgradu u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina 1, koju zgradu
koriste TZ otoka Krka, Crveni križ i Udruga Mići Boduli, u iznosu od 18.320,00
kn.
b) Prihvaća se Informacija – Izvješće u svezi dobivene usmene obveze od strane
Gradonačelnika o vršenju kontrole izdanih upravnih akata kojima se odobrava
gradnja (građevinska dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog
projekta, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata) s upravnim aktima
Rješenjima o utvrđivanju komunalnog doprinosa koje donosi Jedinstveni
upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.
c) Prima se na znanje obavijest Mjesnog odbora Poljica u svezi borove šume na
zemljištu koje je u vlasništvu Grada Krka u naselju Nenadići, koje graniči s
parcelom V. P. iz Nenadića.
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Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži dvije ponude za
radove na uklanjanju starih borova za koje prijeti opasnost da se uruše na
stambenu zgradu u vlasništvu V. P.
d) Prihvaća se ponuda uslužnog obrta „Elm & B“, vl. M. B. iz Malinske, za
izvođenje radova na saniranju razvodnih ploča sa zamjenom osigurača i
razvodnih ploča na zgradi u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina 1,
koju zgradu koriste TZ otoka Krka, Crveni Križ i Udruga Mići Boduli, u iznosu
od 6.280,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu , upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
f) Prihvaća se ponuda Obrta za građevinske radove i niskogradnju „Škarpelin“ iz
Brzsca, vl. V. R. za sanaciju kamenog opločenja ulice u starom dijelu Grada
Krka (kod Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk) u ukupnom iznosu od
63.650,00 kn.
g) Prihvaća se ponuda Stolarskog obrta „Barić“, vl. G. B. iz Omišlja za izvođenje
stolarskih radova na zgradi u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina
1, koju zgradu koriste TZ otoka Krka, Crveni križ i Udruga Mići Boduli, u
iznosu od 16.700,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
h) Grad Krk daje suglasnost Udruzi Branitelja – malih poljoprivrednih
proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba, za korištenje javne površine u gradu Krku,
na dijelu Trga bana Josipa Jelačića, na z. č. 1385/47 k.o. Krk – grad, za dane od
02. – 05., 9-11., i od 16-18. prosinca 2019. godine, u cilju prodaje poljoprivrednih
proizvoda u vremenu od 08,00 – 18,00 sati.
ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka Gradonačelnika
(Klasa: 363-02/19-01/04, Urbroj: 2142/01-02/1-19-7, od 19. studenog 2019. godine)
Zaključak Gradonačelnika Klasa: 363-02/19-01/04, Urbroj: 2142/01-02/1-19-7, od 19.
studenog 2019. godine, dopunjuje se na način da ovlaštena tvrtka Geo Line d.o.o. iz
Krka utvrdi i obilježi (bojom) međašne linije svih parcela u privatnom vlasništvu i javne
površine u vlasništvu Grada Krka, u ulici Krčkih Iseljenika u gradu Krku.
Ad 5.
Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za
2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja
ekološke pristojbe za 2019. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.

Ad 6.
Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Programa korištenja ekološke
pristojbe za 2020. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja turističke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava turističke
pristojbe za 2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog II. Izmjene
Programa korištenja turističke pristojbe za 2019. godinu koji čini njegov sastavni
dio).
2. Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2019.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Programa korištenja turističke pristojbe za 2020. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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1. Utvrđuje se Prijedlog Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za
2020. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Programa korištenja
turističke pristojbe za 2020. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 9.
Prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog II. Izmjene Plana
spomeničke rente za 2019. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019.
godinu, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Plana spomeničke rente za 2020.
godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 11.
Ponudu - prijedlog Ugovora o suradnji u organiziranju glazbenog estradnog programa,
dostavljenog od Obrta za usluge F - Media, iz Punta, za nastup glazbenog sastava „L`amur“
koji program će se održati 31. prosinca 2019. godine, na Veloj Placi u gradu Krku prilikom
održavanja manifestacije „Zdravica Gradonačelnika“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog Ugovora o suradnji u organiziranju glazbenog estradnog
programa dostavljenog od Obrta za usluge F - Media, iz Punta, za nastup glazbenog
sastava „L`amur“ koji program će se održati 31. prosinca 2019. godine, na Veloj Placi u
gradu Krku prilikom održavanja manifestacije „Zdravica Gradonačelnika“ u bruto
iznosu od 12.800,00 kn.
Ad 12.
Prijedlog za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad članovima Mjesnih odbora na
području Grada Krka za 2018. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Odobrava se isplata godišnjih nagrada za volonterski rad izabranim
predsjednicima i članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2019.
godinu i to kako slijedi:
- predsjednicima Mjesnih odbora u iznosu od 2.000,00 kn i
- članovima Mjesnih odbora u iznosu od 1.000,00 kn.
2. Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog Zaključka
sukladno priloženom popisu izabranih članova Mjesnih odbora na području
Grada Krka koji čini njegov sastavni dio ( Izbori 2018. -2022.)
Ad 13.
Zamolbu Mjesnog odbora Milohnići za financiranje troškova autobusa na izlet u Baranju,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnići za financiranje troškova autobusa za
izlet u Baranju, te se u tu svrhu na teret proračuna Grada Krka za 2019. godinu
odobrava iznos od 5.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, po dostavljenom
računu prijevoznika.
Ad 14.
Zamolbu Mjesnog odbora Milohnići za širenje postojećeg kolnog puta prema uvali Blatno –
1, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano uz zamolbu Mjesnog odbora Milohnići za širenje postojećeg kolnog puta prema
uvali Blatno – 1 faza, prihvaća se ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od
39.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 15.
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Prijedlog Odluke o načinu financiranja, te određivanja naknade troškova i naknade za rad
članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o načinu financiranja, te određivanju naknade
troškova i naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka
(vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke koja čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja, te određivanja naknade troškova i
naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka, prosljeđuje
se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 16.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2020. godinu– vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio
ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu , upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 17.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka–
vidi prilog, predmetni Prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 18.
Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Utvrđuje se Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka – vidi prilog predmetni Prijedlog
Odluke koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 19.
Ponudu Uslužnog obrt Starmedia iz Opatije, Nova Cesta 18a za oglašavanje prema
priloženom paketu ponude tijekom 2020. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Uslužnog obrta Starmedia iz Opatije, Nova Cesta 18a, za
oglašavanje prema priloženom paketu ponude tijekom 2020. godine (za razdoblje od
01.01 -31.12.2020.) – poseban paket (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Ad 20.
Zamolbu Turističke zajednica grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine,
priključka za struju i produljeno radno vrijeme za doček Nove godine 2020. na Veloj placi,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine
povodom dočeka Nove godine 2020., koji će se održati 31.prosinca 2019. godine na
prostoru Vele Place, u gradu Krku u vremenu od 21,00 – 03,00 sata, uz koncert grupe
„Love Runners“.
Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 139/05,
150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi
potrebne dozvole od strane PP Krk.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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