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Krk, 15.listopada 2015.
10. sjednica skupštine društva – 15.listopada 2015.

DNEVNI RED:


usvajanje zapisnika s 8. i 9. sjednice društva od 03.06. i 13.08.2015.

1. Odlučivanje o utvrđivanju netto korisne površine - osnovice za obračun komunalne
usluge mješanog komunalnog otpada za spremišta-odgođeno odlučivanje
2. Informacija o izvještaju Državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih
preporuka za posebnu reviziju ekonomske opravdanosti razlika u cijeni skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada u PGŽ
3. Odlučivanje o potpisivanju ugovora sa tvrtkom "Livingstudio" o izradi planskog
dokumenta u vezi s promocijom otoka Krka "Otok Krk energetski neovisan otok i otok
s nula emisija štetnih plinova" –odgođena rasprava i odlučivanje
4. Odlučivanje o raspisivanju javnog natječaja za odabir najboljeg vizualnog identiteta i
imena maskote namjenjene promidžbi eko otoka Krka-odgođena rasprava i
odlučivanje
5. Odlučivanje o zahtjevu JVP Krk o krištenju dijela podataka baze prostornih i
neprostornih podataka otoka Krka – adresna baza podataka-prihvaćeno
6. Informiranje o planu gradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac i načinu
sufinanciranja izgradnje (80% Fond, 20% JLS) – planiranje sufinanciranja u
proračunima JLS za 2016.godinu-prihvaćen plan
7. Razno
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Zapisnik sa 9. sjednice skupštine društva od 13.08.2015.
Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 9. sjednice društva.
Zapisnik sa 9. sjednice skupština je jednoglasno potvrdila .
AD.1.
Odlučivanje o utvrđivanju netto korisne površine - osnovice za obračun komunalne usluge
mješanog komunalnog otpada za spremišta
Predsjednik skupštine N.Komadina (Dobrinj) uvodno je izvjestio o predmetnoj točki te izrazio
nezadovoljstvo s prijedlogom. Predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o točki.
Skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
1. Odgađa se rasprava i odlučivanje o prijedlogu za utvrđivanje netto korisne površine –
osnovice za obračun komunalne zusluge mješanog komunalnog otpada za spremišta.
AD 2.
Informacija o izvještaju Državne revizije o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za
posebnu reviziju ekonomske opravdanosti razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada u PGŽ
O predmetnoj točki se ne raspravlja.
Skupština jednoglasno prihvaća informaciju.
AD 3.
Odlučivanje o potpisivanju ugovora sa tvrtkom "Livingstudio" o izradi planskog dokumenta
u vezi s promocijom otoka Krka "Otok Krk energetski neovisan otok i otok s nula emisija
štetnih plinova"
Uvodno je izvjestio F.Mrakovčić (direktor). Podsjeća da je donesena Studija o "0" emisiji štetnih
plinova, da se čeka odluka Općina Baška i Punat o vjetroelektranama na njihovom području, da
bez vjetroelektrana nema ni "0" emisije štetnih plinova. Dok god prethodno ne ostvarimo
besmisleno je razgovarati o prijedlogu ovog ugovora .
Predsjednik otvara raspravu u kojoj sudjeluju pristutni, a nakon zaključenja skupština
jednoglasno sa 10000 glasova "ZA" donosi
ODLUKU
1. Odgađa se rasprava i odlućivanje o prihvaćanju ugovora s tvrtkom "Livingstudio" do
donošenja planskih dokumenata Općina Baška i Punat.

AD. 4.
Odlučivanje o raspisivanju javnog natječaja za odabir najboljeg vizualnog identiteta i imena
maskote namjenjene promidžbi eko otoka Krka
Predsjednik N.Komadina (Dobrinj) predlaže da se odgodi rasprava i odlučivanje o predmetnoj
točki dnevnog reda.
Skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
2. Odgađa se rasprava i odlučivanje o prijedlogu o raspisivanju javnog natječaja za
odabir najboljeg vizualnog identiteta i imena maskote namjenjene promidžbi eko
otoka Krka
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AD 5.
Odlučivanje o zahtjevu JVP Krk o krištenju dijela podataka baze prostornih i neprostornih
podataka otoka Krka – adresna baza podataka
Uvodno je izvjestio predsjednik N.Komadina (Dobrinj). Vatrogasna postrojba Krk moli da joj se
omogući korištenje dijela podataka baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka – adresni
model što bi im izuzetno pomoglo u obavaljanju službe.
Bez rasprave skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
3. Prihvaća se prijedlog Vatrogasne postrojbe Krk za dostavu podataka – adresne baze
podataka.
4. Adresa baza dostavit će se kao shapefile datoteka.
5. Zadužuju se stručne službe za dostavu istih.
AD 6.
Informiranje o planu gradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac i načinu
sufinanciranja izgradnje (80% Fond, 20% JLS) – planiranje sufinanciranja u proračunima
JLS za 2016.godinu
O predmetnoj točki uvodno su izvjestili F.Mrakovčić (direktor) i Ivan Jurešić (pomoćnik direktora).
Zabrana odlaganja otpada na odlagalištu Treskavac se očekuje 2017/2018 godine što znači da ćemo
otpad morati odvoziti i odlagati na županijskom odlagalištu.
Stoga moramo započeti izgradnju pretovarne stanice. Realno je očekivati da će izgradnja započeti
2016. godine, što znači da JLS trebaju u svojim proračunima za 2016. godinu planirati svoj dio
potrebnih financijskih sredstava.
FOND će osigurati 80% vrijednosti investicije, a JLS 20% (planirana vrijednost investicije cca 8
milijuna kuna.
Nakon kratke rasprave skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog plana financiranja izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu
Treskavac o omjeru FOND 80%, jedinice lokalne samouprave na otoku zajedno 20%
odnosno 1.600.000,00 kn prema veličini poslovnog udjela u temeljnom kapitalu i to:
 GRAD KRK 23,36% odnosno 373.760,00 kn
 OPĆINA BAŠKA 13,93% odnosno 222.880,00 kn
 OPĆINA DOBRINJ 12,31% odnosno 196.960,00 kn
 OPĆINA MALINSKA-DUBAŠĐNICA 17,81% odnosno 284.960,00 kn
 OPĆINA OMIŠALJ 16,09% odnosno 257.440,00 kn
 OPĆINA PUNAT 10,55% odnosno 168.800,00 kn
 OPĆINA VRBNIK 5,95% odnosno 95.200,00 kn
2. Zadužuju se stručne službe za dostavu zaključka svim jedinicama lokalne samouprave radi
planiranja financijskih sredstava u proračunima za 2016. godinu.
AD.7 RAZNO
Pod točkom razno nema rasprave.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 13, 30 sati.
Zapisničarka
Boranka Miler, v.r.
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