GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-33-42
Krk, 18. ožujka 2014.

ZAPISNIK
sa 33. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. ožujka (ponedjeljak) 2014. 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 Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 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 društvene djelatnosti:
Plesna udruge „Osjeti ritam“ iz Krka – prijedlog za čišćenje skladišta tj. prostora
bivše kuhinje u Društvenom centru Krk, te za korištenje istog;
Andrina Frleta iz Kraljevice, Frankopanska 14- zamolba za sufinanciranje nastupa na
7. Međunarodnom festivalu solo pjevača „Bruna Špiler“
Udruga „Lijepa naša“ Zagreb - prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko škole u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu;
Udruga Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka iz Krka, Lukobran 5- zamolba
za sufinanciranje proslave Međunarodnog dana žena;
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2.

3.
4.

5.
6.

Prijedlog Odluke o nabavi male vrijednosti za godišnju nabavu robe - prehrambenih
artikala za korisnike Socijalnog programa Grada Krka;
Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje kotizacije
učenika koji će sudjelovati u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2014.“
Klub informatičara otoka Krka iz Krka Frankopanska 40- zamolba za dodjelu
redovnih sredstava iz 4. kvartala 2013. godine, te sufinaciranje održavanja natjecanja
„Trka na prstenac“ (utrka robota);
Prijedlog Odsjeka za dodjelu prigodnih poklon paketa za Uskrs i Božić 2014. godine
za starije i nemoćne članove Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge Poljica
Šotovento i Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka;
Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike, iz Zagreba, Ulica Grada Mainza
29 - prijedlog za dostavu fotografija s vidljivim pristupom za osobe koje se kreću
pomoću invalidskih kolica;
Razmatranje problematike zbrinjavanja građevinskog otpada na području
Grada Krka.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Izvješće Odsjeka o nepropisno postavljenim neonskim reklamama u starogradskoj
jezgri grada Krka;
b) Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke - ponuda u vezi dorade programa za izradu novih
Rješenja u svezi komunalne naknade za pojedinačne slučajeve koje se odnose na
ispis rješenja, računa i hubova;
c) Mjesni odbor Poljica – prijedlog za sanaciju krova društvenog doma (stare škole) u
naselju Poljica;
d) Prijedlog Odsjeka za preseljenje linijske cestovne rešetke u dijelu Bašćanske ulice
u Krku;
e) Zanatski obrt „Meštrija“ vl. Ivica Hržić, iz Krka, Vršanska 26 G – ponuda za
izradu i montažu stalka za bicikle;
f) Josip i Maria Repec iz Kornića zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine u gradu Krku, za obavljanje usluge fotografiranja turista s magarcem
g) Tehnoval d.o.o. iz Njivica, Trg Ružmarina 7- ponuda za dobavu i ugradnju
brončanog stupa JR model PORT 1P sa feralom tipa BUD;
h) Žalba G. P. Krk d. d. na Rješenje o komunalnom doprinosu Klasa: 350-06/1401/39, Ur.br:2142/01-03-05/1-14-2 od 14. veljače 2014. godine, za ozakonjenje
postojeće završene zahtjevne zgrade – stolarija na k.č. 1219/6 k.o. Krk u gradu
Krku;
i) Izvješće komunalnog redara Grada Krka, o zaprimljenoj primjedbi Nedeljka
Dunata iz Krka, u sustavu „zakrpaj to“, u svezi padanja kamenja s pokosa u dijelu
kupališta Dražica u gradu Krku;
Ministarstvo turizma , Zagreb - obavijest o Programu poticanja slobodnog
pristupa Internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“;
Tvrtka Ponikve „Eko otok Krk“ – prijedlog za imenovanje predstavnika od
strane Grada Krka u Tim za EU fondove.
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7. Zavod za hitnu medicinu PGŽ Rijeka- prijedlog Ugovora o sufinanciranju za
potrebe djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni 2014. godine;
8. Dom zdravlja PGŽ, iz Rijeke Krešimirova 52 a - prijedlog Ugovora o radu i
sufinanciranju turističke ambulante Krk u 2014. godini.
9. Prijedlog Ugovora Radio otok Krk o poslovnoj suradnji za 2014. godinu.
10. Privatna specijalistička ordinacija za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med.
iz Krka, L. Bormarčića 38 – prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014.
godinu.
11. Mjesni odbori sa područja Grada Krka – prijedlog za sklapanje Ugovora o djelu
s osobama koje su tijekom 2012. i 2013. godine obavljale poslove vođenja
evidencije umrlih po mjesnim odborima.
12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za spašavanje RijekaObavijest o osposobljavanju stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne
zaštite i vatrogasnog zapovjedništva, te osposobljavanje postrojbi civilne zaštite
opće namjene.
13. Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenim prijavama za
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
14. Informacija pročelnika JUO Grada Krka o tijeku rješavanja zaostataka
arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja.
15. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za dostavu izvedbene projektne
dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u objektu Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk temeljem nalaza Centra zaštite na radu i zaštite od požara;
b) Dopis Župana Primorsko goranske županije vezano za temu gospodarenja
otpadom;
c) Izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o građevinskim
radovima za asfaltiranje pristupnog puta u naselju Nenadić (od Place do obiteljske
kuće Antona Bajčića) i asfaltiranje dijelova ceste od naselja Brzac do Glavotoka;
d) Alojzije Franolić iz Nenadića, Nenadići 26 i Goran Marević iz Krka, I. Mažuranića
2- primjedba podnesena za vrijeme Javne rasprave o Prijedlogu III. Ciljanih
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka;
16. Informacija Odsjeka za gospodarstvo o tijeku izrade projekta energetskog
pregleda javne rasvjete Grada Krka.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
Prima se na znanje prijedlog Plesne udruge „Osjeti ritam“ iz Krka, za čišćenje
skladišta tj. prostora bivše kuhinje u Društvenom centru Krk.
Kako u navedenom prostoru ima inventara od više vlasnika, potrebno je u
dogovoru s vlasnicima inventara realizirati čišćenje prostora.
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Ugrađeni inventar koji se nalazi u prostoru nije dozvoljeno izmještati.
U dijelu zamolbe koji se odnosi na korištenje predmetnog prostora za odlaganje
opreme i stvari za potrebe Plesne udruge „Osjeti ritam“ nije moguće udovoljiti.
Odobrava se montiranje tri komada švedskih ljestvi na zid dvorane koja je
dodijeljena udruzi na korištenje.
Andrini Frleta iz Kraljevice, odobrava se financijska potpora za nastup na 7.
Međunarodnom festivalu solo pjevača „Bruna Špiler“ koji će se održati u Herceg
Novom, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
odobrava brutto iznos od 2.000,00 kn.
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog
programa Eko škole u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu dostavljen od Udruge
„Lijepa naša“ Zagreb, u iznosu od 8.000,00 kn ( vidi prilog Zaključku predmetni
Sporazum … koji čini njegov sastavni dio).
Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka iz Krka, odobrava se
financijska potpora za održavanje proslave Međunarodnog dana žena, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od
1.500,00 kn.
Utvrđuje se prijedlog Odluke o nabavi male vrijednosti za godišnju nabavu robe
- prehrambenih artikala za korisnike Socijalnog programa Grada Krka (vidi
prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prihvaća se prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje kotizacije učenika koji će sudjelovati u Školi stvaralaštva
„Novigradsko proljeće 2014.“
Temeljem dostavljenog popisa Osnovne škole, Grad Krk sufinancirati će iznos za
sedam učenika s područja Grada Krka u iznosu od 2.185,00 kn po učeniku.
Klubu informatičara otoka Krka odobrava se isplata iz programa redovnih
sredstava udruge za 4. kvartal 2013. godine u iznosu od 3.000,00 kn, te se za
održavanje natjecanja „Trka na prstenac“ (utrka robota) iz Proračuna Grada
Krka za 2014. godinu odobrava financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn.
Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu prigodnih
poklon paketa za Uskrs i Božić 2014. godine za starije i nemoćne članove Udruge
umirovljenika Grada Krka, Udruge Poljica Šotovento i Udruge antifašističkih
boraca i antifašista otoka Krka, u iznosu od 100,00 kn po osobi.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da nakon dostavljenog popisa
članova udruge za dodjelu prigodnih poklon paketa, ukupni iznos odobrenih
sredstava isplati na žiro račun udruge.

4

Kako je Grad Krk potpisnik Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s
invaliditetom, prihvaća se prijedlog Hrvatske udruge za promicanje i razvoj
tiflotehnike, iz Zagreba, za dostavu fotografija s vidljivim pristupom za osobe
koje se kreću pomoću invalidskih kolica.
Molimo Igora Gržetića iz Krka, ugovornog djelatnika Centra za kulturu Grada
Krka da u roku 15 dana od dana donošenja ovog zaključka, poslika tražene
prostore, te fotografije dostavi Odsjeku za društvene djelatnosti radi daljnje
procedure.
Ad 2.
Problematiku zbrinjavanja građevinskog otpada na području Grada Krka, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zemljišne čestice koje su se do sad koristile za zbrinjavanje i odlaganje otpada na
području „Lizer“ jesu z.č. 1264/55 i 390/5 k.o. Vrh, z.č. 826/1 k.o. Skrbčići, z.č. 4417,
4423, 4422/1, 4426/5, 4414/21, 4414/1,4420/1 4420/3 sve k.o. Kornić.
Kako je gore navedena lokacija „Lizer“ u potpunosti iskorištena odlaganjem
građevinskog otpada, a sukladno Zaključku, Klasa: 940-06/13-01/5, Ur. broj: 2142/0102/1-13-2, od 03. rujna 2013. godine, zadužuje se Radmila Živanović Čop da pozove
vlasnike zemljišta - zemljišnih čestica koje su u nastavku predmetne lokacije Lizer, da li
bi vlasnici predmetnog zemljišta i pod kojim uvjetima, Gradu Krku prepustili pravo
deponiranja građevinskog otpada.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje
građevinsko obrtničkih radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju Vrh.
2. Donošenje odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje
građevinskih radova na proširenju javne rasvjete na području Grada Krka ulice
A.B.Šimića, Mate Balote, Vršanska, Lovorik, Narodnog preporoda u gradu Krku,ulice
17. Travnja i Mekotine u naselju Kornić, ulica Centar, spojna cesta koja spaja ulice
Njivine i Krč u naselju Pinezići, te betonski temelji u ulicama Njivine, Krč, Za dolci u
naselju Pinezić i na županijskoj cesti Milohnići - Brzac.
3. Donošenje odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu i
montažu opreme javne rasvjete na području grada Krka, naselja Kornić,
Pinezići,Brzac i županijske ceste Milohnići- Brzac.

5

4. Donošenje odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje
radova na građenju - asfaltiranju nerazvrstanih cesta: asfaltiranje odvojka ulice
Lina Bolmarčića, odvojka ulice Sv. Ivana u gradu Krku i ulice Brajutovci u naselju
Kornić.
5. Donošenje odluke o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju
potporno ogradnog zida na k.č. 3771 k.o. Krk grad u gradu Krku (Rapska ulica).
6. Prijedlog HEP, Elektroprimorje Rijeka, za zaključenje ugovora o osnivanju prava
služnosti na nekretninama u k.o. Poljica i k.o. Linardići, bez naknade, radi izgradnje
20 kV kabelskog priključka TS 2010,4 kV Milohnići - Brzac- Donji Brzac i 20 kV
kabelskog priključka TS 2010,4 kV Donji Brzac - Glavotok.
7. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na k.č. 3332/1 k.o. Krk grad ( odvojak ulice
Ivana Meštrovića u gradu Krku) i k.č. 3412/3, 3414/3 i 3418/7 sve k.o. Krk grad (
odvojak Crikveničke ulice u gradu Krku).
8. Prijedlog Rudija Kosića, vlasnika Ugostiteljskog obrta Rudi za davanje suglasnosti za
zaključenje ugovora o podzakupu sa Tomislavom Kirinčićem iz Krka, za poslovni
prostor disco bar Jungle i caffe bara ispred disco bara Jungle, te davanje suglasnosti
za prenamjenu poslovnog prostora, na način da bi se isti preuredio u akvarij , dok bi u
manjem dijelu ostao u dosadašnjoj namjeni: ugostiteljstvo.
9. Prijedlog Akson d.o.o. sa sjedištem u Rijeci za davanje suglasnosti za adaptaciju
vanjskog stubišta stambene zgrade na adresi Biskupa A. Mahnića 17 , izgrađenog na
k.č. 3077 k.o. Krk grad.
10. Prijedlog Dujmović Bruna i Marije za davanje u zakup dijela k.č. 3440/1 k.o. Krk
grad površine 40 m2 , radi uređenje okućnice stambene građevine u vlasništvu
predlagatelja izgrađene na k.č. 3440/7 k.o. Krk grad.
11. Prijedlog Vere K1etuš iz Krka, V. Nazora 8a za kupnju k.č. 2275/6 k.o. Krk grad
površine 36 m2 , koja parcela je u naravi zauzeta izgradnjom okućnice stambene
građevine u vlasništvu predlagateljice izgrađene na k.č. 2276/11 k.o. Krk grad.
12. Problematika korištenja k.č. 2606/1 k.o. Krk grad, te prijedlozi vezani za rješenje
navedenog problema:
- zahtjev Željka Skomeršića, Antona Skomeršića i Boža Depikolzuane, svi iz Krka da
se između k.č. 2606/1 k.o. Krk grad, vlasništvo Grada Krka i k.č. 2605 k.o. Krk grad
vlasništvo Nikice i Tatjane Depikolozvane postave ivičnjaci;
- zahtjev Nikice i Tatjane Depikolozvane iz Krka, Krčkih iseljenika 15 za davanje
suglasnosti da se dio k.č. 2606/1 k.o. Krk grad, u dijelu između asfaltirane ceste i
njihove parcele oznake k.č. 2605 hortikulturalno uredi o trošku predlagatelja;
- zahtjev Roberta Skomeršića iz Krka, Krčkih iseljenika 4 b , za kupnju ili
višegodišnji zakup dijela k.č. 2606/1 k.o. Krk grad, u dijelu koji se nalazi preko puta
ulaza u kuću predlagatelja.
13. Prijedlog Ivana Mršića i Gorana Balenovića iz Žgaljića da se privremeni objekt za
prodaju pop corna dnevno ne izmješta, već da ostane na zakupljenoj lokaciji.
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14. Prijedlog Deana Karabaića iz Krka, Kvarnerska 36, za postavljanje privremenog
objekta na lokaciji Šotobaterije .
15. Prijedlog Berković Servis d.o.o. sa sjedištem u Pinezićima za određivanje lokacija
u uvali Jert za iznajmljivanje vodenih skutera, pedalina, glisera, skijanje navodi,
vuča banana, let padobranom.
16. Prijedlog Aqua Zone, MD-TIM d.o.o. za određivanje lokacija u gradu Krku za
postavljanje bazena sa aqua loptama.
17. Prijedlog Kol Berisha iz Kornića, Gorinje nerizice 2, za određivanje lokacije za
postavljanje kioska za prodaju pekarskih proizvoda na potezu kupalište Portapisana
ili kupalište Dražica.
18.Prijedlog Srđana Germanovića iz Rijeke, Labinska 33 , za zakup javne površine u
ulici Sv. Bernardina u površini od 3 m2 , za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja
električnih bicikala.
19. Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se biračko mjesto koje se nalazi u
Galeriji Decumanus izuzme s popisa biračkih mjesta.
20. Zahtjev Krčki dvori d.o.o. sa sjedištem u Krku, da se spriječi davanje u najam
kućice na Šetalištu Sv. Bernardina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz
razloga jer se ista nalazi unutar 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta Casa
del padrone, što je u suprotnosti sa člankom 13. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti.
21. Informacija da se otvaraju predmeti i šalju pozivi za zaključenje ugovora o
zakupu ugostiteljskih terasa i privremenih objekta uz ugostiteljske terase.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o nepropisno
postavljenim neonskim reklamama u starogradskoj jezgri grada Krka, temeljem
zaključka Gradonačelnika Klasa: 022-01/12-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-12454, od 21. lipnja 2012. godine.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u roku 30 dana od dana
donošenja ovog zaključka Kolegiju gradonačelnika dostavi prijedlog kriterija i
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mjerila te načina postavljanja reklama na javnim površinama i na drugim
mjestima koja su vidljiva s javnih površina u starogradskoj jezgri grada Krka.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke u vezi dorade programa za
izradu novih Rješenja u svezi komunalne naknade za pojedinačne slučajeve koje
se odnose na ispis rješenja, računa i hub obrazaca iz KIS-a, u iznosu od 9.280,00
kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za sanaciju krova društvenog
doma (stare škole) u naselju Poljica, čija procijenjena vrijednost radova iznosi
47.720,00 kn bez PDV-a.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem članka 7. Pravilnika
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti prikupi ponude za izvođenje
građevinskih radova na sanaciji krova društvenog doma u naselju Poljica.
d) Radi velikih količina oborinskih voda koje se slijevaju niz Dobrinjsku ulicu u
gradu Krku, prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za
preseljenje linijske cestovne rešetke u dijelu Bašćanske ulice u Krku, na način da
se postojeća linijska rešetka preseli na višu kotu Bašćanske ulice.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje
građevinskih radova na predmetnoj lokaciji.
e) Prihvaća se ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ vl. Ivica Hržić, iz Krka, za
izradu i montažu stalaka za bicikle.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči 4 (četiri) komada
stalaka za bicikle u izvedbi od inox aisi 304, svaki za 5. bicikli, koja pojedinačna
cijena svakog stalka sa izradom i montažom iznosi 3.470,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Dva komada stalka za bicikle postaviti će se na Trgu Krčkih glagoljaša, a dva
komada pored ulaza u Veliki park u gradu Krku.
Upućuje se Zanatski obrt „Meštrija“ da prije postave i montaže stalaka za bicikle
kontaktiraju JUO Grada Krka, voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo
radi dogovora oko postave istih na navedenim lokacijama.
Stavlja se van snage Zaključak Gradonačelnika Grada Krka Klasa: 406-01/14-01/1, Ur.
broj: 2142/01-02/1-14-3, od 11. veljače 2014. godine, radi povoljnije ponude Zanatskog
obrta „Meštrija“ vl. Ivica Hržić, iz Krka, Vršanska 26 G za izradu i montažu stalka za
bicikle.
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f)
Josipu i Mariu Repec iz Kornića odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku,
za obavljanje usluge fotografiranja turista s magarcem, na način da je šetanje i
fotografiranje s magarcem zabranjeno u cijeloj starogradskoj jezgri grada Krka, kao i na
cijelom potezu Šetališta Sv. Bernardina (od Sunčanog sata do kraja Šetališta Sv.
Bernardina tj. do benzinske postaje).
Radi dolaska do mjesta obavljanja djelatnosti, dozvoljava se podnositelju zamolbe
prolaz od Trga Kamplin kroz ulicu biskupa A. Mahnića do gradske rive, ali bez vršenja
predmetne djelatnosti na navedenom potezu.
Podnositelj zamolbe dužan je za obavljanje djelatnosti fotografiranja s magarcem
istaknuti cijenu usluge.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, za dobavu i ugradnju
brončanog stupa JR model PORT 1P sa feralom tipa BUD, ostakljen u kapi i
ugrađenim aluminijskim odsjajnikom koji zatvara gornji dio kape, sa natrijevom
žaruljom od Navt 70W u iznosu od 24.081,31 u koji iznos je uključen iznos PDVa.
Stup javne rasvjete iz stavka 1. ovog zaključka postaviti će se sa unutarnje
strane zida dvorišta Benediktinskog samostana u ulici J. Križanića u gradu
Krku.
h) Prima se na znanje Žalba tvrtke G. P. Krk d. d. na Rješenje o komunalnom
doprinosu Klasa: 350-06/14-01/39, Ur.br:2142/01-03-05/1-14-2 od 14. veljače
2014. godine, za ozakonjenje postojeće završene zahtjevne zgrade – stolarija na
k.č. 1219/6 k.o. Krk u gradu Krku.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da Žalbu iz stavka 1. ovog
zaključka proslijedi nadležnom drugostupanjskom tijelu na rješavanje.
i)
Prihvaća se Izvješće komunalnog redara Grada Krka, o zaprimljenoj primjedbi
Nedeljka Dunata iz Krka u sustavu „zakrpaj to“, u svezi padanja kamenja s pokosa u
dijelu kupališta Dražica u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u roku tri dana od dana donošenja
ovog zaključka nadzornom inžinjeru Grada Krka Edu Heru, dipl. ing. građ. dostavi
podatke o zaprimljenoj primjedbi kako bi angažirao stručnu osobu – statičara radi
definiranja uvjeta zaštite (stabilizacije) pokosa na dijelu kupališta Dražica u gradu
Krku.
Nadalje, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da u suradnji s tvrtkom Vecla
d.o.o. iz Krka, predmetni potez na dijelu kupališta Dražica označi s znakovima
upozorenja radi zaštite građana i posjetitelja.
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Ad 5.
Obavijest o Programu poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama
„Hotspot Croatia“ dostavljenu od Ministarstva turizma iz Zagreba, obrazložio je Igor Hrast, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest o Programu poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim
destinacijama „Hotspot Croatia“ dostavljenu od Ministarstva turizma iz Zagreba.
Grad Krk će na navedeni Program kandidirati sljedeće lokacije: Trg krčkih glagoljaša
(Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“), objekt u blizini restorana „Neptun“ u uvali
Portapizzana, kod hotela „Marina“ i benzinska crpka u ulici Šetalište sv. Bernardina u
gradu Krku, te u naseljima Pinezić i Kornić.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
Ad 6.
Prijedlog tvrtke Ponikve „Eko otok Krk“ za imenovanje predstavnika od strane Grada Krka u
Tim za EU fondove, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Za predstavnika Grada Krka u „Tim za EU fondove“ imenuje se Igora Hrasta, iz Krka,
O. Keršovanija 10, stručnog suradnika za održivi razvoj, pri JUO Grada Krka, Odsjeku
za gospodarstvo.
Ad 7.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni
2014. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Rijeka, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u
turističkoj sezoni 2014. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Rijeka
( vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk će za potrebe dodatnog rada u djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni
2014. godine, osigurati iznos od 37.226,00 kn.
Ad 8.
Prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju turističke ambulante Krk u 2014. godini, dostavljen
od Doma zdravlja PGŽ, iz Rijeke Krešimirova 52 a, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju turističke ambulante Krk u 2014.
godini, dostavljen od Doma zdravlja PGŽ, iz Rijeke (vidi prilog predmetni Ugovor koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
Prijedlog Ugovora Radio otok Krk o poslovnoj suradnji za 2014. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora Radio otok Krk o poslovnoj suradnji za 2014. godinu
(vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk se obvezuje u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu za financiranje
redovite djelatnosti Radio otok Krk osigurati sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.
Ad 10.
Prijedlog Privatne specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz
Krka, L. Bormarčića 38, u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2014. godinu Privatne
specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz Krka, u iznosu
od 1.500,00 kn mjesečno ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 11.
Prijedlog Mjesnih odbora sa područja Grada Krka za sklapanje Ugovora o djelu s osobama
koje su tijekom 2012. i 2013. godine obavljale poslove vođenja evidencije umrlih po mjesnim
odborima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Mjesnih odbora sa područja Grada Krka za sklapanje Ugovora o
djelu s osobama koje su tijekom 2012. i 2013. godine obavljale poslove vođenja
evidencije umrlih po mjesnim odborima.
Grad Krk će izvršiteljima poslova vođenja evidencije umrlih po mjesnim odborima
isplatiti novčanu naknadu u ukupnom neto iznosu od 2.000,00 kn.
Naknada se odnosi na upis umrlih osoba u toku 2012. i 2013. godine.
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Ad 12.
Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za spašavanje Rijeka, o
osposobljavanju stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog
zapovjedništva, te osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
spašavanje Rijeka, Klasa: 810-06/14-01/1, Ur. br: 543-12-01-14-1, od 13. veljače 2014.
godine o osposobljavanju stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i
vatrogasnog zapovjedništva, te osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene.
Ad 13.
Nakon Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenim prijavama za osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa, Gradonačelnik je donio sljedeći
Zaključak
I.

Sukladno Planu prijma Grada Krka na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu, te sukladno Uredbi o uvjetima i
načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11), temeljem
izvršenih prijava i pregleda potrebne dokumentacije na stručno
osposobljavanje u Grad Krk izabrani su sljedeći kandidati:
 JUO, Odsjek za proračun i financije – stručni suradnik za proračun i
financije: Danira Zec iz Krka, S. Nikolića 16;
 JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo - stručni suradnik za
komunalne i druge poslove: Toni Justić iz Vrbnika, Grohot 28;
 JUO Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove – stručni suradnik ili
stručni referent : Elena Didović iz Kornića, Muraj 38 i
 JUO viši stručni suradnik za krajobrazno uređenje: Vanda Dunato iz
Krka, Mate Balote 12.
II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
III. Ovaj Zaključak dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na oglas za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Krka za
2014. godinu.
Ad 14.

Tjedno Izvješće o rješavanju zaostataka arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
12

1. Prihvaća se Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o tijeku rješavanja zaostataka
arhiviranja predmeta (upravnih i neupravnih predmeta) iz ranijih razdoblja, tj. od
1994. do 2013. godine (vidi prilog zaključku 4. Izvješće o zaprimljenim i riješenim
upravnim i neupravnim predmetima od 17. ožujka 2014. koje čini njegov sastavni dio).
2. Obzirom da iz priloženog Izvješća i priloženih tabela rješavanja zaostataka i stanja
predmeta u arhivi - pismohrani iz ranijih godina dok se vodilo ručno urudžbiranje i
razvođenje upravnih i neupravnih predmeta postoje određene nesukladnosti
(nesklad) predlaže se sljedeće:
a) Da se iz Izvješća otpiše elektronička obveza arhiviranja i vraćanja pisarnici pismohrani 3430 predmeta iz 1996. godine, Klase: UP/I- 363-03/96-01/, budući
u naravi ovi predmeti ne postoje u nijednoj ustrojstvenoj jedinici JUO Grada
Krka (Obrazloženje: Utvrđeno je da se radi o preuzetoj elektroničkoj bazi
podataka obveznika komunalne naknade koja je te godine preuzeta od Fonda
u stameno-komunalnom gospodarstvu i gospodarenju pomorskim dobrom
bivše Općine Krk i tvrtke Fundus d.o.o. koja je jedno kraće vrijeme nakon ex
Fonda obavljala poslove naplate komunalne naknade. Na temelju predmetne
baze podataka, novih izmjera stanja površina objekata na području Grada
tijekom 1996., 97. i dalje, u 1998. godini Grad Krk donio je nova upravna
rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade, što je i vidljivo po broju
zaprimljenih i riješenih (ad acta) upravnih predmeta iz te godine).
b) Da se iz Izvješća otpiše elektronička obveza razvođenja i vraćanja pismohrani
neupravnih predmeta iz godina: 1995. – 1; 1996. - 699, 1997. -15 i 1998. – 9, iz
razloga što se je tih godina vodilo i ručno urudžbiranje i arhiviranje
predmeta (otvaranje i zatvaranje/razvođenje) i isti su predmeti ručno
razvođeni/arhivirani i smješteni su u pismohrani), a što proizlazi iz
odgovarajuće evidencije u pisarnici (registri, očevidnici i dr.).
c) Slijedom utvrđenja iz točke 2. a) i b) nalaže se Odsjeku za opće, pravne i
kadrovske poslove JUO – pisarnici i tvrtki Infoprojekt d.o.o. Rijeka da u što
skorijem roku realiziraju ovaj Zaključak odnosno usklade utvrđeni nesklad
iz Izvješća i stanja u naravi (pismohrani) glede rješavanja zaostataka
arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja.
3. Na temelju odredbi članka 13. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i
registraturnog gradiva, nalaže se svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela
da u roku od osam dana vrate – razduže sve gotove predmete (upravne i neupravne)
starije od dvije godine i iste vrate pisarnici.
4. Za neupravne predmete koji nisu riješeni u cijelosti odnosno njihovo rješavanje se
proteže kroz duže vremensko razdoblje (razni programi, projekti, izrada novih
Planova i sl.; Primjer: Program sanacije odlagališta Treskavac…, Koncepcija
razvoja vodoopskrbe… i dr.) potrebno je takve predmete (povezane i nepovezane) iz
ranijih
godina vratiti pisarnici uz službenu zabilješku na posljednjem
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podnesku/pismenu iz prošle godine da se predmet nastavlja i dalje, a u predmetu i
ustrojstvenoj jedinici gdje se predmet vodi i dalje rješava zadržati pismena/podneske
iz tekuće 2014. godine.

Ad 15.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za dostavu
izvedbene projektne dokumentacije unutarnje hidrantske mreže u objektu Dječjeg
vrtića „Katarina Frankopan“ Krk temeljem nalaza Centra zaštite na radu i zaštite od
požara.
Obavještava se podnositelj zahtjeva da je izvršen uvid u arhivsku dokumentaciju
Grada Krka te da je:
-

-

iz zapisnika koji se sastavljen 27. kolovoza 2009. godine, po povjerenstvu
za tehnički pregled izvedenih radova na predmetnoj građevini (st. 3.4.)
vidljivo je da na tehničkom pregledu nije bio dostavljen projekt
izvedenog stanja za unutarnju hidrantsku mrežu.
predstavnik Protupožarne inspekcije Krk (st. 6.2. zapisnika) nije imao
primjedbe u smislu izvedbenih projekata i izvedene hidrantsku mreže,
za objekt Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ izdana Uporabna dozvola
Klase: UP/I-361-05/09-01/65, Urbroj: 2170/1-07-04/2-09-10, dana 24. rujna
2009. godine.

b) Prima se na znanje dopis Župana Primorsko goranske županije, Klasa:35101/14-12/6, Ur. broj:2170/1-03-08/7-14-2, od 18. veljače 2014. godine vezan za
temu gospodarenja otpadom, sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“broj: 94/13).
c) Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 363-02/14-02, Ur. broj: 2142/0102/1-14-1, od strane Eda Hera dipl. ing. građ. nadzornog inžinjera Grada
Krka izrađeni su troškovnici za asfaltiranje pristupnog puta u naselju
Nenadići (od Place do obiteljske kuće Antona Bajčića) što iznosi 51.350,00 kn
kn + PDV i za asfaltiranje dijelova ceste od naselja Brzac do Glavotoka u što
iznosi 547.920,00 kn + PDV.
Zbog neusklađenosti katastra i stanja izvedenog na terenu zadužuje se Odsjek
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da angažira ovlaštenog geometra radi
izmjere i evidentiranja izvedenih zidova u odnosu na katastarsko stanje na
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dijelu puta u naselju Nenadići od Place do obiteljske kuće Antona Bajčića što
predstavlja dio z.č. 3558, 1767/4 i 1767/5 sve k.o. Poljica).
Za dio ceste od naselja Brzac do Glavotoka, građevinski radovi na
asfaltiranju potrebni su radi oštećenja asfaltnog kolnika koji je nastao uslijed
iskopa za postavu vodovodne instalacije.
Zadužuje se Edo Hero dipl.ing.građ. da korigira dostavljene troškovnike na
način da se smanji širina kanala na minimalno potrebnu te da se troškovnici
izrade u fazama.
d) Za gradnju i rekonstrukciju
turističkog objekta sa dvije apartmanske
jedinice u III. Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Krka utvrditi uvjete podjednake uvjetima gradnje stambenih
objekata (obiteljske, višeobiteljske i stambene građevine) uz zadržavanje
odredbe o broju parkirnih mjesta za turističke smještajne kapacitete, a na
način da se u tablici uz hotele i pansione doda turistički objekt sa dvije
apartmanske jedinice.

Ad 16.
Informaciju Odsjeka za gospodarstvo o tijeku izrade projekta energetskog pregleda javne
rasvjete Grada Krka , obrazložili su Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler i Igor Hrast, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o tijeku izrade projekta energetskog
pregleda javne rasvjete Grada Krka.
Zaključkom Gradonačelnika Klasa: 310-02/13-01/32, Ur. broj: 2142/01-02/1-13-7, od
24. rujna 2013. godine prihvaćena je ponuda je tvrtke Energo d.o.o. Rijeka za uslugu
izrade energetskog pregleda javne rasvjete Grada Krka, te je Zaključkom
Gradonačelnika Klasa: 310-02/13-01/32, Ur. br: 2142/01-02/1-14-16 od 19. veljače 2014.
godine zatraženo da tvrtka Energo d.o.o. nadopuni ponudu koja uključuje radove 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.
Grad Krk ocijenio je da je ponuda tvrtke Energo za gore navedene dodatne radove
previsoka, te se slijedom svega navedenog zadužuje Odsjek za gospodarstvo da zatraži
dvije ponude za izvođenje dodatne radove navedenih u stavku II. ovog zaključka.
Ad 17.
Tjedno Izvješće o rješavanju zaostataka arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
1. Prihvaća se Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o tijeku rješavanja zaostataka
arhiviranja predmeta (upravnih i neupravnih predmeta) iz ranijih razdoblja, tj.
od 1994. do 2013. godine (vidi prilog zaključku 4. Izvješće o zaprimljenim i
riješenim upravnim i neupravnim predmetima od 17. ožujka 2014. koje čini njegov
sastavni dio).
2. Obzirom da iz priloženog Izvješća i priloženih tabela rješavanja zaostataka i
stanja predmeta u arhivi - pismohrani iz ranijih godina dok se vodilo ručno
urudžbiranje i razvođenje upravnih i neupravnih predmeta postoje određene
nesukladnosti (nesklad) predlaže se sljedeće:
a. Da se iz Izvješća otpiše elektronička obveza arhiviranja i vraćanja
pisarnici - pismohrani 3430 predmeta iz 1996. godine, Klase: UP/I- 36303/96-01/, budući u naravi ovi predmeti ne postoje u nijednoj
ustrojstvenoj jedinici JUO Grada Krka (Obrazloženje: Utvrđeno je da se
radi o preuzetoj elektroničkoj bazi podataka obveznika komunalne
naknade koja je te godine preuzeta od Fonda u stameno-komunalnom
gospodarstvu i gospodarenju pomorskim dobrom bivše Općine Krk i
tvrtke Fundus d.o.o. koja je jedno kraće vrijeme nakon ex Fonda
obavljala poslove naplate komunalne naknade. Na temelju predmetne
baze podataka, novih izmjera stanja površina objekata na području
Grada tijekom 1996., 97. i dalje, u 1998. godini Grad Krk donio je nova
upravna rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade, što je i vidljivo
po broju zaprimljenih i riješenih (ad acta) upravnih predmeta iz te
godine).
b. Da se iz Izvješća otpiše elektronička obveza razvođenja i vraćanja
pismohrani neupravnih predmeta iz godina: 1995. – 1; 1996. - 699, 1997. 15 i 1998. – 9, iz razloga što se je tih godina vodilo i ručno urudžbiranje i
arhiviranje predmeta (otvaranje i zatvaranje/razvođenje) i isti su
predmeti ručno razvođeni/arhivirani i smješteni su u pismohrani), a što
proizlazi iz odgovarajuće evidencije u pisarnici (registri, očevidnici i dr.).
c. Slijedom utvrđenja iz točke 2. a) i b) nalaže se Odsjeku za opće, pravne i
kadrovske poslove JUO – pisarnici i tvrtki Infoprojekt d.o.o. Rijeka da u
što skorijem roku realiziraju ovaj Zaključak odnosno usklade utvrđeni
nesklad iz Izvješća i stanja u naravi (pismohrani) glede rješavanja
zaostataka arhiviranja predmeta iz ranijih razdoblja.
3. Na temelju odredbi članka 13. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i
registraturnog gradiva, nalaže se svim službenicima Jedinstvenog upravnog
odjela da u roku od osam dana vrate – razduže sve gotove predmete (upravne i
neupravne) starije od dvije godine i iste vrate pisarnici.
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4. Za neupravne predmete koji nisu riješeni u cijelosti odnosno njihovo rješavanje
se proteže kroz duže vremensko razdoblje (razni programi, projekti, izrada
novih Planova i sl.; Primjer: Program sanacije odlagališta Treskavac…,
Koncepcija razvoja vodoopskrbe… i dr.) potrebno je takve predmete (povezane i
nepovezane) iz ranijih godina vratiti pisarnici uz službenu zabilješku na
posljednjem podnesku/pismenu iz prošle godine da se predmet nastavlja i dalje,
a u predmetu i ustrojstvenoj jedinici gdje se predmet vodi i dalje rješava zadržati
pismena/podneske iz tekuće 2014. godine.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,00 sati.
Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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