GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-42-87
Krk, 17. lipnja 2014.

ZAPISNIK
sa 43. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. lipnja (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, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Marinka Margan, stručni
suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti i 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:
 Općina Omišalj – zamolba za sufinanciranje znanstvenog skupa prigodom
obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata, koji će se održati u
Omišlju dana 28. lipnja 2014. godine;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje
kampa mladih informatičara;
 Jelena Plentaj, iz Krka, Drage Gervaisa 1- zamolba za sufinanciranje plaćanja
stanarine za stan u najmu, radi niskih prihoda po osnovi mirovine;
 tvrtka Istra film – studio za film, tv i desing iz Rijeke Brdo 7 a- zamolba za
sufinanciranje snimanja dokumentarnog filma pod naslovom „AZ BRANKO
PRIDIVKOM FUČIĆ“
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 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka- zamolba za sufinanciranje
troškova nabavke knjiga koje su se dodjelile učenicima koji su sudjelovali na
državnim natjecanjima, te koje će se dodjeliti učenicima generacije;
 Društvo za športsku rekreaciju „Šišulica“ iz Krka, Dubrovačka 26- zamolba za
davanje suglasnosti za održavanje tečaja plivanja – obuke neplivača u uvali
Ježevac u gradu Krku;
 prijedlog Odsjeka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika za učenike
Osnovne i srednje škole za školsku godinu 2014./2015.
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Zoran Vasilić iz Krka- zamolba za asfaltiranje dijela ulice I. Meštrovića kod kbr.
34 u gradu Krku;
b) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje uređenja Društvenog doma u
naselju Linardić;
c) Slavko Bonetti iz Krka- predstavka za izmicanje stupa javne rasvjete ispred kbr.
43. u ulici Mate Balote u gradu Krku;
d) Dopis PGŽ, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, Rijeka za davanje
pozitivnog mišljenja za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i
gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, na području Grada Krka;
e) Zavod za fotogeometriju d. d. iz Zagreba- ponuda za snimanje iz zraka 3D prikaz
terena;
f) Božidar Purić iz Žgaljića 1A - podnesak zaprimljen u Gradu Krku za vrijeme
javne rasprave III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka;
g) Obrt za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa- zamolba za produženje
roka izvođenja građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Mate Balote
i Narodnog Preporoda u gradu Krku, u ulici 17. Travanj u naselju Kornić,
Županijskoj cesti Milohnić – Brzac kao i za sve radove izvedbe završnog asfaltnog
sloja, radi nepredviđenih okolnosti;
h) Očitovanje Odsjeka o izgradnji suhozida na području Sv. Lucije prema autokampu
Politin u gradu Krku;
i) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za odgodu radova na postavljanju javne rasvjete
na lokaciji Županijska cesta Milohnić – Brzac i TS Brzac, do mjeseca listopada
2014. godine, zbog početka odvijanja turističke sezone;
j) Mjesni odbor Skrbčići – Pinezić – zamolba za izmjenu lokacija postavljanja novih
svjetiljki u odnosu na predviđene Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Marijan Zelenko iz Vukovara, Industrijska 30- zamolba za korištenje javne
površine u gradu Krku veličine 2 m2, za izvođenje mađioničarskih predstava;
b) Sanja Munjaković iz Prigorja Brdovečkog, Nova Cesta 9- zamolba za korištenje
javne površine u gradu Krku tijekom turističke sezone 2014. godine, za obavljanje
djelatnosti ulični zabavljač;
c) Neven Džaloka, iz Privlake, Rudina Gajić 4 c- zamolba za korištenje javne
površine u gradu Krku za ulično pjevanje i sviranje na gitari;
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d) Obrt „Pinkuzić“ iz Krka, vl. Mirjana Skomeršić- zamolba za postavu reklamnog
panoa iznad razbijenog „city light-a „ za kiosk brze prehrane „Fortunato“ na
lokaciji Vrata slobode u gradu Krku;
e) Informacija Odsjeka o provedbi naplate računa za korisnike KDS-a;
f) Problematika parkiranja motocikla u pješačkim zonama grada Krka;
g) Tvrtka Dabiskop d.o.o. iz Nenadića- ponuda za popravak makadamske ceste od
naselja Milohnić prema naselju Glavotok;
h) Marina Toić iz Nenadića, Nenadići 47- zamolba za obročno plaćanje komunalnog
doprinosa na 24 jednaka mjesečna obroka, temeljem Rješenja o komunalnom
doprinosu, za gradnju stambene građevine sagrađene na k.č. 1841/6 k.o. Poljica;
5. Tvrtka Stanek Media d.o.o. iz Kućan Marofa, Varaždin - zamolba za davanje
suglasnosti za korištenje javne površine za postavu privremenog objekta –
pagode veličine 16 m2 na Trgu Josipa bana Jelačića u gradu Krku, u cilju
održavanja akcije – prodaje knjiga.
6. Prijedlog Izmjene Statua Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve Eko
otok Krk.
9. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje prethodne
suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk.
10. Radni prijedlog Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na
području JLS otoka Krka.
11. JO –VI Trgovina plodinama, suvenirima vl. Ana Runjaić - Čutul, Ribarska 7,
Krk zahtjev za produženje radnog vremena štanda za prodaju palačinki, u
vremenskom razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2014. godine, do 4,00 sata.
12. Tvrtka Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb - zamolba za
davanje suglasnosti za javno okupljanje u ugostiteljskom objektu „Casa del
Padrone“ prema dostavljenom programu i produženje radnog vremena do 03,00
h za mjesec srpanj 2014. godine.
13. Mjesni odbor Milohnić – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine ispred Župne crkve u naselju Linardići i postavu bine, prigodom
održavanja mlade mise fra Bojana Rizvana.
14. U.T.O. „Stanić“ iz Krka, Vela Placa 8- zamolba za davanje suglasnosti za
postavu jednog barskog stola ispred ulaza u Caffe bar „Volsonis“ na Veloj placi.
15. Odsjek za gospodarstvo:
a) Matija Makaruna dipl. arh. iz Rijeke- prijedlog za sufinanciranje arheološkog
istraživanja crkve Sv. Lovre u arealu Šinigoj u gradu Krku;
b) Prijedlog Energetskog tima za imenovanje osobe iz Energetskog tima za pisanje
projekata za potrebe natječaja za koje je ovlaštena tvrtka Ponikve Eko otok Krk
d.o.o., temeljem Odluke Klasa: od 17. lipnja 2014. godine;
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c) Prijedlog Energetskog tima za donošenje Odluke o davanju naloga T.D. Ponikve
Eko otok Krk d.o.o. za pripremu nacrta javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost;
d) Prijedlog Sporazuma o znanstvenoj – razvojnoj suradnji dostavljen od
Ekonomskog fakulteta u Rijeci.
16. Antenski servis i trgovina „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk –
ponuda za nabavku opreme za potrebe KDS-a koja će se montirati u TIC – u, u
gradu Krku.
17. A) Informacija Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o održanom
sastanku s Udrugom „Komunada od Gospe“ na temu legalizacije boravka
vlasnika parcela na području nelegalnog naselja „Picik“.
B) Navodi predstavnika Udruge Komunada od Gospe iznesene na sastanku
održanom u Gradu Krku 3. lipnja 2014. da nisu na podnesene pisane upite
dobili odgovor.
18. Tvrtka Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12- ponuda za jednogodišnju obnovu
licence za antivirus program Trend Micro Worri Free.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Općini Omišalj odobrava se financijska potpora za održavanje znanstvenog
skupa prigodom obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata, koji
će se održati u Omišlju dana 28. lipnja 2014. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje kampa mladih informatičara, koji će se održati od 26. lipnja do 9.
srpnja 2014. godine, u prostorijama Osnovne škole u Krku, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, odobrava iznos od 350,00 kn po
učeniku ( 20 učenika s područja Grada Krka), temeljem dostavljenog popisa
Osnovne škole.
 Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj:
14/09) Jeleni Plentaj iz Krka, odobrava se sufinanciranje plaćanja stanarine za
stan u najmu, radi niskih prihoda po osnovi mirovine.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju iz stavka 1. ovog
zaključka.
Ovaj zaključak prestaje važiti istekom kalendarske godine.
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 Tvrtki Istra film – studio za film, tv i desing iz Rijeke odobrava se financijska
potpora za snimanje dokumentarnog filma pod naslovom „AZ BRANKO
PRIDIVKOM FUČIĆ“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014.
godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, odobrava se financijska
potpora za troškove nabavke knjiga koje su se dodijelile učenicima koji su
sudjelovali na državnim natjecanjima, te koje će se dodijeliti učenicima
generacije na svečanoj podjeli svjedodžbi dana 27. lipnja 2014. god. te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od
5.125,91 kn.
 Društvu za športsku rekreaciju „Šišulica“ iz Krka, daje se suglasnost za
održavanje tečaja plivanja – obuke neplivača u uvali Ježevac u gradu Krku koji
Program će se odvijati kroz šest tjedana, pet dana u tjednu po dva i pol sata
dnevno.
 Grad Krk sufinancirati će učenicima s područja Grada Krka koji pohađaju
Osnovnu školu „Fran Krsto Frankopan“ Krk i P.Š. Vrh, kupnju školskih
udžbenika za školsku godinu 2014./2015. u iznosu od 200,00 kn.
Roditelji mogu izvršiti narudžbu knjiga u knjižarama „Narodne novine“ – Krk i
„Miki Maus“ – Malinska.
Također, Grad Krk sufinancirati će učenicima s područja Grada Krka koji
pohađaju Srednju školu, trošak nabave školskih udžbenika i školskog pribora u
iznosu od 200,00 kn.
Učenici koji pohađaju Srednju školu izvan mjesta prebivališta potrebno je od 20.
kolovoza 2014. godine JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti, dostave traženu
dokumentaciju, o čemu će biti Obavijest na web stranici Grada Krka.
Isplata učenicima koji pohađaju Srednju školu „Hrvatski kralj Zvonimir“ u
Krku, provesti će se temeljem popisa učenika, dostavljenog od Srednje škole
„Hrvatski kralj Zvonimir“, poštanskom uplatnicom na kućnu adresu.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.

Ad 2.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu, obrazložio je Mladen Pavačić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu ( vidi prilog
predmetni prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu koji čini sastavni dio
ovog zaključka).

5

Ad 3.
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 Zorana Vasilića iz Krka, za asfaltiranje dijela ulice
I. Meštrovića kod kbr. 34 u gradu Krku.
Grad Krk nastojati će u narednom periodu predmetnu investiciju uvrstiti u
Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture, a nakon rješavanja
problematike oborinskih voda na navedenom području.
b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje uređenja
Društvenog doma u naselju Linardić.
Na temelju dostavljenih i ovjerenih ponuda Grad Krk sufinancirati će radove
na izradi epoxi poda u iznosu od 16. 949,60 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a, te temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti za dobavu i montažu neutralne kuhinjske opreme i bojlera
u iznosu do 20.000,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, sukladno ponudu
tvrtke Fusio d.o.o. Poreč.
c) Prihvaća se predstavka Slavka Bonettija iz Krka, za izmicanje stupa javne
rasvjete ispred kbr. 43. u ulici Mate Balote u gradu Krku.
Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da na temelju
Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu naruči
izradu za tri temelja za stupove javne rasvjete, te dobavu, dopremu i ugradnju
dva pocinčana stupa ( pozicija 1 i 3, prema priloženoj skici) za ulicu Mate Balote
u gradu Krku.
d) Grad Krk daje pozitivno mišljenje za davanje koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, na području
Grada Krka, na temelju Lokacijske informacije Klasa: 350-05/14-07/4.
e) Prima se na znanje pismo namjere Zavoda za fotogeometriju d. d. iz Zagreba,
za snimanje iz zraka 3D prikaz terena.
Grad Krk je s tvrtkom Geoprojekt d.d. Rijeka ugovorio predmetne poslove, te
nismo zainteresirani za navedenu ponudu.
f) Božidar Purić iz Žgaljića 1A za vrijeme javne rasprave o III. Ciljanim
izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Krka podnio je zahtjev da se
nekretnine označene kao z.č. 2882/1 - pašnjak 6424m2, z.č. 2882/2- pašnjak
199m2, z.č.2882/3 - pašnjak 49m2 te z.č. 2883 - pašnjak 1146 m2, sve upisane u
z.k.ul. 2901 k.o. Poljica, koje u naravi predstavljaju stambeni objekt, pomoćne
objekte te okućnicu uvrste u građevinsko područje naselja Žgaljići.
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Zahtjev stranke je sukladno zakonskoj regulativi koja određuje postupak
izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije, obrađen u Izvješću o
javnoj raspravi (Klasa: 350-02/13-01/1, Ur. broj: 2142/01-03-14-79 od
18.03.2014.) te je Izvješće usvojeno na Kolegiju gradonačelnika 4.04.2014.
Primjedba nije bila predmet III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Krka pa je riješena negativno. Odlukom o izradi III. ciljanih
izmjena i dopuna PPU Grada Krka bili su točno definirani ciljevi zbog kojih
se izmjene donose te se nije moglo mijenjati granice građevinskih područja.
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (na temelju kojeg se provodi izrada
i donošenje navedenog plana) propisano je da se odgovori na primjedbe /
prijedloge / očitovanja podnesena za vrijeme javne rasprave, podnositeljima
dostavljaju nakon usvojenog konačnog prijedloga plana, nakon dostavljenih
propisanih mišljenja i suglasnosti na plan, a neposredno prije donošenja plana
na predstavničkom tijelu grada ili općine.
Sukladno navedenom odgovor će podnositelju zahtjeva biti dostavljen prije
donošenja plana na Gradskom vijeću Grada Krka.
Napominjemo da je u postupku snimanje i izrada
izrađuje Geodetski zavod d.o.o. Rijeka.

orto foto snimaka koje

Nakon dostave ugovorenih orto foto snimaka Grad Krk ugovorit će s
ovlaštenim urbanistima
elaborat kojim će se analizirati izgrađenost i
iskorištenost dosadašnjih građevinskih područja. Temeljem provedene analize
utvrdit će se opravdanost odnosno potreba povećanja građevinskih područja
naselja a sukladno novoj zakonskoj regulativi.
g) Prihvaća se zamolba Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa,
za produženje roka izvođenja građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete u
ulici Mate Balote i Narodnog Preporoda u gradu Krku, u ulici 17. Travanj u
naselju Kornić, Županijskoj cesti Milohnić – Brzac kao i za sve radove izvedbe
završnog asfaltnog sloja, radi nepredviđenih okolnosti.
h) Radi početka odvijanja turističke sezone, te mogućeg problema otežanog
prometovanja koji bi nastao izvođenjem građevinskih radova na izgradnji javne
rasvjete, radovi se odgađaju do 15. rujna 2014. godine kad prestaje zabrana
izvođenja građevinskih radova, sukladno članku 2. Odluke o vremenu izvođenja
građevinskih radova na području Grada Krka („Službene novine PGŽ“ br:
19/04, 34/09, 7/11 i 25/11).
Temeljem odredbi stavka 2. ovog zaključka i Ugovora na izgradnji javne rasvjete
Klasa: 406-09/14-02/11, Ur. br:2142/01-02-14-14, od 7. svibnja 2014. godine
zadužuje se Radmila Živanović – Čop da pripremi Anex ugovora za izvođenje
građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete.
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i) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Milohnić za odgodu radova na
postavljanju javne rasvjete na lokaciji Županijska cesta Milohnić – Brzac i
TS Brzac, do mjeseca listopada 2014. godine, zbog početka odvijanja
turističke sezone.
Za izgradnju javne rasvjete na navedenom području Odsjeku za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša dostavljeni su troškovnici izrađeni od Eda Hera dipl.
ing. građ. za izvođenje građevinskih radova na proširenju javne rasvjete Grada
Krka sukladno Programu gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014.
godinu.
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da za instalaciju javne rasvjete nisu
riješeni imovinsko pravni odnosi.
Stupove javne rasvjete potrebno je ugraditi u kamene gromače koje su u
privatnom vlasništvu, te se zadužuje Mjesni odbor Milohnić da u suradnji s JUO,
Odsjekom za opće, poravne i kadrovske poslove ishodi potrebne suglasnosti od
strane vlasnika parcela.
j) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezić za izmjenu lokacija
postavljanja novih svjetiljki u odnosu na predviđene Programom gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, radi
kvalitetnijeg osvjetljenja glavne prometnice između naselja Skrbčić i Pinezić.
Sukladno odredbama stavka 1. ovog zaključka ukupno pet komada stupova sa
svjetiljkama javne rasvjete koje su se navedenim Programom trebale postaviti
u ulicama „Luvere“ i „Njivine“ biti će postavljene na glavnoj prometnici
između naselja Skrbčić i Pinezić.
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 zamolba Marijana Zelenka iz Vukovara, za korištenje javne površine
u gradu Krku veličine 2 m2, za izvođenje mađioničarskih predstava.
Korištenje javne površine odobrava se u vrijeme turističke sezone 2014. godine
na Trgu Kamplin (uz zgradu budućeg gradskog muzeja) u gradu Krku, bez
naknade.
U vrijeme održavanja manifestacija koje organizira Grad Krk, TZ Grada i
Centar za kulturu Grada Krka nije dozvoljeno održavanje mađioničarskih
predstava.
b) Sanji Munjaković iz Prigorja Brdovečkog, odobrava se korištenje javne površine
u gradu Krku, na Šetalištu sv. Bernardina – preko puta benzinske crpke, bez
naknade tijekom turističke sezone 2014. godine, za obavljanje djelatnosti ulični
zabavljač – levitirajući ulični performer.
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c) Nevenu Džaloka, iz Privlake, u vrijeme turističke sezone 2014. godine, odobrava
se korištenje javne površine na Maloj Placi u gradu Krku ( uz izlog galerije) za
ulično pjevanje i sviranje na gitari, bez naknade.
d) Prihvaća se zamolba obrta „Pinkuzić“ iz Krka, vl. Mirjana Skomeršić, za
postavu reklamnog panoa iznad razbijenog „city light-a „ za kiosk brze prehrane
„Fortunato“ na lokaciji Vrata slobode u gradu Krku.
Upućujemo podnositeljicu zamolbe da prije izrade reklamnog panoa kontaktira
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo, komunalnog redara
Grada Krka radi davanja suglasnosti na isto.
e) Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da sukladno uvodno navedenim
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na
dodanu vrijednost, dostavi obavijest svim korisnicima KDS-a o tome da je Grad
Krk na temelju navedenih propisa i rješenja Porezne uprave od 14. siječnja 2014.
godine, u sustavu PDV-a od 01. siječnja 2014. godine, te da vezano za navedeno
korisnicima KDS-a dostavi račune za priključak i održavanje KDS-a, za
razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine, na način da se isti imaju uvećati za PDV.
Potrebno je također, korisnike KDS-a obavijestiti o tome da je rok plaćanja
računa za održavanje KDS-a za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine,
iznimno do 15. srpnja 2014. godine.
f) Komunalne službe Grada Krka u više navrata uočile su parkirane motocikle u
pješačkim zonama grada, na mjestima gdje nije predviđeno zaustavljanje i
parkiranje.
Kako je člankom 8. Odluke o uređenju prometa u gradu Krku („Službene novine
PGŽ“ broj: 24/04, 10/08, 21/10 i 13/12) u pješačkim zonama zabranjeno kretanje
i parkiranje svih vozila osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila,
molimo ovlaštenog koncesionara javnih parkirališta u gradu Krku tvrtku
„Crtorad“ d.o.o. iz Varaždina da osposobi pauk vozilo za podizanje i
premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih motocikla, sukladno Odluci o
uređenju prometa u gradu Krku.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, za popravak
makadamske ceste od naselja Milohnić prema naselju Glavotok u iznosu od
12.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Na temelju članka 14. stavak 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene
novine PGŽ“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13), Marinu Toiću iz Nenadića,
odobrava se obročno plaćanje komunalnog doprinosa na 24 jednaka mjesečna
obroka, sukladno Rješenju o komunalnom doprinosu Klasa: UP/I -350-06/14-
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01/110, od 12. svibnja 2014. godine, za gradnju stambene građevine sagrađene
na k.č. 1841/6 k.o. Poljica.
Obročno plaćanje komunalnog doprinosa na 24 jednaka mjesečna obroka
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) radi
naplate cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog doprinosa, a
sukladno članku 14. navedene Odluke.
Ad 5.
Zamolbu za davanje suglasnosti tvrtke Stanek Media d.o.o. iz Kućan Marofa, Varaždin, za
korištenje javne površine za postavu privremenog objekta – pagode veličine 16 m2 na Trgu
Josipa bana Jelačića u gradu Krku, u cilju održavanja akcije – prodaje knjiga, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtki Stanek Media d.o.o. iz Varaždina, daje se suglasnost za korištenje javne površine
za postavu privremenog objekta – pagode veličine 16 m2 na Trgu Josipa bana Jelačića u
gradu Krku, u cilju održavanja akcije – prodaje knjiga, u vremenu od 23. – 29. lipnja i
22. – 31. srpnja 2014. godine.
Upućujemo podnositelja zamolbe da postavu pagode dogovori sa vlasnikom zemljišta
Robertom Ristom iz Krka, A. Cesarca 10.
Ad 6.
Prijedlog Izmjene Statua Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka (vidi prilog zaključku predmetni
prijedlog Izmjena Statuta koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog iz stavka I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koji čini njegov sastavni dio).

10

Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve Eko otok Krk, , obrazložili su
gradonačelnik Darijo Vasilić i Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve Eko otok
Krk (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 9.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, , obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog
predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Ustanove koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, uputit će se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Radni prijedlog Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka
Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje radni prijedlog Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi
prijevozu na području JLS otoka Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna
Zajedničke Odluke…, koji čini njegov sastavni dio).
Radni prijedlog Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS
otoka Krka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 11.
Zahtjev JO –VI Trgovina plodinama, suvenirima vl. Ana Runjaić - Čutul, Ribarska 7, Krk za
produženje radnog vremena štanda za prodaju palačinki, u vremenskom razdoblju od 15.
srpnja do 15. kolovoza 2014. godine, do 4,00 sata, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju članka 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine PGŽ“ broj:
14/07 i 34/09) ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi
u vremenu od 7,00 – 24,00 sata, iznimno u vrijeme održavanja manifestacija pod
pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, te održavanja sajmova i sl.
Na zahtjev organizatora produženo radno vrijeme utvrđuje Gradonačelnik Grada.
Slijedom odredbi navedenih u stavku 1. ovog zaključka, nije moguće udovoljiti zahtjevu
JO –VI Trgovina plodinama, suvenirima vl. Ana Runjaić - Čutul, Ribarska 7, Krk za
produženje radnog vremena štanda za prodaju palačinki, u vremenskom razdoblju od
15. srpnja do 15. kolovoza 2014. godine, do 4,00 sata.
Ad 12.
Zamolbu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za davanje
suglasnosti za javno okupljanje u ugostiteljskom objektu „Casa del Padrone“ prema
dostavljenom programu i produženje radnog vremena do 03,00 h za mjesec srpanj 2014.
godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, daje se suglasnost za izvođenje zabavnih Programa, u
ugostiteljskom objektu „Casa del Padrone“ iz Krka, Šetalište Sv. Berbardina bb,
tijekom srpnja 2014. godine (vidi prilog predmetni Program koji čini sastavni dio ovog
zaključka), te se temeljem članka 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine
PGŽ“ broj: 14/07 i 34/09) odobrava produženje radnog vremena do 03,00 sati.
Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se
regulira zaštita od buke i javni red i mir.
Ad 13.
Zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za davanje suglasnosti za korištenje javne površine ispred
Župne crkve u naselju Linardići i postavu bine, prigodom održavanja mlade mise fra Bojana
Rizvana, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Mjesnom odboru Milohnić daje se suglasnost za korištenje javne površine ispred župne
crkve u naselju Linardići i postavu bine, prigodom održavanja mlade mise fra Bojana
Rizvana, koja će se održati 13. srpnja 2014. godine.
Upućujemo tvrtku „Vecla“ d.o.o. Krk da za potrebe odvijanja manifestacije navedene u
prednjem stavku ovog zaključka, Mjesnom odboru Milohnić omogući postavu bine bez
naknade.
Ad 14.
Zamolbu U.T.O. „Stanić“ iz Krka, Vela Placa 8, za davanje suglasnosti za postavu jednog
barskog stola ispred ulaza u Caffe bar „Volsonis“ na Veloj placi, obrazložila je Mladena
Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba U.T.O. „Stanić“ iz Krka, Vela Placa 8, za davanje suglasnosti za
postavu jednog barskog stola ispred ulaza u Caffe bar „Volsonis“ na Veloj placi u
gradu Krku.
Podnositelj zamolbe dužan je na račun Grada Krka uplatiti iznos od 400,00 kn godišnje,
za zakup javne površine za postavu jednog barskog stola, temeljem ispostavljenog
računa Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
Ad 15.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prihvaća se inicijativa Matije Makaruna dipl. arh. iz Rijeke, za sufinanciranje
arheološkog istraživanja crkve Sv. Lovre u arealu Šinigoj u gradu Krku.
Za namjenu iz stavka 1. ovog zaključka iz Proračuna Grada Krka za 2014. godinu
odobrava se iznos od 10.000,00 kn.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da navedeni iznos uplati na žiro račun
Biskupije Krk, IBAN:HR 4823400091100141258, OIB: 73790034362.
b)
Prihvaća se prijedlog Energetskog tima za imenovanje osobe iz Energetskog tima za
pisanje projekata za potrebe natječaja za koje je ovlaštena tvrtka Ponikve Eko otok Krk
d.o.o., temeljem Odluke Klasa: 310-02/14-01/10, Ur. br: 2142/01-02/1-14-2, od 17. lipnja
2014. godine.
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Za pisanje projekata iz točke 1. ovog zaključka imenuje se Igor Hrast, stručni suradnik
za održivi razvoj JUO Grada Krka, Odsjeka za gospodarstvo te budući da je pisanje
projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije složen proces, imenovanog se
jedan dan u tjednu oslobađa poslovnih obveza vezanih za poslove Odsjeka za
gospodarstvo.
U narednom periodu održati će se edukacija za korištenje ISGE-a na koju se upućuje
Igor Hrast.
c)
ODLUKU
o davanju naloga trgovačko komunalnom poduzeću „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o. iz
Krka za pripremu nacrta javnih poziva za potrebe natječaja za projekte sufinanciranja
obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u kućanstvima koje provodi
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Članak 1.
Trgovačko komunalno poduzeće „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o. ovlašćuje se i istom se nalaže da za
potrebe Grada Krka obavi pripreme nacrta javnih poziva za potrebe natječaja za projekte

sufinanciranja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u kućanstvima koje
provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
d)

Prihvaća se prijedlog Sporazuma o znanstvenoj – razvojnoj suradnji dostavljen od
Ekonomskog fakulteta u Rijeci (vidi prilog predmetni Sporazum koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Ad 16.
Ponudu Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk za
nabavku opreme za potrebe KDS-a koja će se montirati u TIC – u, u gradu Krku, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, za nabavku opreme
za potrebe KDS-a koja će se montirati u Turističko informativnom centru u gradu Krku
u iznosu od 2.336, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

14

Ad 17.
U nastavku sjednice Zamjenik Gradonačelnika informirao je Kolegij o održanom sastanku s
Udrugom Komunada od Gospe na temu legalizacije boravka vlasnika parcela na području
nelegalnog naselja Picik, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje informacija Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o
održanom sastanku s Udrugom „Komunada od Gospe“ na temu legalizacije
boravka vlasnika parcela na području nelegalnog naselja „Picik“.
b)
Sukladno navodima predstavnika Udruge Komunada od Gospe iznesenim na
sastanku održanom u Gradu Krku 3. lipnja 2014., da nisu na tri podnesena
pisana upita dobili odgovor, izvršena je provjera o podnesenim zahtjevima te je
utvrđeno da je:
– na temelju zahtjeva od 8.03.2010. (zaprimljen u Gradu Krku 12.03.2010.)
donesen Zaključak Klasa:350-07/10-01/1, Urbroj:2142/01-02/1-10-2 na Kolegiju
gradonačelnika 22. ožujka 2010. i proslijeđen stranci.
– zahtjev od 09.02.2014. koji je zaprimljen u Gradu Krku 11.02.2014. (Klasa: 35002/13-01/1, Urbroj:363-14-66) podnesen je kao primjedba za vrijeme javne
rasprave o III. ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada
– zahtjev od 11.03.2014. koji je zaprimljen u Gradu Krku (Klasa: 350-02/1301/1, Urbroj:363-14-76 od 12.03.2014) podnesen kao primjedba izvan roka
javne rasprave o III. ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Grada Krka obzirom da je javna rasprava o planu trajala od 4.02.11.02.2014.

Posljednja dva zahtjeva koji se odnose na III.ciljane izmjene i dopune PPU
Grada Krka su sukladno zakonskoj regulativi koja određuje postupak izrade i
donošenja prostorno planske dokumentacije, obrađeni u Izvješću o javnoj
raspravi (Klasa: 350-02/13-01/1, Ur. broj: 2142/01-03-14-79 od 18.03.2014.) te
je Izvješće
usvojeno na Kolegiju gradonačelnika 4.04.2014. Primjedba
podnesena u roku nije bila predmet javne rasprave pa je riješena negativno a
primjedba koja je podnesena izvan roka sukladno zakonskim odredbama nije
uzeta u obzir kod pripreme izviješća već je samo popisana kao
nepravovremena.
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (na temelju kojeg se provodi izrada i
donošenje navedenog plana) propisano je da se odgovori sudionicima u javnoj
raspravi
dostavljaju
prije upućivanja konačnog prijedloga
plana
predstavničkom tijelu grada ili općine na donošenje.
Sukladno navedenom odgovor će biti dostavljen podnositelju zahtjeva.
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Ad 18.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12, za jednogodišnju obnovu licence za antivirus
program Trend Micro Worri Free, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, za jednogodišnju obnovu licence za
antivirus program Trend Micro Worri Free u iznosu od 5.225,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 18,00 sati.
Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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