GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-13-145-5
Krk, 15. siječnja 2013.

ZAPISNIK
sa 145. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 21. siječnja (ponedjeljak) 2013. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 12:00 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 Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije,
Radmila Živanović-Čop, voditeljica Odsjela za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka
Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 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

1.

2.



DNEVNI RED
Odsjek za proračun i financije:
a) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ PŠ Vrh – zamolba za sufinanciranje
sanacije popravka prozora na školi;
b) Helios Vienna Insurance Group, iz Rijeke- ponuda za osiguranje opreme Wireless
mreže Grada Krka;
c) Nogometni klub „Krk“ iz Krka, S. Nikolića 25 b- zamolba za sufinanciranje
održavanja Sportskog centra „Josip Pepi Uravić u Krku;
Odsjek za društvene djelatnosti:
Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o rođenoj djeci u 2012. godini na području
Grada Krka;
prijedlog Izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu
novorođenog djeteta;
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 Multimedijalna udruga „Krčka Beseda“ iz Krka, D. Vitezića 22- zamolba za isplatu
sredstava iz redovnog programa udruge.
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 – kamp
Glavotok (T3),
b) Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU2 – Kornić, koji je Geoprojekt
d.d. Rijeka dostavio strukturno drugačije koncipiran nego dosad dostavljeni
materijali;
c) Suglasnost Župana PGŽ na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna DPU predjela
Mali Kankul u gradu Krku.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ponikva d.o.o. Krk- prijedlog Dodatka br.1 Ugovora o ustupanju održavanja
sustava oborinske odvodnje – održavanja tijekom 2013. godine;
b) „Studio Perivoj“ d.o.o.- Izvješće o nadzoru održavanja površina zelenila u gradu
Krku za period jesen – zima 2012. godine, te iskazom troškova cjelogodišnjeg
izvođenja za 2012. godinu;
c) Olimpia d.o.o. iz Zagreba, Kutjevačka 2 – zamolba za izgradnju komunalne
infrastrukture na predjelu Mali Kartec u gradu Krku;
d) Ivan Kosić, iz Pinezići, Torkul 3 – zamolba za brisanje iz evidencije nepostojećeg
poslovnog prostora.
6. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, iz Zagreba, dostava:
- Odluke o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila –
samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Krka;
- Odluke o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila za skupljanje
komunalnog otpada na području Grada Krka.
7.
HEP – Opskrba iz Zagreba – prijedlog Ugovora o opskrbi električnom
energijom povlaštenog kupca, broj: O-13-856.
8.
Prijedlog Naloga za smotriranje.
9.
Tvrtka Fotonaponski sistemi d.o.o. iz Krka, Sv. Ivana 7- ponuda za izradu
Idejnog rješenja sunčane elektrane od 30kW na krovu Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ PŠ Vrh za
sufinanciranje sanacije popravka prozora na školi.
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Grad Krk spreman je osigurati dio sredstava potrebnih za sanaciju navedenu u
prednjem stavku ovog zaključka.
Radi ograničenih proračunskih sredstava upućujemo podnositelja zamolbe da
Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostavi izvještaj o
mogućnostima i visini iznosa sufinanciranja Primorsko goranske županije kao
osnivača Ustanove u predmetnoj investiciji.
b) Prihvaća se ponuda Helios Vig d.d. osiguranja, Regionalna direkcija Rijeka, za
osiguranje opreme Wireless mreže Grada Krka u iznosu od 4.287,65 kn za
razdoblje od 1. kalendarske godine (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Ukoliko osiguranje od štete koje nastaje kao posljedica udara groma, nije
navedeno u predmetnoj ponudi potrebno ga je uključiti.
c) Nogometnom klubu Krk iz Krka odobrava se financijska potpora za održavanje
Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u Krku u ukupnom iznosu od 120.000,00
kn za 2013. godinu.
Isplata će se izvršiti u dvanaest mjesečnih obroka na žiro račun Nogometnog
kluba sa pozicije 3207 – održavanje Sportskog centra.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o rođenoj djeci u 2012.
godini na području Grada Krka ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni
dio ovog zaključka).
 Utvrđuje se prijedlog Izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za
opremu novorođenog djeteta (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Odluke koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Odluka iz prednjeg stavka ovog zaključka stupa na snagu danom objave u
„Službenim novinama PGŽ“.
 Djelomično se prihvaća zamolba Multimedijalne udruge „Krčka Beseda“ iz
Krka, za isplatu sredstava iz redovnog programa udruge.
Odobrava se isplata sredstava iz redovnog programa udruge u iznosu od 2.500,00
kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
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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
I.

Prijedlog za kupnju k.č. 2099 površine 406 m2 k.o. Krk grad, vlasništvo Tršinski
Janka i dr., radi izgradnje parkirališta za potrebe stare jezgre i O.Š. „ Fran Krsto
Frankopan“ u gradu Krku.

II.

Zamolba Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, otok Krk za pomoć
pri rješavanju stambenog problema obitelji Kranželić Željka, iz Krka, I .Zajca 3,
koji ima status HRVI sa 20% trajnog invaliditeta.

III.

Donošenje Odluke vezano za tri privremena objekta koji se nalaze ispod gradskog
bedema za turističku sezonu 2013. godine, te pregled dosadašnjih lokacija i
zaključenih Ugovora za postavljanje privremenih objekata za koje se zaključuju
trogodišnji ugovori – I. natječaj.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
UPU 25 – kamp Glavotok (T3).
Sukladno članku 93. st.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne
novine», broj 76/07,38/09, 55/11, 90/11, 50/12), zbog promjena u Planu kojima se
utječe na vlasničke odnose, provest će se ponovna javna rasprava u trajanu od 8
dana.
Upućuje se izrađivača Urbanističkog plana uređenja UPU 25 – kamp Glavotok
(T3). da pripremi prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25 – kamp Glavotok
(T3) za ponovnu javnu raspravu i dostavi Gradu Krku na usvajanje.
b)
Sukladno čl. 84. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
UPU2 – Kornić te se Plan upućuje na javnu raspravu uz obavezu da izrađivač Plana
izvrši izmjene kako slijedi:
 u Planu postoje Z1-javne zelene površine, a obzirom da Z-zaštitne zelene
površine ne moraju biti javne potrebno je izmijeniti odredbe za
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provođenje i grafičke dijelove Plana na način da iste ostanu zaštićene
površine ali ne i javne,


preispitati valjanost odredbe čl.4.st.2.,



u proizvodnoj namjeni pored navedenih građevina dozvoliti i poslovne, a u
poslovnoj namjeni dozvoliti zanatske te tome prilagoditi čl.7. i 8.,čl. 14.,
18.,....Sve ostale članke koji govore o uvjetima smještaja i uvjetima
gradnje potrebno je prilagoditi ili dodati nove. Također zanatske
građevine osim u M1 dozvoliti i u M2 (čl.14.).



stav je Grada Krka da se na području Kornića višestambene građevine
mogu graditi samo za POS-ovu izgradnju (kako je to navedeno u čl.35.) no
obzirom na zatečenu višestambenu izgradnju na području Kornića u
čl.5.st. 3. potrebno je navesti višestambene građevine, ali u odredbama za
gradnju/ rekonstrukciju navesti da se ne dozvoljavaju nove a
rekonstrukcija postojećih moguća je bez povećanja broja samostalnih
uporabnih cjelina i GBP,



u čl.13.st.5. kao i u drugim veznim člancima potrebno je izmijeniti ili
dodati odredbu 41. st.4. PPU Grada Krka prema kojoj su dozvoljene
kombinacije namjena: zanatske poslovne, javne, društvene, sportske....,



čl.13. st.6.-brisati,



u čl.15. potrebno točno upisati stavke, preispitati odredbu 15.j.2. i u 15.f.4.
kao i u ostalim sličnim odredbama preispitati odredbu o formiranju
regulacijskog pravca



čl.16.a.3.- dodati „od čega se za podrumske etaže može iskoristiti 0,5“ te
na isti način utvrditi uvjete za sve kis-ove svih vrsta objekata. U
odredbama koje govore o etažnosti građevina može se navesti da je
dozvoljeno više podrumskih etaža,



čl.17. st.5. -odredba mora biti ista za nove građevine i rekonstrukcije,



čl.18.3. i svi slični članci 40% osim ugostiteljsko-turističkih gdje se
zadržava 50%



čl.24.c.3. brisati „pola visine“,



čl. 26.st.2.-brisati gustoću 120 kreveta/ha koja nije uvjet iz PPUG-a ili iz
Zakona,



čl..27.g.4.- brisati „autobusa“,



čl. 39. i 40. u dredbama za gradnju/ rekonstrukciju navesti da se ne
dozvoljava gradnja novih višestambenih objekata osim na određenoj
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zemljišnoj čestici a rekonstrukcija postojećih moguća je bez povećanja
broja samostalnih uporabnih cjelina i GBP,


čl. 43. st.6.-brisati jer nije predmet Plana,



čl. 51.st.2.-izmijeniti odredbu u „ potrebe parkiranja za višesadržajne
građevine rezultat su zbroja potrebnih parkirališnih prostora svih
djelatnosti u građevini“,



čl. 51.st.3. brisati jer je nemoguće kroz lokacijsku dozvolu odrediti režime
i vrijeme parkiranja,



čl. 55.-provjeriti (za ostala naselja osim Krka moguće i/ili nadzemno
polaganje kabela),



čl. 63. – ispitati mogućnost izmjene teksta „osim unutar područja
graditeljske baštine“ u tekst „unutar područja graditeljske baštine uz
uvjete nadležnog konzervatoskog odjela“,



čl. 69.- ispitati mogućnosti izgradnje septičkih jama do izgradnje
cjelokupnog kanalizacijskog sustava,



provjeriti ceste u grafičkom dijelu plana,



provjeriti odredbe za zaštitu lokve na južnom dijelu obuhvata.

c) Prima se na znanje Suglasnost Župana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna
DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku (Klasa:350-02/13-03/2, Urbroj: 2170/103-01/1-13-2 od 18. siječnja 2013.) te se Plan, sukladno čl. 100. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12), upućuje na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka.
Ad 5.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Dodatka br.1 Ugovora o ustupanju održavanja sustava
oborinske odvodnje – održavanja tijekom 2013. godine, dostavljen od tvrtke
Ponikva d.o.o. Krk (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
b) Prihvaća se Izvješće tvrtke „Studio Perivoj“ d.o.o. o nadzoru održavanja
površina zelenila u gradu Krku za period jesen – zima 2012. godine, te iskazom
troškova cjelogodišnjeg izvođenja za 2012. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće
koje čini sastavni dio ovog zaključka).
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c) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi tvrtke Olimpia d.o.o. iz Zagreba, za
izgradnju komunalne infrastrukture na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, iz
razloga što tražena dionica nije predviđena godišnjim programom gradnje
vodnih građevina, a od strane podnositelja zamolbe nije u cijelosti predloženo
financiranje iste.
d)
1. Prihvaća se zamolba Ivana Kosića iz Pinezići, Torkul 3 za brisanje iz evidencije
poslovnog prostora u površini od 27 m2, budući isti nije u funkciji.
2. Ovaj Zaključak dostavit će se i Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za
vodno područje primorsko – istarskih slivova VGI Kvarnersko primorje i otoci u
Rijeci, Verdieva 6/IV u cilju usklađenja odnosno brisanja imenovanog obveznika za
uređenje voda u smislu odredbi Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Obrazloženje:
Ivan Kosić iz Pinezići Torkul 3 podnio je dana 17. siječnja 2013. godine zamolbu za brisanje iz
evidencije nepostojećeg poslovnog prostora, za koji je obveznik plaćanja naknade za uređenje
voda na temelju Rješenja Hrvatskih voda, KLASA: UP/I- 325-08/11-07/0604469 od 11.06. 2011.
godine bila njegova pokojna supruga Lucija Kosić koja je umrla 1. srpnja 2009. godine.
U provedenom postupku utvrđeno je da je na temelju podnesenog zahtjeva Ivana Kosića iz
Pinezići, Torkul 3, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo donio Rješenje,
KLASA: UP/I-363-03/11-01/158, URBROJ:2142/01-03-05/2-11-12 od 31. svibnja 2011. godine
kojim se otpisuje dospjeli dug obveze komunalne naknade i obračunatih zakonskih zateznih
kamata nastao iza pok. Lucije Kosić, umrle 1. srpnja 2009. godine.
Prilog: preslika predmetnog Rješenja JUO i preslika Izvatka iz obrtnog registra o prestanku
obrta - UTG Sopele iz Pinezići, Torkul 3 po sili zakona 1. srpnja 2009. godine zbog smrti
vlasnice obrta.
Slijedom naprijed iznesenog, donijet je Zaključak kako je to navedeno u izreci.

Ad 6.
Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, iz Zagreba, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

-

-

Zaključak
Prihvaća se Odluka o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog
komunalnog vozila – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na
području Grada Krka, koja je dostavljena od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, iz Zagreba (vidi prilog predmetnu Odluku Fonda koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Prihvaća se Odluka o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila
za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Krka, koja je
dostavljena od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, iz Zagreba
(vidi prilog predmetnu Odluku Fonda koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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Ad 7.
Prijedlog tvrtke HEP – Opskrba iz Zagreba u svezi Ugovora o opskrbi električnom energijom
povlaštenog kupca, broj: O-13-856, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca,
broj: O-13-856, dostavljen od tvrtke HEP – Opskrba iz Zagreba (vidi prilog predmetni
Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Nalaže se Radmili Živanović – Čop da u roku 30 dana od donošenja ovog zaključka
utvrdi da li je potrebno raspisati javni natječaj za nabavu električne energije temeljem
Zakona o javnoj nabavi.
Ukoliko se utvrdi potreba za raspisivanjem natječaja za nabavu električne energije
zadužuje se pročelnik JUO da prikupi tender dokumentaciju za pokretanje postupka
Javne nabave.
Ad 8.
Prijedlog Naloga za smotriranje, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nalaže se smotriranje pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Krka.
Nalaže se smotriranje pripadnika postrojbe civilne zaštite putem Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.
Ovim nalogom potvrđujem da će Grad Krk snositi troškove smotriranja, sukladno
Uredbi o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
( „Narodne Novine“ broj: 91/06).
Ad 9.
Ponudu tvrtke Fotonaponski sistemi d.o.o. iz Krka, Sv. Ivana 7, za izradu Idejnog rješenja
sunčane elektrane od 30kW na krovu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda br. 3-2013 tvrtke Fotonaponski sistemi d.o.o. iz Krka, Sv. Ivana 7,
za izradu Idejnog rješenja sunčane elektrane od 30kW na krovu Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka, u iznosu od 4.375,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a
(vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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