GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-45-92
Krk, 01. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 45. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. 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, 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. Izvješće Gradonačelnika o stanju neriješenih predmeta van roka.
2. Nacrt Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS
otoka Krka.
3. Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine - krčke rive u povodu održavanja manifestacije „Jagermeister
Adriatic Tour 2014.“ u vremenu od 29. - 30. srpnja 2014. godine.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Podnesak Antona Jurešića iz Vrha, Vrh 28, nositelja Obiteljskog gospodarstva, o
problematici dodjele stalnog prodajnog mjesta na gradskoj zelenoj tržnici u gradu
Krku;
b) Izvješće Odsjeka o održanom sastanku Odbora za komunalno gospodarstvo
Gradskog vijeća Grada Krka u vezi propisivanja kriterija, mjerila i načina
postavljanja reklama na javnim površinama i na drugim mjestima koja su vidljiva s
javnih površina u starogradskoj jezgri grada Krka;
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c) Mjesni odbor Poljica – zamolba za sufinanciranje saniranja puta prema uvali
Čavlena, te krčenje i siječu raslinja;
d) Marijana Jadro Gašpar i Branka Gašpara iz Brzsca, Brzac 33- zamolba za
umanjenje plaćanja dijela komunalnog doprinosa za gradnju stambene i pomoćne
građevine, na k. č. 1218 k.o. Linardići u naselju Milohnić;
e) Prijedlog Odsjeka i nadzornog inžinjera Eda Hera dipl. ing. građ. da se Zidarskom
obrtu „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić, Vrh 47 a, priznaju troškovi nepredviđenih
radova na izradi rampe oko postojeće kućice kod Gradskog groblja Krk.
5. Imovinsko pravni predmeti.

Ad 1.
Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je izvješće o stanju neriješenih predmeta van roka, te
je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se izvješće Gradonačelnika o stanju neriješenih predmeta van roka.
Utvrđeno je da izvješće tvrtke Infoprojekt d.d. Rijeka o stanju neriješenih upravnih
predmeta nije ažurno iz razloga jer je Grad Krk ugovorio novu aplikaciju o izvješću
stanja neriješenih predmeta s tvrtkom Netcom d.d. Rijeka.
Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika da u roku osam dana, od dana donošenja ovog
zaključka s tvrtkom Infoprojekt d.d. Rijeka ugovori prekid dolaznih obavijesti o stanju
neriješenih upravnih predmeta.
Nadalje, uvidom u evidencije riješenih predmeta utvrđeno je da su predmeti Odsjeka za
komunalno gospodarstvo koji se nalaze na aplikaciji tvrtke Infoprojekt o popisu
neriješenih predmeta - svi riješeni.
Zadužuju se Marinko Bajčić i Mladena Cvitković da u roku 20 dana od dana donošenja
ovog zaključka riješe predmete s popisa van roka.
Za potrebe nove aplikacije o stanju neriješenih upravnih predmeta potrebno je ažurirati
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva, te se zadužuje Marinko Bajčić da u roku
od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka isti doradi, sukladno novim zakonskim
propisima.
Ad 2.
Nacrt 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 Nacrt 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).
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Nacrt Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka
Krka, prosljeđuje se Koordinaciji JLS otoka Krka i Udruženju obrtnika otoka Krka
radi traženja prethodnog mišljenja.
Ad 3.
Zamolbu Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine
- krčke rive u povodu održavanja manifestacije „Jagermeister Adriatic Tour 2014.“ u
vremenu od 29. - 30. srpnja 2014. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka odobrava se korištenje javne površine - krčke rive u
povodu održavanja manifestacije „Jagermeister Adriatic Tour 2014“ za dane 29. – 30.
srpnja 2014. godine i to:
-

-

dozvola za korištenje javne površine – krčke rive za dan 29. srpnja 2014. godine
u vremenu od 06,00 ujutro za postavljanje bine, te za održavanje manifestacije u
vremenu od 20,00 – 01,00 sati,
za dan 30. srpnja 2014. godine do 4,00 sata ujutro radi raspremanja bine i
dodatnih sadržaja.

Na temelju Zakona o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 139/05,
150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi
potrebne dozvole od strane PP Krk.
Ad 5.
Razne zahtjeve i prijedlogeOdsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi
Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje podnesak Antona Jurešića iz Vrha, nositelja Obiteljskog
gospodarstva, o problematici dodjele stalnog prodajnog mjesta na gradskoj
zelenoj tržnici u gradu Krku.
Preporuča se tvrtki Vecla d.o.o. Krk koja upravlja gradskom zelenom tržnicom
da iznađe rješenje za dodjelu stalnog prodajnog mjesta nositelju OPG-a Antunu
Jurešiću iz Vrha.
b) Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o održanom
sastanku Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Krka u
vezi propisivanja kriterija, mjerila i načina postavljanja reklama na javnim
površinama i na drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina u
starogradskoj jezgri grada Krka.
Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler da u roku od 30 dana od
dana donošenja ovog zaključka s Odborom za komunalno gospodarstvo dogovori
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konkretno rješenje osvjetljenja reklama u starogradskoj jezgri grada Krka, na
koji prijedlog je Odbor imao primjedbu.
c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za Poljica za sufinanciranje
saniranja puta prema uvali Čavlena, te krčenje i siječu raslinja koja rastu uz
put, u iznosu od 36.875,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a prema
ponudi tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
d) Prihvaća se zamolba Marijane Jadro Gašpar i Branka Gašpara iz Brzsca, Brzac
33, za umanjenje plaćanja dijela komunalnog doprinosa za gradnju stambene i
pomoćne građevine, na k. č. 1218 k.o. Linardići u naselju Milohnić , sukladno
članku 8. stavak 1. podstavak 5. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene
novine PGŽ“ br: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13).
e) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo i nadzornog inžinjera
Eda Hera, dipl. ing. građ. da se Zidarskom obrtu „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić, iz
Vrha, na temelju Ugovora o građenju Klasa: 406-09/14-02/7, Ur. br: 2142/01-0214-3 od 27. veljače 2014. godine, priznaju troškovi nepredviđenih radova na
izradi rampe oko postojeće kućice kod Gradskog groblja Krk, u iznosu od
16.078,42 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Razne zahtjeve, zamolbe i prijedloge s područja imovinsko pravnih odnosa obrazložila je
Radmila Živanović – Čop, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Prijedlog Ruscus d.o.o. sa sjedištem u Rijeci za davanje suglasnosti za davanje u
podzakup javne površine kod trgovine Fortuna, za koju je predlagatelj zaključio
Ugovor o zakupu s Gradom Krkom za obavljanje djelatnosti prodaje cvijeća,
podzakupniku: GabiFlores d.o.o. sa sjedištem u Viškovu, Lučići 2.
2. Prijedlog Cemila Ayduguna iz Krka, Krčkih iseljenika 9, za davanje u zakup
javne površine za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja skutera ( eventualni prijedlog
- informacija: HSD Gradnja d.o.o. sa sjedištem u Krku odustalo je od zaključenja
ugovora o zakupu javne površine za iznajmljivanje automobila - dva parkirna mjesta
kod Velog parka ).
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
4

5

