GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/3
Ur.broj:2142/01-02/1-13-55-18
Krk, 29. listopada 2013.

ZAPISNIK
sa 18. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. listopada (ponedjeljak ) 2013. 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, Ana Hrgovčić, stručni suradnik za gospodarstvo i europske fondove,
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
DNEVNI

RED

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
Informacija Odsjeka o prispjelim zamolbama za dodjelu stipendija učenicima i
studentima te za poslijediplomske studije;
Plesna udruga „Osjeti ritam“- zamolba za korištenje dvorane Društvenog centra Krk u
dodatnim terminima;
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – zamolba za sufinanciranje predavanja na
temu: „Kockanje – klađenje od zabave do ovisnosti;
2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
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a) Javna vatrogasna postrojba Grada Krka – prijedlog za regulaciju prometa za izlaz
vatrogasnih vozila iz kruga postrojbe s obzirom na planirano rješavanje kružnog
toka u blizini;
b) Robert Rist iz Krka, A. Cesarca 10- prijedlog za dopunu Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
c) Razmatranje Idejnih projekata za izgradnju primarne prometnice oznake U-3 i
pristupne prometnice oznake U-3.1 prema DPU dijela područja kružnog toka i
ulice Slavka Nikolića u gradu Krku;
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Irena Hruškar iz Krka, Creska 3- zamolba za odobrenje popusta pri plaćanju
komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene manje zahtjevne zgrade
stambene namjene;
b) Ante i Kate Bradar iz Velike Gorice, Vinkovačka 3 – zamolba za priznavanje
uplaćenog komunalnog doprinosa za gradnju višeobiteljske kuće sagrađene na k.č.
735/78, 735/161,735/162 i u dijelu k.č. 735/8 sve k.o. Kornić u naselju Kornić;
c) Razmatranje aproksimativnog troškovnika za građevinske i monterske radove za
izgradnju vodovoda i kanalizacije u dijelu Bodulske ulice u Krku, dostavljen od
tvrtke Ponikva d.o.o. Krk;
d) Prijedlog Odsjeka za naručivanje obavljanja radova čišćenja i odvoza
građevinskog materijala i zelenog otpada iz ruševine koja se nalazi u gradu Krku,
u dijelu ulice Jurja Križanića, na z.č. 2770 k.o. Krk – grad;
5. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti na
prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisima u za Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk.
6. Televizijska kuća NOVA TV d.d. iz Zagreba – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku i na području M. O. Poljica za potrebe
snimanja dramske serije „Zora Dubrovačka“ .
7. Izvješće tvrtke Crtorad d.o.o. iz Varaždina, Varaždinski odvojak III, o dostavi
obračuna prihoda i izračuna donacije za korištenje zemljišta ispod ulice Stjepana
Radića i ispod ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.
8. Izvješće Zamjenika gradonačelnika o održanom 1. sastanku Stručnog tima za
zaštitu Puntarske drage.
9. Tvrtka Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina, Hreljin 159/a – prijedlog Ugovora u
svezi korištenja uređaja modela bizhub C224 e (fotokopirni uređaj).
10. Prijedlog Zamjenika gradonačelnika o vođenju evidencije potpisanih ugovora na
Intranet stranicama Grad Krka.
11. Odsjek za gospodarstvo:
a) REA KVARNER - Zelena energija u mom domu- prijedlog za uključivanje u
projekt PGŽ „ Zelena energija u mom domu“ za 2014. godinu;
b) Tvrtka Monitor Inžinjering d.o.o. iz Matulja, Popovićev put 2 d – ponuda za
postavu monitora energije – bežični sustav za mjerenje protoka tekućine (lož ulje);
c) Obavijest o Javnom pozivu raspisanom od Ministarstva turizma za kandidiranje
projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fonda za razvoj
turizma u 2013. godini.
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d) Informacija Odsjeka o tijeku realizacije IPARD programa – „Rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta na području Grada Krka“.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o prispjelim
zamolbama na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, te za
poslijediplomske studije.
Prihvaća se zamolba Plesne udruge „Osjeti ritam“, za korištenje dvorane
Društvenog centra Krk u dodatnim terminima i to kako je predloženo:
utorkom: 18,00- 20,00 h
srijedom: 18,00 – 20,00 h i
petkom: 18,00- 20,00 h.
Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ odobrava se financijska potpora za
održavanje predavanja na temu: „Kockanje – klađenje od zabave do ovisnosti,
koje škola organizira u suradnji s KLO „Gromače“ iz Krka, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 1.000,000 kn.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
I. Donošenje odluke vezano za zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Krku,
N. U. Algarottia 2, površine 30 m2 , za koji poslovni prostor ugovor o zakupu sa
dosadašnjim zakupnikom RIO d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Izviđačka 13 , ističe
dana 5. studenog 2013. godine.
II. Prijedlog Dalibora i Patricije Stašić iz Krka, Matka Laginje 24, za kupnju
k.č. 2026/8 ( z.č. 1331/18) površine 34 m2 i 116 dijela k. č. 2021/6 (z.č. 1332/9)
koji suvlasnički dio ima površinu od 10 m2 , radi formiranja jedinstvene građevinske
parcele zajedno sa k.č. 2025/7 (z.č. 1327/7) površine 658 m2 , vlasništvo
predlagatelja.
III. Prijedlog HEP Elektroprimorje Rijeka za zaključenje ugovora o osnivanju prava
služnosti na k.č. 2012/4 (z.č. 1340/2 ) i k.č. 2013/4 (z.č. 1340/6) obje k.o. Krk grad,
te z.č. 1267/2, k.o. Krk, radi rješavanja dokumentacije i izgradnje 20 kV kabelskog
priključka TS 2010,4 kV Turči 2.
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IV. Prijedlog Marijana Bartolčića iz Njemačke, za kupnju dijela z.č. 2048 k.o. Vrh,
vlasništvo Grada Krka, u površini od 30 m2, radi formiranja parkirališnog mjesta.
V. Prijedlog Klaudije Žic iz Krka, Kralja Tomislava 14 i Luke Dekanića iz Drage
Bašćanske kbr: 327 za zaključenje aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora za
poslovni prostor u Krku, J. J. Strossmayera 23, na način da se podzakupnik Luka
Dekanić obvezuje plaćati i komunalnu naknadu za predmetni poslovni prostor.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Razne zahtjeve i prijedloge iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, obrazložila je
Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prilikom izrade idejnog projekta za izgradnju rekonstrukcije ulice Stjepana Radića
uključujući raskršće i kružni tok, te odvodnju oborinske vode, voditi će se računa o
adekvatnom prometnom rješenju prilaza JVP Grada Krka.
Upućuje se projektant da prilikom izrade konačnog projektnog rješenja omogući
direktan izlazak na kružni tok Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka.
U Zaključku gradonačelnika Klasa: 340-03/13-01/4, Ur. broj: 2142/01-02/1-13-2, od 23.
srpnja 2013. godine, ispravlja se pogrešno navedeni iznos za izradu idejnog rješenja i
idejnog projekta rekonstrukcije ulice Stjepana Radića uključujući raskršće s ulicom
Borik, kružni tok s ulicom Narodnog preporoda i parkiralište, te odvodnju oborinske
vode sa svih predmetnih površina te umjesto iznosa od 62.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a treba stajati iznos: 62.500,00 u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
b)
Prima se na znanje prijedlog Roberta Rista iz Krka, A. Cesarca 10, za dopunu Odluke o
izradi III. Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, a u cilju gradnje podruma s
vanjskim ulaznim stepenicama na poslovnom objektu u gradu Krku.
Predmetni zahtjev nije tema prostornog plana uređenja Grada Krka, kojim se
detaljnije definiraju uvjeti i način gradnje za građevinsko područje NA1-Krk.
Predmetni zahtjev može se razmatrati prilikom izmjena Urbanističkog plana uređenja
UPU 1-Krk.
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c)
Prima se na znanje informacija o dovršetku idejnih projekata za gradnju primarne
prometnice oznake U-3 i pristupne prometnice oznake U-3.1 prema DPU dijela područja
kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.
Odgađa se podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu za izgradnju primarne
prometnice oznake U-3 i pristupne prometnice oznake U-3.1 prema DPU dijela područja
kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku dok se ne utvrde zainteresirani
vlasnici parcela za izgradnju stambenih objekata uz prometnicu.
Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Ireni Hruškar iz Krka, Creska 3, odobrava se popust pri plaćanju komunalnog
doprinosa za ozakonjenje postojeće završene manje zahtjevne zgrade stambene
namjene sagrađene na k. č. 3924/2 k.o. Krk grad temeljem članka 8. stavka 1.
podstavka 5. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko –
goranske županije“ broj: 42/04 i 27/10 i 19/12).
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu.
b) Prihvaća se zamolba Ante i Kate Bradar iz Velike Gorice, Vinkovačka 3, za
priznavanje uplaćenog komunalnog doprinosa za gradnju poluugrađene
višeobiteljske kuće sagrađene na k.č. 735/78, 735/161,735/162 i u dijelu k.č. 735/8
sve k.o. Kornić u naselju Kornić, sukladno Ugovoru br. 264/87 od 4. rujna 1987.
godine.
Budući da je naknada za komunalni doprinos za navedenu stambenu građevinu
uplaćena za bruto površinu od 138,66 m2, nalaže se Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da ukupnu bruto površinu građevine umanji za 138,66 m2 prilikom
obračuna komunalnog doprinosa, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu
(„Službene novine PGŽ“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12).
c) Prima se na znanje aproksimativni troškovnik za građevinske i monterske
radove za izgradnju vodovoda i kanalizacije u dijelu Bodulske ulice u Krku,
dostavljen od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk.
U narednom razdoblju održati će se sastanak s tvrtkom Ponikve d.o.o. Krk u
svezi dogovora oko financiranja radova na predmetnoj dionici, te će se navedenu
investiciju nastojati uključiti u Program gradnje objekata i komunalne
infrastrukture za 2014. godinu.
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d) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za naručivanje
obavljanja radova čišćenja i odvoza građevinskog materijala i zelenog otpada iz
ruševine koja se nalazi u gradu Krku, u dijelu ulice Jurja Križanića, na z.č. 2770
k.o. Krk - grad, radi sigurnosti građana.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da prikupi tri ponude za
obavljanje predmetnih radova.
Nakon izvršenih radova, te ovjerenog računa, zadužuje se Odsjek za opće, pravne
i kadrovske poslove da pri Općinskom sudu u Krku, Zemljišno – knjižnoj službi
izvrši upis tereta za izvršene radove na z.č. 2770 k.o. Krk –grad (k.č. 35/1G), a
na teret vlasnika.
Ad 5.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti na prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o upisima u za Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio
je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost na prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o upisima u za Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog
predmetni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika … koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Zamolbu televizijske kuće NOVA TV d.d. iz Zagreba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine u gradu Krku i na području M. O. Poljica za potrebe snimanja dramske serije
„Zora Dubrovačka“ obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Televizijskoj kući NOVA TV d.d. iz Zagreba daje se suglasnost za korištenje javne
površine za dane 29. i 30. listopada 2013. godine na sljedećim lokacijama:
-

u naselju Bajčići plaža Čavlena, u vremenu od 10.00 – 19.00 sati;
u gradu Krku na lokaciji Trg Kamplin i ulica J. J. Strossmayera u vremenu od
09.00-16.30 sati, za potrebe snimanja dramske serije „Zora Dubrovačka“.
Ad 7.

Izvješće tvrtke Crtorad d.o.o. iz Varaždina, Varaždinski odvojak III, o dostavi obračuna
prihoda i izračuna donacije za korištenje zemljišta ispod ulice Stjepana Radića i ispod ulice
Slavka Nikolića u gradu Krku, obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se izvješće tvrtke Crtorad d.o.o. iz Varaždina, o dostavi obračuna prihoda i
izračuna donacije za korištenje zemljišta ispod ulice Stjepana Radića i ispod ulice
Slavka Nikolića u gradu Krku, koje je bilo korišteno u svrhu potreba parkiranja (vidi
prilog predmetno izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 8.
Izvješće o održanom 1. sastanku Stručnog tima za zaštitu Puntarske drage, obrazložio je
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće Zamjenika gradonačelnika o održanim sastancima Stručnog tima
za zaštitu Puntarske drage te sljedeći prijedlozi:



provesti istraživačke radove akvatorija Puntarske uvale s ciljem utvrđivanja
trenutnog stanja zagađenja mora, sedimenta te flore i faune;
izraditi i početi provođenje monitoringa ekosustava Puntarske uvale.

Sukladno s ranijim dogovorom s Općinom Punat, Grad Krk prihvaća financiranje 50%
cijene navedenih radova. U tom smislu Voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša uputit će, do 15. studenog 2013., prijedlog Općini Punat za zajedničkim
radnjama na realizaciji navedenih aktivnosti.
Ad 9.
Prijedlog Ugovora br. SC – 42/13, tvrtke Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina, Hreljin 159/a, u
svezi korištenja uređaja, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora br. SC-42/13, tvrtke Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina,
u svezi korištenja uređaja modela bizhub C224 e (fotokopirni uređaj), za koji je
ugovorena cijena mjesečnog najma u iznosu od 610,00 kn, plus dodatne naplate po
stranici u mjesecu ( u iznose nije uključen iznos PDV- a - vidi prilog predmetni Ugovor
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 10.
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, obrazložio je postupak o vođenju evidencije
potpisanih ugovora na Intranet stranicama Grad Krka, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se prijedlog Zamjenika gradonačelnika za vođenje redovite evidencije
potpisanih ugovora na Intranet stranicama Grada Krka.
Za zadatak iz prednjeg stavka ovog zaključka zadužuje se Josipa Milohnić.
Ad 11.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja Odsjek za gospodarstvo, obrazložila je Ana Hrgovčić,
te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog REA KVARNER - Zelena energija u mom domu, za
uključivanje u projekt PGŽ „Zelena energija u mom domu“.
Sredstva za projekt „Zelena energija u mom domu“ osigurat će se u Proračunu
Grada Krka za 2014. godinu, u iznosu od 48.000,00 kn.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Monitor Inžinjering d.o.o. iz Matulja, za postavu
monitora energije – bežični sustav za mjerenje protoka tekućine (lož ulje), za
potrebe kotlovnice Upravne zgrade Grada Krka u iznosu od 7.800,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se obavijest o raspisanom Javnom pozivu za kandidiranje projekta za
dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u
2013. godini raspisanog od Ministarstva turizma (vidi prilog predmetni Javni poziv
koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk kandidirati će sljedeće radove:
 Projektna dokumentacija za multifunkcionalnu dvoranu na kružnom toku;
 Projektnu dokumentaciju za hangar Jedriličarskog kluba „Plav“;
 Projektnu dokumentaciju za uređenja šetališta ispod zidina.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o tijeku realizacije
IPARD programa – „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada
Krka“.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da pokrene postupak javne nabave za
dugoročni financijski kredit za financiranje projekta, sukladno Zakonu o Javnoj
nabavi.
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,40 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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