GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-51-107
Krk, 9. rujna 2014.

ZAPISNIK
sa 51. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 08. rujna (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, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće,
pravne i kadrovske poslove, 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:
 Ciljevi Odsjeka za društvene djelatnosti za 2014. godinu;
 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine na gradskoj rivi u gradu Krku u cilju
održavanja pokazne vježbe povodom obilježavanja Svjetskog dana prve
pomoći, za dan 16. rujna 2014. godine;
 Lovačko društvo „Zec“ iz Malinske - zamolba za sufinanciranje obnove
lovačkih kuća na području Grada Krka (u naselju Poljica i Linardići);
 Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja pučke fešte
povodom obilježavanja blagdana Sv. Mihovila, koja će se održati dana 29.
rujna 2014. godine u Društvenom domu Vrh;
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Prijedlog Odsjeka za donošenje zaključka o roku podnošenja zahtjeva za
sufinanciranje školskih udžbenika i školskog pribora za učenike koji
pohađaju srednje škole van otoka;
Ustanova Ivan Matetić Ronjgov – zamolba za sufinanciranje prijevoza za
sudionike manifestacije „33. Mantinjada pul Ronjgi“ koja će se održati 21.
rujna 2014. godine u Ronjgima;
Inicijativa tvrtke Trgo-hit d.o.o. iz Zagreba, za izgradnju Skate parka na
području Grada Krka;
Udruga „Ti si ok“ iz Velike Mlake, I. Lackovića 15 – ponuda za kupnju
slikovnica za učenike prvih razreda Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk i područne škole Vrh;
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka

2. Imovinsko-pravni predmeti
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Informacija Odsjeka o ishođenoj lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju
nerazvrstane ceste od Pinezića do uvale Sv. Fuska u naselju Pinezić;
b) Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na Konačni prijedlog Ciljanih
izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
c) Ciljevi Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za 2014. godinu;
d) Mjesni odbora Milohnić – zamolba za sufinanciranje sanacije vanjskih zidova
crkve kao i postave gromobranske instalacije za crkvu u naselju Milohnić;
e) Natalije Novković iz Žgaljića 2- zamolba za postavu javne rasvjete pored objekta
koji se nalazi na k.č. 2862/3 k.o. Poljica u naselju Žgaljići;
f) Ovlaštena tvrtka Kriška hiža d.o.o. iz Križa- mišljenje u svezi prijedloga Mjesnog
odbora Skrbčić - Pinezić za premještanje dječjeg igrališta na novu lokaciju u
park ispred crkve Sv. Franje;
g) Zidarska radnja „Fuga“ iz Vrha, vl. Andreja Dujmović – zamolba za produženje
roka izvođenja radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju
Vrh, radi nepovoljnih vremenskih uvjeta u ljetnim mjesecima za rok od 60
kalendarskih dana;
h) Tvrtka Glavotok d.o.o. iz Glavotoka – zamolba za sufinanciranje polaganja
optičkog kabela do Glavotoka radi kavlitetnijeg korištenja interneta;
i) Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i tvrtke Urbanistica
d.o.o. u vezi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (
NA1, R11, R38, R310, R311).
4. Razmatranje rada aplikacija za građane na gradskom webu „Zakrpaj to“ i
„Gradsko oko“
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5. Razmatranje Javnog poziva za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih
sredstava temeljem programa 'Fond za razvoj turizma u 2014.' dostavljenog od
Ministarstva turizma Zagreb.
6. Prijedlog Lokale akcijske grupe „Lag 5“ iz Orebića za sudjelovanje Zamjenika
gradonačelnika Čedomira Milera na petodnevnom boravka na terenskom radu
Lag 5
7. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za pregled dokumentacije registra
nerazvrstanih cesta u GIS formatu, u skladu s ATLAS 14.
8. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Irena Simunović iz Žgaljića, Žgaljići 20 a – ponovljena zamolba za oslobođenje
plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene jednostavne
slobodnostojeće stambene zgrade sagrađene na k.č. 2839 i zgr. č. 161/8 k.o.
Poljica;
b) Darinka Kaluđerović iz Krka, Lakmartinska 25 – Žalba za umanjenje plaćanja
komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće dovršene puluugrađene manje
zahtjevne zgrade od 109 m3 obujma, sagrađene na k.č. 2230/1 k.o. Krk – grad u
gradu Krku;
c) Kuzma Prendivoj iz Brusića, Brusići 8 – Žalba u svezi plaćanja komunalnog
doprinosa za ozakonjenje postojeće dovršene slobodnostojeće manje zahtjevne
stambene zgrade od 430,87 m3 obujma, izgrađene na k.č. 3109/2 k.o. Poljica u
naselju Brusići;
d) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za ozakonjenje završene
poluugrađene jednostavne poslovne zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva,
izgrađene na k.č. 2092/1 k.o. Krk – grad u Krku;
e) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za ozakonjenje završene
poluugrađene zahtjevne zgrade javne namjene s četiri etaže: Po+P+2 (zgrada javne
uprave – Gradska uprava) i završene slobodnostojeće zahtjevne zgrade javne
namjene (garaža) izgrađene na k.č. 3515, 3516, 3517, 3523/1 i 3524/1 sve k.o. Krk
– grad u gradu Krku.
9. Mjesni odbor Poljica – zamolba za davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte
povodom dana zaštitnika župe Poljica, Sv. Kuzma i Damjana, koja će se održati u
Društvenom domu u naselju Bajčići, dana 26. rujna 2014. godine.
10. Prijedlog pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za
prijam u službu 2 (dva) vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u JUO,
Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za obavljanje poslova
višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni postupak i za obavljanje
poslova prometnog redara.
11. Udruga brodara iz Krka – prijedlog za smanjenje cijena zakupa reklamnih
panoa i vezova za turističku sezonu 2014. zbog loših vremenskih prilika koje su
smanjile prihode u poslovanju.
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Ad 1.
Prijedloge, zahtjeve i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka
Margan, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio slijedeće
Zaključke
a) Prihvaćaju se Ciljevi Odsjeka za društvene djelatnosti za 2014. godinu, sukladno
sustavu kvalitete prema normi ISO 9001:2008 .
b) Gradskom društvu Crvenog križa Krk iz Krka daje se suglasnost za korištenje javne
površine na gradskoj rivi u gradu Krku u cilju održavanja pokazne vježbe povodom
obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći za dan 16. rujna 2014. godine u vremenu od
10.30-12,00 sati.
c) Prihvaća se zamolba Lovačkog društva „Zec“ iz Malinske za sufinanciranje obnove
lovačkih kuća na području Grada Krka (u naselju Poljica i Linardići), te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava ukupan iznos od 17. 912,94
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetne ponude koje čine sastavni
dio ovog zaključka).
Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da sukladno odredbama prednjeg stavka
ovog zaključka, temeljem dostavljenih računa isplati iznos odobrenih sredstava.
d) Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje pučke fešte,
koja će se održati dana 29. rujna 2014. godine u Društvenom domu Vrh povodom
obilježavanja blagdana Sv. Mihovila, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2014. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
e) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za donošenje zaključka o roku
podnošenja zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika i školskog pribora za učenike
koji pohađaju srednje škole van otoka.
Zahtjevi za sufinanciranje školskih udžbenika i školskog pribora za učenike koji
pohađaju srednje škole van otoka, predaju se u pisarnici Grada Krka ili Odsjeku za
društvene djelatnosti do zaključno 30. rujna 2014. godine.
f) Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ odobrava se financijska potpora za sufinanciranje
prijevoza za sudionike s područja Grada Krka, za odlazak na manifestaciju „33.
Mantinjada pul Ronjgi“ koja će se održati 21. rujna 2014. godine u Ronjgima, prema
dostavljenom računu prijevozničke tvrtke.
g) Načelno se prihvaća inicijativa tvrtke Trgo-hit d.o.o. iz Zagreba, za izgradnju Skate
parka na području Grada Krka.
Zbog ograničenih proračunskih sredstava u 2014. godini, Grad Krk nije u mogućnosti
pristupiti izgradnji skate parka, međutim predmetna inicijativa razmatrati će se
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prilikom izrade Proračuna za 2015. godinu, te će se nastojati osigurati sredstva za
izgradnju skate parka nakon provedene ankete o zainteresiranosti i potrebi građana za
skate parkom.
h) Prihvaća se ponuda Udruge „Ti si ok“ iz Velike Mlake, za kupnju slikovnica/ radnih
bilježnica koje će se darovati učenicima prvih razreda Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk i područne škole Vrh prilikom polaska u školu, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 30,00 kn po slikovnici /
radnoj bilježnici u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a.
i) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave male vrijednosti za nabavu uslugeIzrada plana razvoja širokopojasne infrastrukture ( projekt Svjetlovodna distribucijska
mreža Grada Krka).
2. Prijedlog za donošenje odluke Gradskom vijeću Grada Krka za davanje koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i obavljanja
pogrebnih poslova
1
na području Grada Krka, na razdoblje od 5 godina.
3. Prijedlog za donošenje Odluke Gradskom vijeću Grada Krka za zamjenu nekretnina i
to k. č. 2305/1 površine 1919 m2, k.o. Krk grad, vlasništvo Bonifačić Vesne i
Wende Ljiljane iz Punta za k. č. 2021/5 površine 590m2 i k. č. 2026/6 površine 244 m2
, obje k.o. Krk grad, a nakon ponovno provedenog natječaja objavljenog u glasilu
Narodne novine broj: 88 od 23. srpnja 2014. godine.
4. Prijedlog Gradskom vijeću Grada Krka za zaključenje ugovora o kupoprodaji za
novoformirane z. č. 1246/18 površine 82m2 i z. č. 1246/19 površine 243m2 ,
obje k.o. Krk, vlasništvo Paole Kokić iz Šibenika, te novoformiranu z. č. 1244/2
površine 277 m2 k.o. Krk, vlasništvo GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku, radi izgradnje
prometnice na području DPU dijela poslovne Zone 29- Sveti Petar u gradu Krku,
po kupoprodajnoj cijeni od 50 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.
5. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja, odnosno provođenja postupka
nabave za ustupanje radova prikupljanjem pisanih ponuda, za izvođenje radova na
održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
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6. Donošenje odluke o provođenju postupka nabave male vrijednosti za ustupanje
radova na održavanju i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području grada
Krka.
7. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave male vrijednosti za isporuku,
instalaciju i konfiguriranje novih servera, prateće opreme i programa , te održavanja
istih.
8. Donošenje konačne odluke vezano za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na
izgradnji kamenog suhozida na području Sv. Lucije prema autokampu Politin u gradu
Krku (Izvoditelj: Građevinski obrt Gratel vl. Olga Duda, Kras 111 A).
9. Prijedlog Slavice Mrakovčić iz Kornića kbr: 9, za sporazumni raskid ugovora o
kupoprodaji za k. č. 1505/3 površine 141m2, k.o. Kornić, koji je imenovana kao
zemljišnoknjižna vlasnica zaključila sa Gradom Krkom 25. travnja 2008. godine.
10. Zamolba zakupnika javnih površina za smanjenje zakupnine za zakup javnih
površina u 2014. godini ( Luka Dekanić i Lea Malatestinić) iz razloga novonastalih
okolnosti - značajnog pada poslovanja u recesijskoj godini.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje informacije Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
ishođenoj lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju nerazvrstane ceste od Pinezića do uvale
Sv. Fuska u naselju Pinezić.
Radi nedostatnih proračunskih sredstava odgađa se izrada parcelacijskog elaborata za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste od Pinezića do uvale Sv. Fuska u naselju Pinezić.
b) Nalaže se Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša da ispravljeni Konačni
prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka proslijedi na mišljenje, sukladno
članku 188. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, i 80/13) i članku 94. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj: 153/13) JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.
c) Prihvaćaju se Ciljevi Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za 2014.
godinu, sukladno sustavu kvalitete prema normi ISO 9001:2008 .
d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje sanacije vanjskih
zidova kao i izvođenje radova na postavi gromobranske instalacije za crkvu u naselju
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Milohnić, te se za postavu gromobranske instalacije prihvaća ponuda u iznosu od
6.930,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prima se na znanje procijenjena vrijednost sanacije vanjskih zidova crkve u naselju
Milohnić u iznosu od 19.750,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, na temelju
revidiranog troškovnika izrađenog od nadzornog inžinjera Eda Hera dipl. ing. građ.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu za
izvođenje radova.
e) Prihvaća se zamolba Natalije Novković iz Žgaljića, za postavu svjetiljki javne rasvjete
pored objekta koji se nalazi na k.č. 2862/3 k.o. Poljica u naselju Žgaljići, na stupove
zračne mreže koja je u vlasništvu HEP-a.
Prima se na znanje procijenjena vrijednost u iznosu od 1.290,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a dostavljena od Franje Magaša iz Krka.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ovlaštenom
koncesionaru Grada Krka za poslove javne rasvjete, u okviru procijenjene vrijednosti
naruči izvođenje navedenih radova.
f) Prihvaća se mišljenje ovlaštene tvrtke Kriška hiža d.o.o. iz Križa, u vezi premještanja
dječjeg igrališta na novu lokaciju u park ispred crkve Sv. Franje.
Zadužuje se tvrtku Vecla d.o.o. da ukloni igrala s dječjeg igrališta u naselju Skrbčić, te
uredi javnu površinu.
Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke Kriška hiža
d.o.o. zatraži ponudu za nabavu i postavu novih dječjih igrala za dječje igralište u
naselju Skrbčić, te ponudu za pregled i sanaciju dječjeg igrališta u Vrhu.
g) Stavlja se van snage Zaključak Gradonačelnika Grada Krka Klasa: 360-02/14-01/5,
Ur. broj: 2142/01-02/1-14-42, od 9. rujna 2014. godine.
Budući da je prije dovršetka završnih radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom
groblju u naselju Vrh, potrebno izvesti građevinske radove na hidroizolaciji ravnog
krova, na temelju Ugovora o gradnji Klasa:406-09/14-02/5, Ur. broj. 2142/01-02/14-9,
od 25. ožujka 2014. godine, zbog loših vremenskih uvjeta produžuje se rok za završetak
radova na izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Vrh za 120 kalendarskih
dana od dana donošenja ovog zaključka.
Zbog loših vremenskih uvjeta produžuje se rok za završetak radova na izgradnji
mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Vrh za 120 kalendarskih dana od dana
donošenja ovog zaključka, prema Ugovoru o gradnji Klasa:406-09/14-02/5, Ur. broj.
2142/01-02/14-9, od 25. ožujka 2014. godine.
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h) Prima se na znanje zamolba tvrtke Glavotok d.o.o. iz Glavotoka za sufinanciranje
polaganja optičkog kabela do Glavotoka radi kavlitetnijeg korištenja interneta.
Grad Krk nije u mogućnosti sudjelovati u sufinanciranju polaganja optičkog kabela do
Glavotoka, te upućujemo tvrtku Glavotok d.o.o. da zamolbu uputi tvrtki Ponikva d.o.o.
Krk i telekomunikacijskim operaterima.
i) Budući da se u Izmjenama Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk ( NA1,
R11, R38, R310, R311), mijenjaju samo granice detaljnog plana, a ostali uvjeti ostaju
isti, u skladu s mišljenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, sukladno
članku 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13), te u skladu
s očitovanjem Urbanistice d.o.o. koja će biti izrađivač plana u odluci o izradi plana
navest će se javnopravna tijela JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ i Hrvatski zavod
za prostorni razvoj, te će se istima uputiti poziv za zahtjeve sukladno navedenom
zakonu.
Ad 4.
Razmatranje rada aplikacija za građane na gradskom webu „Zakrpaj to“ i „Gradsko oko“
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Preporuča se službenicima gradske uprave Grada Krka da prilikom evidentiranja i
prijava komunalnih problema koriste aplikaciju „Gradsko oko“, te da aplikacija
„Zakrpaj to“ služi isključivo za prijavu i evidentiranje komunalnih i dr. problema od
strane građana.
Ad 5.
Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa
'Fond za razvoj turizma u 2014.' dostavljen od Ministarstva turizma Zagreb, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih
sredstava temeljem programa 'Fond za razvoj turizma u 2014.' dostavljenog od
Ministarstva turizma Zagreb.
Grad Krk će na Natječaj iz stavka 1. ovog zaključka kandidirati projekt „Izgradnje
parka za vježbanje na otvorenom“.
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Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da pripremi potrebnu dokumentaciju i naruči
projekte u skladu s traženom dokumentacijom za prijavu na natječaj programa 'Fond
za razvoj turizma u 2014.
Ad 6.
Prijedlog Lokale akcijske grupe „Lag 5“ iz Orebića za sudjelovanje
Zamjenika
gradonačelnika Čedomira Milera na petodnevnom boravka na terenskom radu Lag 5
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Lokale akcijske grupe „Lag 5“ iz Orebića za sudjelovanje
Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera, voditelja stručnog tima za izradu Zelenog
plana Lag 5 područja, za petodnevni boravak na terenskom radu Lag 5, u vremenu od
14. - 21. rujna 2014. godine.
Ad 7.
Prijedlog Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera za imenovanje Povjerenstva za pregled
dokumentacije registra nerazvrstanih cesta u GIS formatu, u skladu s ATLAS 14 obrazložio je
sam Zamjenik , te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U Povjerenstvo Grada Krka za pregled dokumentacije registra nerazvrstanih cesta u
GIS formatu u skladu sa ATLAS 14, imenuju se:
-

Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika, kao predsjednik povjerenstva;
Darko Turčić, komunalni redar za člana i
Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj, za člana.

Ad 8.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prihvaća se zamolba Irene Simunović iz Žgaljića, obveznice plaćanja komunalnog
doprinosa sukladno Rješenju o izvedenom stanju Klasa: 361-03/13-14/182, Ur. broj:
2170/1-03-04/4-14-11, od 26. lipnja 2014. godine, a u svezi ozakonjenja postojeće
završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade sagrađene na k.č. 2839 i zgr. č.
161/8 k.o. Poljica.
Sukladno članku 8. stavku 1. podstavku 5. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službene novine Primorsko goranske županije“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13)
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podnositeljici se odobrava dodatni popust do 500m3 na razliku između veličine obujma
postojećeg stana i završene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade sagrađene na
k.č. 2839 i zgr. č. 161/8 k.o. Poljica, a razlika u obujmu iznad 500m3 obračunati će se po
punoj cijeni.
b)
Prihvaća se Žalba Darinke Kaluđerović iz Krka, Lakmartinska 25, za umanjenje
plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće dovršene puluugrađene manje
zahtjevne zgrade od 109 m3 obujma, sagrađene na k.č. 2230/1 k.o. Krk – grad u gradu
Krku, 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).
c)
Prihvaća se Žalba Kuzme Prendivoja iz Brusića, u vezi plaćanja komunalnog doprinosa
za ozakonjenje postojeće dovršene slobodnostojeće manje zahtjevne stambene zgrade od
430,87 m3 obujma, izgrađene na k.č. 3109/2 k.o. Poljica u naselju Brusići,, sukladno
članku 8. stavak 1. podstavak 5. uvodno navedene Odluke o komunalnom doprinosu.
d)
Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1.
podstavka 4. Odluke o komunalnom doprinosu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk
oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene poluugrađene
jednostavne poslovne zgrade izgrađene na k.č. 2092/1 k.o. Krk – grad u Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I. ovog
Zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, a u cilju ozakonjenja završene poluugrađene jednostavne poslovne zgrade
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk.
e)
Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1.
podstavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobađa se plaćanja
komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene poluugrađene zahtjevne zgrade javne
namjene s četiri etaže: Po+P+2 (zgrada javne uprave – Gradska uprava) i završene
slobodnostojeće zahtjevne zgrade javne namjene (garaža) izgrađene na k.č. 3515, 3516,
3517, 3523/1 i 3524/1 sve k.o. Krk – grad u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I. ovog
Zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, a u cilju ozakonjenja završene poluugrađene zahtjevne zgrade javne
namjene s četiri etaže i završene slobodnostojeće zahtjevne zgrade javne namjene
(garaža).
Ad 9.
Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte povodom
dana zaštitnika župe Poljica, Sv. Kuzma i Damjana, koja će se održati u Društvenom domu u
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naselju Bajčići, dana 26. rujna 2014. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Mjesnom odboru Poljica daje se suglasnost za održavanje pučke fešte povodom dana
zaštitnika župe Poljica, Sv. Kuzma i Damjana, koja će se održati u Društvenom domu u
naselju Bajčići, dana 26. rujna 2014. godine, u vremenu od 20,00-03,00 sati.
Ad 10.
Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu 2 (dva)
vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo,
radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i
ovršni postupak i za obavljanje poslova prometnog redara, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu
natječaja za prijam u službu višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni
postupak i prometnog redara u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Krka.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju se:
-

Čedomir Miler, dipl. ing., Zamjenik gradonačelnika – za Predsjednika
Povjerenstva;
Džimi Skomeršić, ing. građ. voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo – član i
Ines Galjanić, ing. građ., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša – članica.
Ad 11.

Zamolbu Udruge brodara iz Krka, za smanjenje cijena zakupa reklamnih panoa i vezova za
turističku sezonu 2014. zbog loših vremenskih prilika koje su smanjile prihode u poslovanju,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba Udruge brodara iz Krka, za smanjenje cijena zakupa
reklamnih panoa i vezova za turističku sezonu 2014. zbog loših vremenskih prilika koje
su smanjile prihode u poslovanju.
Donošenje odluke po navedenoj zamolbi nije u nadležnosti Grada Krka, te će zamolba
biti upućena Županijskoj lučkoj upravi Krk i tvrtki Vecla d.o.o. Krk, koje upravljaju
lučkim područjem.
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,00 sati.
Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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