GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-65-143
Krk, 16. prosinca 2014.

ZAPISNIK
sa 65. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 15. prosinca (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, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka
za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i
financije, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske
poslove, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor
Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, 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. Lama d.o.o. - ponuda za produljenje Microsoft licenci sukladno OVS ugovoru za
2015. godinu.
2. Dimanis d.o.o. Zagreb - ponuda za vođenje pripreme projekta „Svjetlovodna
distribucijska mreža Grada Krka“.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2014. godinu.
4. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu.
5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2014 - 2016. godine.

7. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Prijedlog Odluke I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu;
b) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi dužnika s osnova
komunalnog doprinosa, naknade o priključenju na vodoopskrbu i odvodnju,
zakupa poslovnog prostora, zakupa javne površine, zakupa zemljišta, za
održavanje kablovske televizije, za refundacije po raznim osnovama, te za
održavanje groblja;
c) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi dužnika s osnova
komunalnog doprinosa, vodoopskrbe i odvodnje, zakupa poslovnog prostora,
zakupa javne površine, zakupa zemljišta, za kablovsku TV, za refundacije, te
za održavanje groblja;
d) Županijska lučka uprava Krk - zamolba za davanje suglasnosti za uređenje
poslovnog prostora Županijske lučke uprave u Krku, na adresi Trg bana
Jelačića 5;
e) Plan rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2015. godinu –
usklađivanje s Proračunom Grada Krka za 2015. godinu;
f) Majnarić d.o.o. iz Delnica - zamolba za korištenje javne površine na staroj
tržnici u gradu Krku, za prodaju božićnih drvca i aranžmana, u vremenskom
razdoblju od 20. – 24. prosinca 2014. godine;
8. Odsjek za gospodarstvo:
a) Zlatarsko trgovački obrt „Excluzive“ vl. Andrej Zupan iz Krka, J. J.
Strosmayera 18 b - zamolba za sufinanciranje izrade „Suvenir od zlata i srebra
/ simboli otoka Krka“ – Hrvatski otočni proizvod;
b) Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
d.o.o. iz Rijeke - ponuda za izradu analize proračunskih potencijala Grada
Krka, te pružanje savjetodavnih usluga u domeni planiranja i financiranja
proračuna;
9. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Neven Kućar iz Krka i tvrtka „Inpo“ d.o.o. iz Varaždina zastupana po
odvjetniku Slobodanu Cvijiću iz Punta - zahtjev za izgradnju komunalne
infrastrukture prema DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka
Nikolića
b) GPZ d.d. Rijeka - ponuda za izradu idejnog projekta gradnje prometnice
Planske oznake U-3 (dopuna, križanje sa ulicom Slavka Nikolića) prema
Detaljnom planu uređenja i odvodnja oborinske vode;
c) GEO - VV Rijeka - ponuda za izradu geodetskog situacijskog nacrta m=1:200
područja za ulicu U-3 (kod rotora);
d) Konačni prijedlog Izmjena Detaljnog plana dijela uređenja dijela poslovne
Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
e) Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske
dokumentacije u 2013. i 2014. godini;

f) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu;
g) Renata Marević iz Krka - zamolba za odgodu termina početka radova na
postavljanju zaštitne ograde pri uređenju prometnice U-3.2 i U -3.3 na
području Sv. Petar kod Konzuma, do 20. siječnja 2015. godine;
h) Konačni prijedlog Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1,
R11, R38, R310, R311);
10. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Informacija Savjeta mladih Grada Krka o održanim aktivnostima kao i
zamolbu za korištenje prostora koji bi koristili za rad;
 Dom zdravlja PGŽ Rijeka - prijedlog za sufinanciranje Tečaja pripreme
trudnice za porod i roditeljsku funkciju u 2015. godini;
 Hrvatska sveučilišna naklada - zamolba za sufinanciranje izdavanja znanstvene
monografije pod nazivom“ Vrbnik – grad, ljudi, spomenici“ autora dr.
Marijana Bradanovića;
 Mjesni odbor Vrh - zamolba za sufinanciranje Božićnog koncerta koji će se
održati 28. prosinca 2014. godine u župnoj crkvi Vrh;
11. Prijedlog Izmjene Plana raspodjele spomeničke rente za 2014. godinu.;
12. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014.
godinu.
13. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014.
godinu.
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj.
15. Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za
njihov volonterski rad.
16. Prijedlog za isplatu II. dijela Regresa svim proračunskim korisnicima kao i
zaposlenicima Grada Krka.
17. Prijedlog pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za
prijam u službu višeg komunalnog referenta u Odsjeku za komunalno
gospodarstvo i stručnog suradnika za protokol i informiranje u Odsjeku za opće,
pravne i kadrovske poslove, na određeno vrijeme.

Ad 1.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. za produljenje Microsoft licenci sukladno OVS ugovoru za 2015.
godinu, 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 produljenje Microsoft licenci
sukladno OVS ugovoru za 2015. godinu, u iznosu od 62.258,86 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Ad 2.
Ponudu tvrtke Dimanis d.o.o. Zagreb za vođenje pripreme projekta „Svjetlovodna
distribucijska mreža Grada Krka“, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Za k l j u č a k
Prihvaća se ponuda tvrtke Dimanis d.o.o. Zagreb za vođenje pripreme projekta
„Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka“ u iznosu od 17.680,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a za dvije mjesečne situacije (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 3.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu,
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2014. godinu (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014.
godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 4.
Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014.
godinu (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka, obrazložila je Dinka Pejnović, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (vidi prilog
predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2014
- 2016. godine, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka
za razdoblje 2014 - 2016. godine (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2014 - 2016. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave
i usvajanja.
Ad 7.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Z a k lj u č k e
a) Prihvaća se prijedlog Odluke I. Izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu (vidi prilog predmetnu Odluku I. Izmjene Programa
… koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
b)
1. Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima po osnovi
komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na vodoopskrbu i odvodnju,
zakupa poslovnog prostora, zakupa javne površine, zakupa zemljišta, za
održavanje kablovske televizije, za refundacije po raznim osnovama, te za
održavanje groblja (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
2. Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da će
se postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1 i to:
po osnovi plaćanja komunalnog doprinosa za:
 Apex inženjering d.o.o. iz Viškova, Mučići 50, u iznosu od 66.332,76 kn,
 Mirjana Komadina Mergl iz Krka, Crikvenička 3, u iznosu od 133.088,92 kn,
 Kenislav Rušin iz Krka, Brzac 9 d, u iznosu od 48.409,60 kn,



















Anica Bajčić iz Krka, Skrbčići 56, u iznosu od 36.697,60 kn,
Mirjenka Mrakovčić, iz Kornića, 17. travnja 9, u iznosu od 31. 045,44 kn,
Vjekoslav Harpin iz Jakovlja, Tolička 100, u iznosu od 28.126,72kn,
Vitomir Miškić iz Krka, Paška 6, u iznosu od 26.548,99 kn,
Miro Glavaš, iz Insbrucka, Schusterbergwer 34/d, u iznosu od 21.526,40 kn,
Alfacomerce d.o.o. iz Njivica, Gromačine 41, u iznosu od 21.053,66 kn,
Goran Marević iz Krka, Ivana Mažuranića 2, u iznosu od 14.706,95 kn,
Ivan Španić, iz Rijeke, Braće Hlača 9, u iznosu od 13.119,43 kn,
Miroslav Tomić iz Krka, Linardići 19 a, u iznosu od 11.165,96 kn,
Gordan Luketić iz Duge Rese, Dr. I. Banjavčića 21, u iznosu od 9.242,69 kn,
Zlatko Smrdel iz Kranja, Zevnikova 7, u iznosu od 8.972,80 kn,
Josip Kosić iz Krka, Dr. D. Vitezića 29, u iznosu od 6.927,74 kn,
Irena Hruškar iz Krka, Creska 3, u iznosu od 5.577,58 kn ,
Dane Brkić iz Krka, Mali Kartec 49/A, u iznosu od 3.919, 99 kn,
Sanjin Šarčević iz Matulja, Pobri – Dragi 3c, u iznosu od 3.639,90 kn,
Milorad Jovanović iz Krka, Bodulska 3, u iznosu od 2.851,97 kn,
Jure Premec iz Dobrovo, Hruševo 35, u iznosu od 2.060,80 kn.
Po osnovi plaćanja naknade za priključenje za vodovodni priključak za
sljedeće dužnike:
 Petar Tuleković iz Zagreba, Babićev Prilaz 1, u iznosu od 3.802,05 kn i
 Mirjana Marković iz Krka, Mali Kartec 47.

3. Nadalje, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pripremi potrebnu
dokumentaciju za sve dužnike po osnovi plaćanja komunalne naknade za
korištenje poslovnog prostora, čiji je dug stariji od 6 (šest) mjeseci kako bi se isti
ustupili odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, radi vođenja ovršnih postupaka.
4. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da za dužnike s osnova
zakupa javne površine i poslovnog prostora za koje nije započet ovršni postupak
(temeljem priloženog popisa dužnika koji je sastavni dio ovog zaključka),
provede postupak ovrhe kao i za sljedeće dužnike s osnova zakupa zemljišta i to
za:
-

Marić Projekt d.o.o. iz Krka, Sv. Ivana 13, u iznosu od 8.310,36 kn i
Franko Oršić, iz Krka, J. Pupačića 6, u iznosu od 1.028,53 kn.

c)
1. Odobrava se otpis potraživanja s osnova zakupa poslovnog prostora za sljedeće
dužnike:
- Tvrtka Itech Krk iz Krka, Lukobran 5, u ukupnom iznosu od 2.208,18 kn
( zastara potraživanja),
- Video klub „S“ vl. Darko Pavlešić iz Krka J. J. Strosmayera 24, u ukupnom
iznosu od 1.311,55 kn (zastara potraživanja),

-

-

S osnova plaćanja obveze kablovske televizije za sljedeće dužnike:
Borivoj Rajković iz Krka, Istarski prolaz 1, u ukupnom iznosu od 385,10 kn
(umro),
Pero Katić iz Krka, Orošac, Mravinjac 7, u ukupnom iznosu od 266,54 kn
(umro),
kao i za umrle osobe – dužnike sa iznosima duga prema Gradu Krku,
temeljem članka 214. - 246. Zakona o obveznim odnosima („Narodne Novine“
broj: 35/05, 41/08 i 125/11).
S osnova plaćanja refundacija sa raznih osnova za sljedeće dužnike:
Ante Dodić iz Velike Gorice, S. Kolara u ukupnom iznosu od 1.414,69 kn
(zastara potraživanja),
Zlata Justić iz Krka, Kvarnerska 10, u ukupnom iznosu od 450,85 kn (zastara
potraživanja)

2. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da za dužnike s osnova
održavanja groblja temeljem priloženog popisa od rednog broja br. 1. – 14.
donese Rješenje o oduzimanju grobnog mjesta, izuzevši umrle osobe o čemu je
donesen poseban Zaključak Klasa: 022-01/13-01/3, Urbroj: 2142/01-02/1-13-6119, od 6. studenog 2013. godine (vidi prilog listu dužnika za održavanje groblja na
dan 01. prosinca 2014. godine koja čini sastavni dio ovog zaključka).
3. Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da provede otpis potraživanja iz
stavka 1. ovog zaključka s danom 31. prosinca 2014. godine.
U svezi otpisa potraživanja navedenog u izvješću Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, za tvrtku Hrvatska Lutrija d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada
Vukovara 72, u ukupnom iznosu od 85.621,32 kn, zadužuje se Radmila Živanović
– Čop da Kolegiju Gradonačelnika dostavi izvješće o pravnoj utemeljenosti
otpisa potraživanja za iznos od 85.621,32 kn.
d) Na temelju članka 36. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ( „Službene
novine PGŽ“ broj: 21/98, 35/04, 6/05 i 27/10) i članka 7. Ugovora o zakupu
poslovnog prostora Klasa: 372-03/14-01/15, Urbroj: 2142/01-02/1-14-7 od 8. rujna
2014. godine, te priloženog Izvedbenog projekta interijera, br. RP 202, izrađenog
od tvrtke „Rožić arhitekti i partneri“ iz Rijeke, daje se suglasnost Županijskoj
lučkoj upravi Krk za uređenje poslovnog prostora koji se nalazi na prvom katu
zgrade u Krku, na adresi Trg bana Jelačića 5, koji poslovni prostor je vlasništvo
Grada Krka, ukupne površine 73,22 m2 .
Upućujemo investitora da izvedba vanjske stolarije bude plastificirani aluminij
bijele boje radi ujednačenog izgleda vanjske fasade cijele zgrade.

e) Prihvaća se Plan i Program održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2015.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Plan i Program održavanja javne rasvjete koji
čine njegov sastavni dio).
f) Tvrtki Majnarić d.o.o. iz Delnica, odobrava se korištenje javne površine u gradu
Krku na lokaciji „plato – ispod Caffe bara Vignole“ u gradu Krku, za prodaju
božićnih drvca u vremenu od 20.- 24. prosinca 2014. godine, bez naknade.
Upućujemo podnositelja zamolbe da prije početka obavljanja djelatnosti
kontaktira JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo – komunalnog redara
Grada Krka radi preciznijeg utvrđivanja lokacije za obavljanje predmetne
djelatnosti.

Ad 8.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Z a k lj u č k e
a) Zamolbi Zlatarsko trgovačkog obrta „Excluzive“ vl. Andrej Zupan iz Krka, za
sufinanciranje izrade „Suvenir od zlata i srebra / simboli otoka Krka“ – Hrvatski
otočni proizvod, nije moguće udovoljiti iz razloga jer u Proračunu Grada Krka
nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
b) Prima se na znanje ponuda Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, d.o.o. iz Rijeke za izradu analize proračunskih
potencijala Grada Krka, te pružanje savjetodavnih usluga u domeni planiranja i
financiranja proračuna.
Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo da u suradnji s Odsjekom za proračun i
financije razmotri ponudu, te donese zaključak da li je Gradu Krku potrebno
korištenje navedene usluge.
Ad 9.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Z a k lj u č k e
a) Obavještavaju se podnositelji zahtjeva za izgradnju komunalne infrastrukture
prema DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku
da će Grad Krk ugovoriti i financirati izradu projektne dokumentacije za
ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju prometnice U.3. i U.3.1. prema DPU
dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, te

građevinske dozvole za I. fazu izgradnje i to u dijelu spoja sa ulicom Slavka
Nikolića.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu idejnog projekta gradnje
prometnice Planske oznake U-3(dopuna, križanje sa ulicom Slavka Nikolića)
prema Detaljnom planu uređenja i odvodnja oborinske vode, u iznosu od
8.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda tvrtke GEO - VV Rijeka za izradu geodetskog situacijskog
nacrta m=1:200 područja za ulicu U-3 (kod rotora), u iznosu od 4.600,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
d) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Klasa: 350-02/14-14/5, Urbroj:531-05-14-2, od 17. prosinca 2014. godine na
Konačni prijedlog Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Konačni prijedlog Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku prosljeđuje se na donošenje Gradskom vijeću
Grada Krka.
e) Prima se na znanje analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja
osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i
dopunu prostorno planske dokumentacije, te se utvrđuje Izviješće o analizi
zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za
izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije i
prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Krka.
f) Prihvaća se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu (vidi prilog predmetnu Izmjenu
Programa … koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
g) Prihvaća se zamolba Renate Marević iz Krka, za odgodu termina početka radova
na postavljanju zaštitne ograde pri uređenju prometnice U-3.2 i U -3.3 na
području Sv. Petar kod Konzuma,
do 20. siječnja 2015. godine, zbog
nemogućnosti završetka izvođenja građevinskih radova koje podnositeljica izvodi
na čestici u privatnom vlasništvu.
Nakon utvrđenog datuma iz prednjeg stavka ovog zaključka, Grad Krk započeti
će s radovima na postavljanju zaštitne ograde pri uređenju prometnice U-3.2 i U
-3.3 na području Sv. Petar kod Konzuma u gradu Krku.

h) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Klasa: 350-02/14-13/46, Urbroj:531-05-14-2, od 17. prosinca 2014. godine na
Konačni prijedlog Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1,
R11, R38, R310, R311).
Konačni prijedlog Izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1,
R11, R38, R310, R311) prosljeđuje se na donošenje Gradskom vijeću Grada
Krka.
Ad 10.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Z a k lj u č k e
 Prima se na znanje informacija Savjeta mladih Grada Krka o održanim
aktivnostima tijekom 2014. godine.
U svezi zamolbe za korištenje prostora, moguće je da Savjet koristi prostor u
Društvenom centru Krk, te upućujemo predsjednicu Savjeta mladih da se u svezi
istog obrati Centru za kulturu Grada Krka, Saši Lončariću – voditelju
Društvenog centra „Krk“.
 Prihvaća se prijedlog Doma zdravlja PGŽ Rijeka za sufinanciranje Tečaja
pripreme trudnice za porod i roditeljsku funkciju u 2015. godini.
Grad Krk osigurati će u Proračunu za 2015. godinu, sredstava u iznosu od
5.796,00 kn, sukladno predloženom programu financiranja, po broju stanovnika
u odnosu na ukupni broj stanovnika JLS.
 Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi odobrava se financijska potpora za izdavanje
znanstvene monografije pod nazivom“ Vrbnik – grad, ljudi, spomenici“ autora
dr. Marijana Bradanovića, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2015. godinu odobrava iznos od 5. 000,00 kn s pozicije Odsjek za financije, 0105financiranje aktivnosti A010502, ostale društvene potrebe, pozicija 1220 –
sufinanciranje izdavaštva.
 Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje „Božićnog
koncerta“ koji će se održati 28. prosinca 2014. godine u župnoj crkvi Vrh, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od
3.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a po dostavljenom računu tvrtke
Trgovina Krk d.d.

Ad 11.
Prijedlog Izmjene Plana raspodjele spomeničke rente za 2014. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2014. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Izmjene Plana raspodjele
spomeničke rente za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 12.
Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne
pristojbe za 2014. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Izmjene
Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2014. godinu koji čini njegov sastavni
dio).
2. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 13.
Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe
za 2014. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Izmjene Programa
korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 14.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi za razvoj (vidi
prilog predmetnu Odluku o izmjenama Odluke … koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 15.
Prijedlog za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za njihov
volonterski rad, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za
volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada Krka,
određuje se iznos nagrade za 2014. godinu i to:
-

predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi
2.000,00 kn;
članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00
kn.

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka, sukladno
priloženom popisu članova Mjesnih odbora na području Grada Krka koji čini sastavni
dio ovog zaključka.
Ad 16.
Prijedlog za isplatu II. dijela Regresa svim proračunskim korisnicima kao i zaposlenicima
Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Kako su u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu osigurana sredstva za isplatu
Regresa, do utvrđenog neoporezivog godišnjeg iznosa, odobrava se isplata II. dijela
Regresa svim proračunskim korisnicima kao i zaposlenicima Grada Krka u iznosu od
1.000,00 kn, koji iznos se ima isplatiti tijekom prosinca 2014. godine.
Ad 17.
Prijedlog pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u
službu višeg komunalnog referenta u Odsjeku za komunalno gospodarstvo i stručnog
suradnika za protokol i informiranje u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, na
određeno vrijeme, 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 komunalnog referenta (1 izvršitelj) u Odsjeku za
komunalno gospodarstvo i stručnog suradnika za protokol i informiranje (1 izvršitelj) u
Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, na određeno vrijeme, do povratka
službenica s bolovanja ( bolovanje i porodiljni dopust).
U Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju se:
-

Čedomir Miler, dipl. ing., Zamjenik gradonačelnika – za Predsjednika
Povjerenstva;
Đimi Skomeršić, ing. građ., voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo – član i
Radmila Živanović Čop, dipl. iur. Voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove – članica.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.00 sati.
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