GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-112-10
Krk, 26. siječnja 2016.

ZAPISNIK
sa 112. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. siječnja (ponedjeljak) 2016. 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, 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, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, 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. Imovinsko pravni predmeti.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Edo Hero dipl. ing. građ. - tehničko rješenje i procijenjena vrijednost za
asfaltiranje prometnice u dijelu Vršak u naselju Pinezić;
b) Ivo Feranda iz Kornića, Ravnica 5 - zamolba za izgradnju javne rasvjete u
predjelu ulice Ravnica u naselju Kornić;
c) Informacija Odsjeka o dostavljenoj lokacijskoj dozvoli za gradnju prometnice
u zoni Lunte;
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

d) Ruža Vlaše iz Klane, Studena 92 – zamolba za otklanjanje oborinskih voda sa
dijela prometnice pored Društvenog doma u naselju Brzac, jer se sa prometnice
slijevaju prema obiteljskoj kući na kč.br. 62/3 Brzac;
e) Tvrtka Vidmar d.o.o. – ponuda za izradu geodetsko situacijskog nacrta za
potrebe izrade idejnog rješenja kupališta Črnike u gradu Krku;
f) Tvrtka Delta projekt d.o.o. iz Rijeke – prijedlog za rješavanje pristupnog puta
do vlasničkog areala z.č. 1245/1, 1245/2, 1246 k.o. Poljica u naselju Linardić.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Uslužni obrt „Maestro“ vl. Karmen Podner iz Krka, Istarski prolaz 1 – zamolba
za davanje suglasnosti i sufinanciranje adaptacije prostora muškog frizerskog
salona u gradu Krku.
Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi nastavka rada na projektu
BFC SEE (Business Friendly Certification South-East Europe).
Tvrtka Net com d.o.o. iz Rijeke, Riva 6 – ponuda za doradu web stranica Grada
Krka.
Tvrtka Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, Mirnovec 20 – ponuda za održavanje
vatrometa u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2016. godine u Krku.
Tvrtka Novi List d. d. - prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji zakupa stranica
za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2016. godini.
Općina Punat – prijedlog za davanje suglasnosti za imenovanje biciklističke staze
i šetnice na ŽC 5125 – dionica Dunat Kanajt.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
OdlukeiZaključke
1.Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju zemljišta u vlasništvu
Grada Krka i to dijela k. č. 1478/1 površine 171 m2, k.o. Kornić, o čemu je objavljen javni
natječaj u glasilu Narodne novine broj: 2/16 od 5. siječnja 2016. godine.
2. Donošenje Odluke o kupnji gr.č. 373 k.o. Krk, površine 68 m2, vlasništvo Župe Uznesenja
Blažene Djevice Marije , Krk, radi izgradnje budućeg okretišta prometnice U-3.2 i U-3.3 na
području DPU Poslovne zone 29 na predjelu Sveti Petar u gradu Krku, te vezano za navedeno
zaključenje ugovora o donaciji za sufinanciranje kupnje predmetne parcele sa davateljem
donacije Plodine d.d. sa sjedištem u Rijeci.
3.Prijedlog Mrakovčić Mihovila iz Skrpčića 29, za kupnju dijela k. č. 3385/1 k.o. Krk grad u
površini od 150 m2 , radi formiranja okućnice stambene građevine predlagatelja izgrađene na
k. č. 3385/4 k.o. Krk grad.
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4. Prijedlog Tomislava Kirinčića, zakupnika ugostiteljskog objekta Terasa Dijana, za
oslobođenje od plaćanja zakupnine na rok od mjesec dana, u kojem roku će trajati radovi na
sanaciji terase.
5. Donošenje odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora za slijedeće poslovne
prostore:
- poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade , na adresi J.J.Strossmayera 24 , površine
40,26 m2 , za koji je ugovor o zakupu zaključen sa Željkom Dminićem iz Krka, A.B.Šimića 5 i
koji ugovor prestaje važiti 31. ožujka 2016. godine.
- poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju i na katu zgrade u Krku, Stjepana Radića bb , koji
se sastoji od kuhinje, sanitarija i pomoćnog prostora površine 78,30 m 2 i terase površine
183,15 m2 , za koji je ugovor o zakupu zaključen sa zakupnikom Tomislavom Kirinčićem iz
Krka , Kvarnerska 13 i koji ugovor prestaje važiti 20. ožujka 2016. godine.
- poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 ,
površine 17 m2 , za koji je ugovor o zakupu zaključen sa Fiomar d.o.o. sa sjedištem u Krku ,
Narodnog preporoda 21 , a koji ugovor ističe 1. travnja 2016. godine.
- poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, na adresi J.J.Strossmayera 23 ,
površine 24,30 m2 , za koji poslovni prostor je zaključen ugovor sa Klaudijom Žic iz Krka,
Kralja Tomislava 14 , koji ugovor prestaje važiti 1. ožujka 2016. godine.
- poslovna prostorija broj: 1 , površine 14,52 m2 , koja se nalazi na prvom katu zgrade , na
adresi Dr. Dinka Vitezića 1 , za koju je ugovor o zakupu zaključen sa političkom strankom –
HDZ , koji ugovor je istekao 1. siječnja 2016. godine.
6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
udrugama građana , trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka ( Vecla d.o.o. Krk ) i
ustanovama od posebne važnosti za Grad ( Turistička zajednica grada Krka, Gradska
knjižnica Krk , Centar za kulturu, Javna vatrogasna postrojba ) koje su do sada koristile
poslovne prostore u vlasništvu Grada Krka bez naknade.
-

Potrebno je utvrditi hodogram aktivnosti sa rokovima izvršenja te uvjete natječaja

( poslovni prostori koji se daju u zakup , djelatnost , rok na koji se poslovni prostor daje u
zakup , dokumentacija koja se prilaže , kriteriji za utvrđivanje najpovoljnijih ponuda ).
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je
Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prima se na znanje tehničko rješenje i procijenjena vrijednost za izvođenje
radova na asfaltiranju prometnice u dijelu Vršak u naselju Pinezić, izrađeno od
Eda Hera dipl. ing. građ. u iznosu od 242.600,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetno tehničko rješenje i troškovnik procijenjene
vrijednosti radova, koji čine sastavni dio ovog zaključka).
Kako asfaltiranje prometnice u dijelu Vršak u naselju Pinezić, nije u Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, na temelju
Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-02/15-02/34, Urbroj: 2142/01-02/1-15-4 od
13. listopada 2015. godine, molimo pismeno očitovanje tvrtke Degrad d.o.o. o
sudjelovanju u investiciji sa 40% sredstava nabavne vrijednosti sukladno članku
167. Zakona o prostornom uređenju.
b) Prima se na znanje zamolba Ive Feranda iz Kornića, za izgradnju javne rasvjete
u predjelu ulice Ravnica kod kbr. 36 i 38 na lokaciji postojećeg temelja javne
rasvjete, u naselju Kornić.
Od strane Mjesnog odbora Kornić dostavljeno je očitovanje da predmetna
izgradnja javne rasvjete nije predviđena Planom izgradnje javne rasvjete
Mjesnog odbora Kornić za 2016. godinu, već će ista biti planirana Planom
izgradnje javne rasvjete Mjesnog odbora Kornić za 2017. godinu.
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
o dostavljenoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/15-03/34, Urbroj: 2170/103-04/2-15-5 od 22. prosinca 2015. godine za gradnju prometnice u zoni Lunte.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prikupi 3 (tri)
ponude za izradu parcelacijskog elaborata za gradnju prometnice u zoni Lunte.
d) Prihvaća se zamolba Ruže Vlaše iz Klane, za otklanjanje oborinskih voda sa
dijela prometnice pored Društvenog doma u naselju Brzac, jer se sa prometnice
slijevaju prema obiteljskoj kući na kč.br. 62/3 Brzac.
Procijenjena vrijednost za izvođenje radova na izgradnji predmetne oborinske
odvodnje kod Društvenog doma u naselju Brzac, izrađena od Eda Hera dipl. ing.
građ. iznosi 18.860,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prikupi 3 (tri)
ponude za izvođenje radova iz stavka 1. ovog zaključka.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. za izradu geodetsko situacijskog nacrta
za potrebe izrade idejnog rješenja kupališta Črnike u gradu Krku, u iznosu od
10.420,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
f) Prima se na znanje idejno rješenje izrađeno od tvrtke G.P.Z. d.o.o. Rijeka, koje
je izrađeno na prijedlog tvrtke Delta projekt d.o.o. iz Rijeke za rješavanje
pristupnog puta do vlasničkog areala z. č. 1245/1, 1245/2, 1246 k.o. Poljica u
naselju Linardić.
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Sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj:
153/13), pripremu građevinskog zemljišta može financirati vlasnik ili onaj kome
to uređenje koristi, pa se upućuje se podnositelja na Odsjek za opće, pravne i
kadrovske poslove zbog sklapanja Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta sukladno naprijed navedenom članku.
Podnositelj zamolbe financirati će izradu sve dokumentacije potrebne za
ishođenje akta o građenju.
U projektnoj dokumentaciji, odnosno geodetskim podlogama potrebno je
prikazati postojeći put na koji se nastavlja predmetna dionica.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk daje suglasnost Uslužnom obrtu „Maestro“ vl. Karmen Podner iz Krka, za
adaptaciju poslovnog prostora, u vlasništvu Grada Krka na adresi Istarski prolaz 5 –
namjena djelatnosti - muški frizerski salon u gradu Krku.
Na temelju ponude tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, br. 06/2016., za izvođenje radova
na sanaciji sanitarija u poslovnom prostoru iz stavka 1. ovog zaključka, u ukupnom
iznosu od 43.988,96 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, Grad Krk će participirati
sa iznosom od 50% potrebnih sredstava.
Obveza podnositeljice zamolbe je da u sklopu radova koje namjerava izvesti na
adaptaciji poslovnog prostora pripremi priključak na kanalizacijski sustav grada Krka
do ulice Istarski prolaz u gradu Krku.
Ad 4.
Informaciju o potrebi nastavka rada na projektu BFC SEE (Business Friendly Certification
South-East Europe) obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zbog nastavka procesa certificiranja vezanog uz projekt BFC SEE (Business Friendly
Certification South-East Europe) – zadužuje se Igor Hrast da u što kraćem roku,
Kolegiju gradonačelnika podnese izvješće o potrebnim radovima vezanim za završetak
projekta.
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Ad 5.
Ponudu tvrtke Net com d.o.o. iz Rijeke, Riva 6 za doradu web stranica Grada Krka obrazložio
je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Net com d.o.o. iz Rijeke, za doradu web stranica Grada Krka
u iznosu od 1.875,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Ponudu tvrtke Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, Mirnovec 20 za održavanje vatrometa u
prigodi održavanja Krčkog karnevala 2016. godine u Krku obrazložio je Marinko Bajčić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, za održavanje vatrometa
u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2016. godine u Krku – varijanta II u iznosu od
16.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 7.
Prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za tiskanje
regionalnog priloga Otočni novi list u 2016. godini obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa
stranica za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2016. godini, u iznosu od
2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a po svakoj zakupljenoj stranici ( vidi
prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 8.
Prijedlog Općine Punat za davanje suglasnosti za imenovanje biciklističke staze i šetnice na
ŽC 5125 – dionica Dunat Kanajt obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon
rasprave donio sljedeći
Zaključak
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Grad Krk prihvaća prijedlog i daje suglasnost Općini Punat da se novoizgrađena šetnica
i biciklistička staza na ŽC 5125 dionica Dunat – Kanajt imenuje pod nazivom „Šetalište
Antuna Žica Dunižarića“.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15.40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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