GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-111-7
Krk, 19. siječnja 2016.

ZAPISNIK
sa 111. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. siječnja (ponedjeljak) 2015. 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 gospodarstvo:
a) Informacija Odsjeka o odobrenim sredstvima u iznosu od 2.128,12 Eura iz
Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. - 2013.;
b) Ponude za izradu printanja fotografija o lokvama i barjanskim oknima potrebnih za
postavu izložbe u sklopu projekta Lokna;
c) Tvrtka Eko Adria d.o.o. iz Pule – ponuda za izradu postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš za projekt Multimedijalnog kulturnog centra u Krku;
d) Stručni Tim za uređenje eksterijera poslovnih prostora i elemenata vizualne
komunikacije - prijedlog rješenja oblikovanja stare gradske jezgre grada Krka.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
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a) Prijedlog Odsjeka za dodjelu prostora Velike vijećnice Foto klubu Krk za obavljanje
aktivnosti udruge;
b) Koloratura d.o.o. iz Rijeke Simonettieva 7 - prijedlog za sufinanciranje dijela troškova
putovanja za djecu s područja Grada Krka na rehabilitacijski i psihoterapijski program
za djecu;
c) Maškarana grupa umirovljenika Doma za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz
Krka - zamolba za sufinanciranje ručka u restoranu Maritim u Krku povodom
obilježavanja manifestacije Karnevala 2016.;
d) Prijedlog Odsjeka za imenovanje Povjerenstva za otvaranje prijava prispjelih na Javni
poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini i koje će ocjenjivati programe ili
projekte, te da li su prijavljeni ispunili sve propisane uvjete iz Javnog poziva;
e) Tvrtka Rifin d.o.o. iz Zagreba – ponuda za otkup knjige autora Guste Santinija pod
naslovom: „Vratimo osmjeh Lijepoj našoj“.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. u svezi izvršenja Ugovora o
pružanju veterinarsko higijeničarskih usluga u 2015. godini;
b) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe,
Lučka kapetanija Rijeka - zamolba za davanje suglasnosti na spajanje dijela
građevine Ispostave Krk na sustav kanalizacijske i oborinske odvodnje;
c) Miroslav Marić iz Slavonskog Broda, Slavonska 9a – zamolba za rekonstrukciju
nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice, na način da se s prometnice može ulaziti na
parkiralište izgrađenog stambenog objekta na k. č. 2581/1 k.o. Krk grad;
d) prijedloga prometnog redara za promjenu regulacije na križanju ulice Mate Balote
i Lakmartinske u gradu Krku;
e) Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. – prijedlog u svezi Ugovora o pružanju
veterinarsko higijeničarskog servisa na području Grada Krka u 2016. godini.
5. Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka - Izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području Primorsko goranske županije.
6. Turistička zajednica otoka Krka - prijedlog Ugovora o financiranju rada
„hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa;
7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
a) Tvrtka Geoprojekt d.o.o. Opatija – elaborat koji je prilog planu za izradu ceste u
naselju Brzac.
b) Tvrtka Kavazović Limar d.o.o. iz Krka, Stanka Vraza 5 - zamolba za financiranje
glavnog projekta dijela sabirne ulice SU 6 sa spojem na zapadnu obilaznicu GU 1;
c) Edo Hero dipl. ing. građ. i Franjo Magaš - troškovnik za izvođenje monterskih i
građevinskih radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka prema Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
d) Obrt za građevinarstvo „Gratel“ – ponuda za izgradnju parkirališta u naselju Milohnić
( dio okoliša oko zgrade bivše osnovne škole);
e) Izgradnja građevine „Rekonstrukcija ( prezentacija i konstruktivna sanacija ) istočnog
poteza gradskog bedema u gradu Krku na k. č. 2625, 2623 i 2622 sve k.o. Krk grad;
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f) Marija i Mladen Dujmović, Dubravko Frgačić, tvrtka Pinel d.o.o. Krk i Orada Adriatic
d.o.o. iz Cresa – zamolba za stavljanje van snage DPU dijela poslovne zone 29 na
području Sv. Petar u gradu Krku.
Ad 1.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
OdlukeiZaključke
1. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za nabavu i montažu sunčane
elektrane 30kw.
2. Donošenje Odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu
usluge – stručnog nadzora održavanja zelenih površina i uređenja krajobraza
Grada Krka u 2016. godini.
3. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu
usluge – izrada arhitektonskog projekta i projekta unutrašnjeg uređenja sa
troškovnicima za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade za Multimedijalni centar u
gradu Krku.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o odobrenim sredstvima u
iznosu od 2.128,12 Eura iz Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska
2007. - 2013., za provedbu projekta „Lokna“ – očuvanje i promocija vodenih
biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost.
b) Najpovoljnijom ponudom za izradu printanja fotografija o lokvama i barjanskim
oknima potrebnih za postavu izložbe u sklopu projekta „Lokna“ utvrđuje se
ponuda tvrtke Izrada reklama „Pruša“ iz Rijeke u iznosu od 9.900,00 kn (iznos
ponude oslobođen je plaćanja PDV-a u okviru OP IPA Slovenija – Hrvatska
2007. 2013.) – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Eko Adria d.o.o. iz Pule za izradu elaborata zaštite
okoliša radi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okoliš za projekt Multimedijalnog kulturnog centra u Krku, u iznosu od
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19.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Plaćanje po ponudi biti će izvršeno na način da će Grad Krk uplatiti iznos od 50
% utvrđenih sredstava u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisa Ugovora po
izdanom računu, a ostatak sredstva biti će isplaćen nakon predaje elaborata.
d)
1. Prihvaća se prijedlog rješenja oblikovanja stare gradske jezgre grada Krka
izrađen od stručnog tima za uređenje eksterijera poslovnih prostora i elemenata
vizualne komunikacije.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da Rješenja oblikovanja stare gradske
jezgre grada Krka dostavi svim vlasnicima / korisnicima poslovnih prostora u
starogradskoj jezgri grada Krka.
Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-05/14-01/17, Urbroj: 2142/0102/1-15-4 od 14. srpnja 2015. godine vlasnici/korisnici poslovnih prostora dužni
su napraviti detaljno izvedbeno rješenje.
2.

Vlasnici / korisnici poslovnog prostora u starogradskoj jezgri grada Krka dužni
su do 01. srpnja 2016. godine provesti rješenje i urediti eksterijer poslovnog
prostora, u skladu s verificiranim izvedbenim rješenjem, ukloniti sve
materijale/reklamne objekte koji nisu u skladu sa novim rješenjem.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo (komunalno redarstvo) za
provedbu ovog zaključka u zadanim rokovima, u skladu s Odlukom o
komunalnom redu ( „Službene novine PGŽ“ broj 19/12).
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Zbog preklapanja termina u Društvenom centru Krk u prostoru koji koristi
Udruga „Osjeti ritam“, Foto klubu „Krk“ iz Krka odobrava se korištenje Velike
vijećnice u Upravnoj zgradi Grada Krka jednom tjedno, četvrtkom u vremenu
od 18,00 – 20,00 sati za obavljanje aktivnosti udruge.
b) Prihvaća se prijedlog Koloratura d.o.o. iz Rijeke za sufinanciranje dijela
troškova putovanja tijekom 2016. godine za djecu s područja Grada Krka: Vanir
Hulak, Kiaru Brozić i Lanu Horvat, na relaciji Krk – Rijeka - Krk na
rehabilitacijski i psihoterapijski program.
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c) Udovoljava se zamolbi maškarane grupe umirovljenika Doma za starije i
nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka, koja će sudjelovati na Riječkom
karnevalu i spaljivanju pusta u Krku, za sufinanciranje ručka u restoranu
„Maritim“ u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu odobrava iznos od 1.760,00 kn po dostavljenom računu.
d) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje
Povjerenstva za poslove provedbe prijava prispjelih na Javni poziv za
financiranje javnih potreba u 2016. godini.
U Povjerenstvo za poslove provedbe Javnog poziva za financiranje javnih
potreba u 2016. godini imenuju se:
-

Marinko Bajčić, dipl. iur., pročelnik JUO – za Predsjednika Povjerenstva;
Marinka Margan voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti – članica i
Mladena Cvitković bacc. admin. publ. viši stručni referent Odsjeka za opće,
pravne i kadrovske poslove – članica.

e) Grad Krk zahvaljuje se tvrtki Rifin d.o.o. iz Zagreba na ponudi za otkup knjige
autora Guste Santinija pod naslovom: „Vratimo osmjeh Lijepoj našoj“.
Kako su u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu ograničena sredstva, nismo u
mogućnosti prihvatiti ponudu.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. u svezi izvršenja
Ugovora o pružanju veterinarsko higijeničarskih usluga u 2015. godini (vidi
prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Grad Krk daje suglasnost Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture,
Upravi sigurnosti plovidbe, Lučkoj kapetaniji Rijeka, Ispostava Krk za spajanje
dijela građevine koje se nalazi na k. č. 415/G k.o. Krk grad na sustav oborinske
odvodnje.
Prije izvođenja radova podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, Odsjeku za
komunalno gospodarstvo dostaviti na ovjeru tehničko rješenje.
U dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za spajanje na sustav kanalizacijske
odvodnje potrebno je obratiti se tvrtki Ponikve voda d.o.o. Krk.
c) Kako je podnositelju zamolbe Miroslavu Mariću iz Slavonskog Broda,
onemogućen pristup stambenom objektu izgrađenom na k. č. 2581/1 k.o. Krk
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grad, obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči radove za
rekonstrukciju – spuštanje nivoa postojećeg nogostupa na obilježenom –
izgrađenom kolnom ulazu na k. č. 2581/1 k.o. Krk grad.
d) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prometnog redara za
promjenu regulacije na križanju ulice Mate Balote i Lakmartinske u gradu
Krku.
Obvezuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo - prometni redar da izvrši
pripremne radnje potrebne za promjenu regulacije prometa i označavanje ulice
Mate Balote kao ceste s prednošću prolaska u odnosu na Lakmartinsku ulicu u
gradu Krku.
U daljnjem razdoblju (travanj – svibanj 2016.) kad se budu odvijali radovi na
izradi horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka, potrebno
je naručiti i radove za označavanje promjene regulacije prometa iz stavka 1. ovog
zaključka.
e) Prihvaća se prijedloga Ugovora o pružanju veterinarsko higijeničarskog servisa
na području Grada Krka u 2016. godini dostavljen od Veterinarske ambulante
Crikvenica d.o.o. (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 5.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko goranske
županije dostavljenog od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području
Primorsko goranske županije, dostavljeno od Državnog ureda za reviziju,
Područni ured Rijeka, KLASA: 041-01/15-10/16, URBROJ:613-10-16-135 od 15.
siječnja 2016. godine.
Sukladno Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području
Primorsko goranske županije, iz prednjeg stavka ovoga Zaključka i iskazanim
preporukama, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i pojedini Odsjeci i zaduženi
službenici unutar istih da u zadanom roku od 60 dana pripreme potrebno
očitovanje i ispune tablicu – Obrazac: Plan provedbe preporuka u reviziji
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učinkovitosti (vidi prilog – Obrazac: Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti,
koji čini njegov sastavni dio).

Ad 6.
Prijedlog Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i
zajedničkih programa dostavljenog od Turističke zajednice otoka Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Turističke zajednice otoka Krka u vezi Ugovora o financiranju
rada „hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa.
Grad Krk sudjelovati će u financiranju ureda TZ otoka Krka i hladnog pogona i
zajedničkih programa u iznosu od 128.950,40 kn u tri jednaka obroka.
Ad 7.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Elaborat tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija - prilog planu za izradu
ceste u naselju Brzac, izrađen sukladno Zaključku Klasa: 350-05/13-01/3 Urbroj.
20142/01-02/13- 14, od 6. studenog 2013. godine za koji će se izvršiti isplata.
Radovi na idejnim projektima koji su ponuđeni i prihvaćeni temeljem Zaključka
Klasa: 350-05/13-01/3 Urbroj. 20142/01-02/13- 15, od 6. studenog 2013. godine,
privremeno se obustavljaju dok se elaborat iz članka 1. ovog zaključka ne
provede u katastru.
b) Prihvaća se zamolba tvrtke Kavazović Limar d.o.o. iz Krka, Stanka Vraza 5, za
financiranje glavnog projekta i ostale dokumentacije dijela sabirne ulice SU 6 sa
spojem na zapadnu obilaznicu GU 1.
Projekt mora biti u skladu sa donesenim Rješenjem Klasa: UP/I-350-05/15-05/6,
Urbroj: 2170/1-03-04/3-15-2 od 17. 08. 2015., produženim važenjem lokacijske
dozvole Klasa: UP/I- 350-05/13-03/48, Urbroj: 2170/01-03-04/3-13-12 od 7. 10.
2013. i važećim zakonima.
Kompletnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu potrebno je dostaviti Gradu
Krku na verifikaciju.
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Upućuje se podnositelj zahtjeva na imovinsko-pravnu službu Grada Krka zbog
sklapanja ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sukladno
članku 167. Zakona o prostornom planiranju.
c) Prihvaćaju se troškovnici izrađeni od Eda Hera dipl. ing. građ. i Franje Magaša,
za izvođenje monterskih i građevinskih radova na proširenju javne rasvjete
Grada Krka prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu.
Procijenjena vrijednost od strane Eda Hera dipl. ing. građ. navedenih
građevinskih radova iznosi 143.487,00 kn + PDV što ukupno iznosi 179. 358,75
kn.
Procijenjena vrijednost od strane Franje Magaša za monterske radove iznosi
622.268,00 kn + PDV što ukupno iznosi 777.835,00 kn.
Ukupna procijenjena vrijednost monterskih i građevinskih radova na proširenju
javne rasvjete Grada Krka iznosi 765.755,00 kn + PDV što ukupno iznosi
957.193,75 kn.
Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da sukladno Zakonu o
javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143,13 i 13/14) provede
jedinstveni postupak javne nabave za proširenje javne rasvjete Grada Krka.
Potrebni radovi na proširenju javne rasvjete Grada Krka, za koje se izrađuje
analiza koji su u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu, izvoditi će se nakon izvršene analize.
Za nadzor nad montažerskim radovima na proširenju javne rasvjete Grada
Krka zadužuje se Franjo Magaš.
Nadzor nad građevinskim radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka
vršiti će Edo Hero dipl. ing. građ.
d) Prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo „Gratel“ za izgradnju parkirališta
u naselju Milohnić ( dio okoliša oko zgrade bivše osnovne škole), u iznosu od
40.975,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Za nadzor nad izvođenjem radova zadužuje se Edo Hero dipl. ing. građ. nadzorni
inženjer Grada Krka.
e) Na temelju do sada izvršenih sveukupnih analiza projektne dokumentacije i
izvedenih radova na „Rekonstrukciji, prezentaciji i konstruktivnoj sanaciji
istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku na k.č. 2625, 2623, 2622 sve k.o.
Krk Grad“ , a vezano na radnje koje je potrebno učiniti za nastavak radova kao
i na konstatirana neispunjenja ugovornih obveza izvođača potrebno je:
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zatražiti očitovanje tvrtke Omega engineering d.o.o. (koja vrši glavni i
građevinski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova) o do sada izvedenim
radovima na predmetnoj građevini sukladno građevinskoj knjizi, te analizu
očitovanja Hedom d.o.o. o njihovim potraživanjima, a sve s obzirom na čl. 20.
sklopljenog Ugovora o građenju Klasa: 406-06/14-01/3, Urbroj: 2142/01-02/1-1511, od 11. svibnja 2015. godine.
Sukladno istom u slučaju raskida ugovora, ako nastupe zakonske ili druge
nepredviđene okolnosti koje čine ispunjenje ugovora nemogućim ili ako izvođač
ne ispuni obveze, naručitelj je dužan platiti samo izvedene radove.



naručiti izradu novog projekta sanacije temelja i sanacije zidina (bez šetnice
budući da će se šetnica oko zidina graditi u drugoj fazi projekta) ali sa
projektima konstrukcija i geomehaničkim radovima koje po potrebi može
financirati Grad Krk, kao i izradu geodetske podloge za predmetni projekt, a sve
u dogovoru s Omega engineering d.o.o. koji su glavni projektanti glavnih
projekata za koje je ishođena potvrda glavnog projekta
nakon realizacije prednjih članaka ovog zaključka organizirat će se zajednički
sastanak s tvrtkom Hedom d.o.o. i razmotrit će se potreba o raskidanju ili
dopuni Ugovora o građenju Klasa: 406-09/14-01/3, Ur.broj: 2142/01-02/1-15-11
sklopljenog sa tvrtkom Hedom d.o.o. 15. svibnja 2015. godine.
Grad Krk će pokušati isto riješiti dogovorno ukoliko to budu dopuštale odredbe
zakonske regulative vezane na javnu nabavu.



f) Grad Krk ne može prihvatiti zamolbu Marije i Mladena Dujmović, iz Krka,
Dubravka Frgačić, iz Krka, tvrtke Pinel d.o.o. Krk i Orada Adriatic d.o.o. iz
Cresa za stavljanje van snage DPU dijela poslovne zone 29 na području Sv. Petar
u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da za narednu
sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka pripremi prijedlog Odluke o izradi III.
izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu
Sv. Petar u gradu Krku, u skladu s prvobitnim rješenjem koje je bilo
predloženo na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16. 45 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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