GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-13-146-9
Krk, 05. veljače 2013.

ZAPISNIK
sa 146. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04..veljače (ponedjeljak) 2013. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 09:00 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 Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović-Čop, voditeljica Odsjela za opće, pravne i
kadrovske poslove, Ana Bajčić – 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. Imovinsko – pravni predmeti.
2. Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi kapitalnih projekata za Dodatak
Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka Krka.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o pomoćima i utrošenim financijskim
sredstvima iz programa socijalne skrbi Grada Krka za razdoblje prosinac 2012.
i siječanj 2013. godine;
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o broju subvencija s osnova plaćanja
komunalne naknade na području Grada Krka za korisnike socijalnog programa
i staračka domaćinstva s prosjekom starosne dobi preko 75 godina;

1











Centar za socijalnu skrb Krk – zamolba za odobravanje pomoći obitelji Majetić
Samira iz Krka, Narodnog Preporoda 14;
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, iz Zagreba, Ilica 101- zamolba za
sufinanciranje izdavanja časopisa „Ovčarsko – kozarski list“ u 2013. godini;
Dom mladih Rijeka, Laginjina 15 – ponuda za provođenje akcije „Prvi koraci u
prometu“ za učenike prvih razreda Osnovnih škola na području Grada Krka;
Multimedijalna udruga „Krčka beseda“, iz Krka, Dr. D. Vitezića 22- zamolba
za sufinanciranje vođenja računovodstveno knjigovodstvenih usluga za potrebe
udruge;
Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“- zamolba
za sufinanciranje
jednodnevnog edukativnog posjeta tvrtki Pavin iz Jastrebarskog za članove
udruge;
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk – zamolba za sufinanciranje
maturalne zabave za učenike 4G razreda;
Simon Dani iz Krka, Zrinska 12- zamolba za sufinanciranje prijevoza za
posjete invalidnom djetetu u KBC Rijeka, bolnica Sušak;

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Izvještaj tvrtke Dezinsekcije d.o.o. o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka tijekom 2012. Godine;
b) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o.- prijedlog Ugovora o provođenju mjera dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2013. Godini;
c) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke- prijedlog Ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz
Rijeke o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2013. Godine;
d) Tomažić Richarda iz Slovenije, Maribor, Miklavška 9a- zamolba za priznavanje
uplaćenog komunalnog doprinosa;
e) Ružica Morić iz Krka, Vidikovac 12- zamolba za dodjelu korištenja grobnog mjesta
broj 248 na gradskom groblju Krk, na neodređeno vrijeme;
f) Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o.- prijedlog Ugovora o pružanju usluga
veterinarsko – higijeničarskog servisa na području Grada Krka u 2013. Godini;
g) Veterinarska stanice Rijeka d.o.o.iz Rijeke - ponuda Veterinarske stanice Rijeka
d.o.o.iz Rijeke za pružanje usluga veterinarsko – higijeničarskog servisa na području
Grada Krka u 2013. Godini;
h) Prijedloga Odsjeka za otpis potraživanja duga komunalne naknade za dužnike kojima
je obveza prestala 1997. godine do 2009. Godine;
i) Mjesni odbor Milohnić- zamolba za sufinanciranje građevinskih radova na objektu
Društvenog doma Linardić;
j) Milan Žužić iz Krka Frankopanska 38- zamolba za oslobođenje plaćanja naknade za
priključenje stambene građevine na vodoopskrbni sustav Grada Krka
k) Tomislav Murgić iz Zagreba, Dubljevička 81- zamolba za asfaltiranje ulice kod
kućnih brojeva 11., i 13., u Dobrinjskoj ulici u Krku;
l) problematika plaćanja komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravnih gradnji na
području Grada Krka.
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5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Geoprojekt d.d. iz Opatije - prijedlog Ugovora za izradu projektne dokumentacije
prometnice Brzac (k.o. Linardići) dužine cca 300 m;
b) Nikola Zec, iz Brzac 101, opunomoćenik vlasnice katastarskih čestica
2279,1179/1,1179/2 i 1180 u naselju Brzac, za parcelaciju građevinskog zemljišta u
naselju Brzac i inicijativu za formiranje pristupnog puta, odnosno podnošenje
zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni put u naselju Brzac;
c) Inicijative Gradskog vijeća Grada Krka za dopunu Odluke o izradi ciljanih Izmjena
i dopuna PPU Grada Krka.
6. Razmatranje
problematike
financiranja
vođenja
knjigovodstveno
računovodstvenih usluga za potrebe neprofitnih kulturnih, sportskih i drugih
udruga sa područja Grada Krka u 2013. Godini.
7. Tvrtka Černelić d.o.o. iz Rijeke, Dežmanova 2- ponuda za opremanje novih
ureda Grada Krka na katu upravne zgrade.
8. Naklada Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Ogulinska 17- ponuda za otkup
knjige pokojnog akademika Luje Margetića pod nazivom „Srednjovjekovni
zakoni i opći akti na Kvarneru“.
9. Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20- ponuda za izvođenje
javnog vatrometa u Krku, na dan 12.02. 2013. godine povodom održavanja
manifestacije Karnevala.
10. Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, M. Krleže 4- ponuda za redovno mjesečno
održavanje ILS za Grad Krk u 2013. Godini.
11. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavku telefona za nove prostorije u
Gradskoj upravi Grada Krka.
12. Hulak Srđan iz Krka, autor fotomonografije „Krk u monokromu“ – ponuda za
otkup navedene fotomonografije.
13. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje kupnje
novog vozila za potrebe vrtića.
14. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Novi list d.d. iz Rijeke, Zvonimirova 20 a- prijedlog u svezi Ugovora o poslovnoj
suradnji za 2013. godinu;
b) Centar za kulturu Grada Krka- prijedlog za davanje suglasnosti na prijedloga
Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Centra za kulturu Grada Krka;
c) Radni prijedlog Plana izobrazbe/ edukacije službenika za 2013. godinu.
15. Centar za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice, Karolinska cesta 87Obavijest u svezi ponude sadnog materijala za 2013. godinu po natječaju JLS.
16. Razno.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
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Odluke i Zaključke
I.

Donošenje odluke o raspisivanju prvog natječaja za davanje u zakup javnih
površina na području Grada Krka. Tekst oglasa natječaja dostavlja se u
privitku dnevnog reda.

II.

Donošenje odluke o pokretanju postupka izvlaštenja za rješavanje imovinsko
pravnih pitanja za izgradnju ceste na području DPU Poslovne zone 29 na
predjelu Sveti Petar u gradu Krku U-3.2 , U-3.3.

III.

Donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave za nabavu loživog ulja
- ekstra lakog u količini od 27.000,00 lit. za potrebe Grada Krka u 2013.
godini (Evidencijski broj: NMV: 112013 ).

IV.

Donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave za nabavu tehničkih i
poslovnih usluga za potrebe Grada Krka u 2013. godini koje proizlaze iz
Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Evidencijski broj: NMV: 2/2013 ).

V.

Donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave za nabavu
knjigovodstveno - računovodstvenih usluga za potrebe neprofitnih kulturnih,
sportskih i drugih udruga sa područja Grada Krka u 2013. godini (Evidencijski
broj: NMV:3-2013)

VI.

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju / davanje u
zakup dijela k.č. 1478/1 k.o. Kornić površine 86 m2 , radi formiranja okućnice
o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu „Narodne novine“ broj:
4/2013 od 9. siječnja 2013. godine. Utvrđuje se daje prispjela jedna ponuda i
to za kupnju predmetnog zemljišta, ponuditelj Radojka Mrakovčić iz Komića,
kbr: 155 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 75 EUR po m2
zemljišta.

VII.

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju / davanje u
zakup dijela k.č. 147811 k.o. Kornić površine 97 m2 , radi formiranja okućnice o
čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu „Narodne novine“ broj: 4/2013
od 9. siječnja 2013. godine. Utvrđuje se daje prispjela jedna ponuda i to za kupnju
predmetnog zemljišta, ponuditelj Nikola i Katica Končarević iz Kornića, Lokvić 8,
sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 75 EUR po m2 zemljišta.

VIII. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 2281/4
( z.č. 851/4) površine 154 m2 , k.o. Krk grad, radi formiranja okućnice o
čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu „Narodne novine“ broj:
4/2013 od 9. siječnja 2013. godine. Utvrđuje se daje prispjela jedna ponuda i
to : Josip i Mirjana Lisac iz Krka, Narodnog preporoda 63, sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom u iznosu od 89 EUR po m2 zemljišta. Ponuditelji
također predlažu da se kupoprodajna cijena umanji za tržišnu vrijednost 41 m2
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k.č. 2281/5 k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja jer navode daje ta
kvadratura oduzeta od njihove parcele za izgradnju nogostupa.

IX.

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 2251
površine 705 m2, k.o. Linardići, o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u
glasilu „Narodne novine“ broj: 4/2013 od 9. siječnja 2013. godine. Utvrđuje se
da su prispjele 3 ( tri) ponude, te će se iste otvoriti na Kolegiju
gradonačelnika. Početna cijena utvrđena je u iznosu od 80 EUR po m2
zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.

X.

Prijedlog Mirjane Ljubičić iz Malinske , Brzac 13/D, za formiranje pristupnog
puta za k.č. 2252 k.o. Linardići, u naravi parkiralište u vlasništvu
predlagateljice, a preko dijela k.č. 2251 k.o. Linardići ( predmet prodaje pod
točkom IX. dnevnog reda) u površini od 100-120 m2 .

XI.

Prijedlog Makek Luke i Barbare iz Zagreba, Bernarda Vukasa 23 , za
smanjenje početne cijene za kupnju k.č. 2998/4 (z.č. 1775/4 ) površine 25 m2,
k.o. Krk grad, koja je utvrđena Zaključkom Klasa: 944-05113-0115 , Ur. broj:
2142/01-02-13-2 od 14. siječnja 2013. godine u iznosu od 150 EUR po m2
zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.

XII. Prijedlog Josipa Justića iz Krka, Kvarnerska 10, za kupnju 2/3 dijela
k.č. 3440/13 ( 2/3 dijela z.č. 1544/1 i 2/3 dijela z.č. 1544/2 ) k.o. Krk grad,
vlansništvo Grada Krka ( 1/3 dijela predmetne nekretnine vlasništvo je
Đurđice Kezele iz Zagreba).
XIII. Prijedlog Ljiljanke i Dragodina Lukića iz Krka, Narodnog preporoda 1 ,
za kupnju k.č. 2155/3 (z.č. 1079/23 ) k.o. Krk grad površine 241 m2, radi
formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja izgrađene
na k.č. 2155/1 k.o. Krk grad.
XIV. Prijedlog Pohl Vladimira iz Krka, Narodnog preporoda 6, za kompenzaciju
iznosa komunalnog doprinosa određenog za rekonstrukciju stambene
građevine izgrađene na k.č. 2434/1 k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja, sa
vrijednošću k.č. 2434/4 ( z.č. 651/5 ) površine 149 m2, k.o. Krk grad, koja
parcela je zauzeta izgradnjom ceste.
XV.
Ponuda Studia Perivoj d.o.o. sa sjedištem u Malinskoj, Branka Fučića 106,
za provođenje stručnog nadzora održavannja površina zelenila i uređenja
krajobraza za Grad Krk u 2013. godini.
XVI.

Prijedlog O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ sa sjedištem u Krku, Frankopanska 40,
za rješavanje stambenog pitanja - dodjelom stana za službene potrebe Višnji Žeks ,
zaposlenoj u školi kao logoped (deficitarno zanimanje).
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XVII. Prijedlog Brunner Ivana iz Slovenije zastupanog po odvjetnici Mariji
Dvorničić ( Vaić j.t.d. ) za nagodbeno rješenje imovinsko pravnih odnosa na
118 dijela gr.č. 104 k.o. Kornić ( naselje Muraj ), u naravi kuća i dvor.
XVIII. Prijedlog za priznavanje prava vlasništva Thoss Mariji iz Brzaca 52A, na z.č.
2538/11 površine 198 m2, k.o. Linardići ( gromača i kokošar u naselju Brzac)
iz razloga jer postoji dogovor sa prednicima tužiteljice i bivše Općine Krk od
1987. godine da će se predmetna parcela dati u zamjenu za z.č. 1825/2 k.o.
Linardić, koji su prednici tužiteljice dali u vlasništvo bivšoj Općini Krk radi
izgradnje društvenog doma u naselju Brzac.
XIX.

Prijedlog za otpis duga koji se vodi na ime Milke Volarić za korištenje stana u
Krku, N.U. Algarottia 15 u iznosu od 2.086,80 kuna, za period od 15. siječnja
2008. godine do 15. siječnja 2013. godine, iz razloga jer imenovana u navedenom
periodu nije koristila stan.

XX.

Informacija vezana za utvrđivanje vlasničkog stanja na k.č. 2453/1 ( z.č. 970/1 )
k.o. Krk grad, površine 1730 m2, u naravi ulica u predmetu po zahtjevu Tomislava
Murgića iz Zagreba, za asfaltiranje ulice kod kućnih brojeva 11 i 13 u Dobrinjskoj
ulici u Krku.

XXI. Zamolba Vilme Bogdanić iz Malinske, Sveti Anton 93 A za odgodu plaćanja
dospjelih obroka za kupnju stana na kojem postoji stanarsko pravo po
pravomoćnom rješenju o ovrsi Općinskog suda u Krku, Posl. broj: Ovr313/2012.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 2.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi prijedloga kapitalnih projekata za Dodatak
Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka,
obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi kapitalnih projekata od interesa
za Dodatak Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka Krka, te se članak 2. nadopunjuje kako slijedi:
-

u alineji 3. zamijeniti riječi ''u Gradu Krku i naselju Kornić'' riječima ''na
području Grada Krka'';
u alineji 4. zamijeniti riječi ''grada Krka'' riječima ''Grada Krka'';
u alineji 5. iza riječi ''luka Sveta Fuska,'' dodati riječi ''sportska luka na Lunti,'';
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-

-

u alineji 6. brisati riječi ''Poljica-Milohnići'' i ''Poljica-Čavlena'' te dodati riječi
''nerazvrstane ceste na području Grada Krka'';
u alineji 7. brisati riječi ''izgradnja osnovne škole sa športskom dvoranom ''Fran
Krsto Frankopan'' u Gradu Krku'';
u alineji 8. zamijeniti riječi ''u gradu Krku'' riječima ''na području Grada
Krka'';
u alineji 9. zamijeniti riječi ''Dijecezanski muzej u Gradu Krku'' riječima
''Uređenje multimedijalnog centra na Kamplinu'', te iza riječi ''sanacija muzeja
na otočiću Košljunu,'' dodati riječi ''sanacija i konzervacija nepokretnih
kulturnih dobara na području Grada Krka'';
dodati alineju 11. ''Parkirališta i garaže: izgradnja parkirališta i garaža na
području Grada Krka''
dodati alineju 12. ''Šetnice i biciklističke staze: Izgradnja šetnica i biciklističkih
staza na području Grada Krka'';
dodati alineju 13. „Proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada
Krka“
dodati alineju 14. ''Ostalo: Sportski centar Josip Pepi Uravić, Sportski bazen
Dražica, adaptacija Velike vijećnice Grada Krka, izgradnja multifunkcionalne
dvorane iznad trgovačkog centra, izgradnja novog doma za starije i nemoćne
osobe, izgradnja dječjih igrališta na području Grada Krka, izgradnja hangara
Jedriličarskog kluba Plav-Krk, Tržnica na malo, Izgradnja novog gradskog
groblja u Krku.''
Ad 3.

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o pomoćima i utrošenim
financijskim sredstvima iz programa socijalne skrbi Grada Krka za razdoblje
prosinac 2012. i siječanj 2013. godine ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini
sastavni dio ovog zaključka).



Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o broju subvencija
s osnova plaćanja komunalne naknade na području Grada Krka za korisnike
socijalnog programa i staračka domaćinstva s prosjekom starosne dobi preko 75
godina.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno članku 16. stavak 1. i 2.
Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine PGŽ“ broj:33/01, 16/02, 6/03 i
29/05) iznos subvencioniranih sredstava s osnove komunalne naknade sa Odsjeka
za komunalno gospodarstvo knjiži na Odsjek za društvene djelatnosti – pozicija
socijale.
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Prihvaća se zamolba Centra za socijalnu skrb Krk za odobravanje pomoći
socijalno potrebitoj obitelji Majetić Samira iz Krka.
Grad Krk dodijeliti će obitelji jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00
kn za potrebe ogrijeva.
Kako otac Samir ima dozvolu stranca s trajnim boravkom, te djeca Amir i Samra
nemaju zdravstveno osiguranje, Grad Krk, uplaćivati će tijekom 2013. godine
mjesečni iznos od 800,00 kn za potrebe zdravstvenog osiguranja dvoje
malodobne djece.



Nije moguće udovoljiti zamolbi Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza, iz
Zagreba, za sufinanciranje izdavanja časopisa „Ovčarsko – kozarski list“ u
2013. godini, iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu nisu
osigurana sredstva za navedenu namjenu.



Prima se na znanje prijedlog Doma mladih Rijeka za provođenje akcije pod
nazivom „Prvi koraci u prometu“ za djecu prvih razreda Osnovnih škola na
području Grada Krka.
Program edukacije „Prvi koraci u prometu“ u Osnovnim školama na području
grada Krka provesti će Auto klub Krk iz Krka, u sklopu godišnjeg programa
udruge, obzirom da se ista nalazi u Programu javnih potreba u društvenim
djelatnostima Grada Krka za 2013. godinu.



Načelno se prihvaća zamolba Multimedijalne udruge „Krčka beseda“ iz Krka, za
sufinanciranje vođenja računovodstveno knjigovodstvenih usluga za potrebe
udruge.
Primjena ovog zaključka odgađa se do donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuđača za vođenje knjigovodstveno računovodstvenih usluga
za potrebe neprofitnih kulturnih, sportskih i drugih udruga sa područja Grada
Krka u 2013. godini, obzirom da je postupak javne nabave za predmetnu
djelatnost u tijeku.



Udruzi vinara otoka Krka „Bukaleta“, odobrava se financijska potpora za
održavanje jednodnevnog edukativnog posjeta tvrtki Pavin iz Jastrebarskog za
članove udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
odobrava iznos od 1.000,00 kn.



Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk odobrava se financijska potpora
za održavanje maturalne zabave za učenike 4G razreda, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.



Temeljem Zaključka Klasa: 402-07/12-01/65, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-2, od 12.
prosinca 2012. godine prihvaća se prijedlog Simon Danija iz Krka za
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sufinanciranje prijevoza za posjete djetetu u KBC Rijeka, bolnica Sušak, za
vrijeme hospitalizacije djeteta, u iznosu od 1,00 kn po prijeđenom km.

Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvještaj tvrtke Dezinsekcije d.o.o. o provedenim mjerama
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka
tijekom 2012. godine ( vidi prilog predmetni Izvještaj koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
b) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. o provođenju mjera
dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2013. godini,
u iznosu od 68.355,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provođenju
mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2013. godine, u iznosu od
20.910,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Prihvaća se zamolba Tomažić Richarda iz Slovenije, Maribor, Miklavška 9a, za
priznavanje uplaćenog komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine na
k.č. 3934 ( z.č. 1655/2) k.o. Krk u gradu Krku.
Budući da je podnositelj zamolbe uplatio naknadu za komunalni doprinos za
navedenu stambenu građevinu dana 03. srpnja 1981. godine za bruto površinu od
112 m2, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da ukupnu bruto
površinu građevine umanji za 112 m2 prilikom obračuna komunalnog doprinosa,
sukladno Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ broj: 42/04,
34/09, 27/10, 19/12).
e) Ružici Morić iz Krka, daje se suglasnost za korištenje grobnog mjesta broj 248
na gradskom groblju Krk, na neodređeno vrijeme.
f) Prihvaća se prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko – higijeničarskog
servisa na području Grada Krka u 2013. godini, dostavljen od Veterinarske
ambulante Crikvenica d.o.o. u iznosu od 12.000,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
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g) Prima se na znanje ponudu Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. iz Rijeke za
pružanje usluga veterinarsko – higijeničarskog servisa na području Grada Krka
u 2013. godini (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

h) Odobrava se otpis potraživanja Grada Krka s osnova komunalne naknade
utvrđene za stambeni i garažni prostor, s potraživanjem na dan 31. prosinca
2012. godine, za obračune izvršene do 31. prosinca 2009. godine u ukupnom
iznosu od 12.426,62 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
i) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje građevinskih
radova
na objektu Društvenog doma Linardić, sukladno ponudama
Soboslikarskog obrta „Goricaj“ vl. Nikola Goricaj, Lj. Gaja 27, Nedelišće i to:
 za radove strojnog žbukanja stropova i zidova te izradu podnog estriha uz
izolator tvrdog stiropora od 5 cm debljine u iznosu od 41.250,00 u koji iznos je
uključen iznos PDV-a
 za radove „Demit“ fasade i unutarnje soboslikarske radove u iznosu od
44.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
j) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa:363-01/12-01/1, Ur. broj: 2142/0102/1-12-3, od 21. veljače 2012. godine i činjenice da je podnositelj zahtjeva
zatvorio postojeći vodovodni priključak koji se nalazi u Krku, na dijelu poslovne
zone „Curicta“ za koji je plaćena naknada u cijelosti, smatra se da je naknada za
priključenje stambene građevine na z.č. 1452/145 k.o. Vrh u cijelosti plaćena.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda odgovarajuću potvrdu
za ishođenje priključka na vodoopskrbni sustav Grada Krka.
k) Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 363-02/12-02/21, Ur. broj: 2142/0102/1-12-2, od 18. prosinca 2012. godine Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove (Imovinsko – pravna služba), uvidom u dokumentaciju, utvrdila je da je
z. č. 2453 (2453/1) k.o. Krk grad u vlasništvu fizičke osobe.
Grad Krk nije u mogućnosti investirati na dijelu Dobrinjske ulice u Krku, do
rješavanja Imovinsko – pravnih odnosa na z.č. 2453 k.o. Krk grad, te će se na
dijelu predmetnog puta vršiti redovno održavanje.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjek za komunalno gospodarstvo.
l) Kako je u tijeku postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, sukladno
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“
broj: 86/12), za pravne osobe i građane s područja Grada Krka primjenjivati će
se opći uvjeti i kriteriji zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, sukladno
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Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ broj: 42/04, 34/09,
27/10, 19/12).
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, za izradu
projektne dokumentacije prometnice Brzac, (k.o. Linardići) dužine cca 300 m, u
ukupnom iznosu od 63.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Prihvaća se zamolba Nikole Zeca, iz Brzac 101, opunomoćenika vlasnice
katastarskih čestica 2279,1179/1,1179/2,i 1180 u naselju Brzac, za parcelaciju
građevinskog zemljišta u naselju Brzac i inicijativu za formiranje pristupnog
puta, odnosno podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za predmetni
put u naselju Brzac.
Sukladno čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) troškove ili dio troškova za uređenje
građevinskog zemljišta može snositi vlasnik zemljišta
kojem uređenje
građevinskog zemljišta koristi i s jedinicom lokalne samouprave sklopiti ugovor
o uređenju građevinskog zemljišta, pa se podnositelj zahtjeva upućuje u
imovinsko-pravnu službu zbog sklapanja ugovora o financiranju uređenja javno
prometne površine prema čl. 136. Zakona, a na način da isti financira svu
dokumentaciju potrebnu za dobivanje akata kojima se dozvoljava građenje
javno prometne površine, te da podnositelj zahtjeva nema nikakvih potraživanja
od Grada Krka za projekte i ostale priloge koje je financirao u cilju dobivanja
dokumentacije o građenju za put.
Akti kojima se dozvoljava građenje javno prometne površine izdaju se
neposrednom provedbom PPU Grada Krka, pa svu dokumentaciju za gradnju
prometnice verificira i podnosi zahtjeve Grad Krk.
c) Na temelju inicijativa Gradskog vijeća Grada Krka, sa sjednice održane 29.
siječnja 2013. godine, upućuje se izrađivača plana ciljanih Izmjena i dopuna PPU
Grada Krka da se članak 3. i 6. prijedloga Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka dopune novim podstavcima
kojim će se:
-

definirati parametri (kis, kig, udaljenost od susjednih parcela itd.) usklađeni s
projektnim rješenjem za rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave u
Krku;
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-

određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno – garažnog platoa
na građevinskoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar obuhvata DPU-a
kompleksa RED.
Točku „VII popis tijela i osoba…“ članak 10. potrebno je dopuniti stavkom 2 koja
glasi:
Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne
Novine“ broj: 76/07,38/09,55/11,90/11 i 50/12) tijela i osobe iz prethodnog stavka
pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu ciljanih Izmjena i
dopuna PPUO. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da
zahtjeva nema.
Ad 6.

Problematiku financiranja vođenja knjigovodstveno računovodstvenih usluga za potrebe
neprofitnih kulturnih, sportskih i drugih udruga sa područja Grada Krka u 2013. godini,
obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i Radmila Živanović – Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obzirom da je natječaj za nabavu financiranja vođenja knjigovodstveno
računovodstvenih usluga za potrebe neprofitnih kulturnih, sportskih i drugih udruga sa
područja Grada Krka u 2013. godini, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ dana
09. siječnja 2013. godine poništen, nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sredstva
u iznosu od 320.000,00 kn, koja su osigurana u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu
za vođenje knjigovodstva/računovodstva udruga i klubova, raspodjeli na mjesečni iznos
za svaku pojedinu udrugu/klub, te da dobiveni iznos sredstava mjesečno isplati na račun
udruge / kluba za potrebe vođenja računovodstva istih, do okončanja postupka javne
nabave.
Ad 7.
Ponudu tvrtke Černelić d.o.o. iz Rijeke, Dežmanova 2, za opremanje novih ureda Grada Krka
na katu upravne zgrade, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Černelić d.o.o. iz Rijeke, za opremanje novih ureda Grada
Krka na katu upravne zgrade uredskim namještajem u iznosu od 66.885,82 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
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Ad 8.
Ponudu naklade Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Ogulinska 17, za otkup knjige
akademika Luje Margetića pod nazivom „Srednjovjekovni zakoni i opći akti na Kvarneru“
obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave, donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda naklade Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, za otkup knjige
akademika Luje Margetića pod nazivom „Srednjovjekovni zakoni i opći akti na
Kvarneru“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava
iznos od 2.375,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, za otkup 5 primjeraka
knjiga.
Ad 9.
Ponudu Mirnovec Pirotehnike d.o.o. iz Samobora, za izvođenje javnog vatrometa u Krku, na
dan 12.02. 2013. godine povodom održavanja manifestacije Karnevala, obrazložio je
gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave, donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Mirnovec Pirotehnike d.o.o. iz Samobora, za izvođenje javnog
vatrometa u Krku, na dan 12.02. 2013. godine povodom održavanja manifestacije
Karnevala, u iznosu od 14.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 10.
Ponudu Infoprojekta d.o.o. iz Rijeke, M. Krleže 4, za redovno mjesečno održavanje ILS za
Grad Krk u 2013. godini, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Infoprojekta d.o.o. iz Rijeke, za redovno mjesečno održavanje ILS
za Grad Krk u 2013. godini, u iznosu od 5.750,00 kn mjesečno u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 11.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku telefona za nove prostorije u Gradskoj upravi
Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku telefona za nove prostorije u
Gradskoj upravi Grada Krka (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Ad 12.
Ponudu Hulak Srđana iz Krka, autora fotomonografije „Krk u monokromu“ za otkup
navedene fotomonografije, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave,
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Hulak Srđana iz Krka, autora fotomonografije „Krk u
monokromu“ za otkup navedene knjige.
Grad Krk otkupiti će 10. komada fotomonografije „Krk u monokromu“, te se u tu svrhu
iz Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava potreban iznos sredstava.
Ad 13.
Zamolbu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za sufinanciranje kupnje novog vozila za
potrebe vrtića, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave, donio
sljedeći
Zaključak
Grad Krk kao osnivač Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk daje suglasnost za
nabavku novog automobila za potrebe vrtića, te se obvezuje da će snositi razmjerni dio
troškova prema kriteriju raspodjele JLS otoka Krka.
Ad 14.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja općih, pravnih i kadrovskih poslova, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013. godinu, dostavljen
od tvrtke Novi list d.d. iz Rijeke, u iznosu od 2.500,00 kn mjesečno u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
b) Centru za kulturu Grada Krka daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o
pravima iz radnog odnosa zaposlenika Centra za kulturu Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika Centra za
kulturu Grada Krka koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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c) Prima se na znanje radni prijedlog Plana izobrazbe/edukacije službenika Grada
Krka za 2013. godinu (vidi prilog predmetni radni prijedlog Plana izobrazbe …koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Radni prijedlog Plana izobrazbe/edukacije službenika Grada Krka za 2013.
godinu dostaviti će se voditeljima Odsjeka JUO, radi eventualnih primjedbi i
dopuna, koji su isti dužni vratiti Pročelniku u roku tri dana od dostave.
Ad 15.
Obavijest Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice, u svezi ponude
sadnog materijala za 2013. godinu po natječaju JLS, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice,
u svezi nabave sadnog materijala za 2013. godinu po natječaju JLS.
Kao uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje sadnica na području Grada Krka
potrebno je da podnositelj zahtjeva – korisnik ima prebivalište na području Grada.
Grad Krk sufinancirati će 50% troškova nabavke sadnica, te maksimalni iznos potpore
za pravne i fizičke osobe iznosi 1.000,00 kn.
Ad 16.
U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,
napomenuo je kako se broj Upravnih predmeta van roka, vidno smanjio, te su na listi sad dva
predmeta.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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