GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-85-47
Krk, 12 . svibnja 2015.

ZAPISNIK
sa 85. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. svibnja (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, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za kompenzaciju troškova gostovanja u
gradu Rockenhausenu;
b) Istra film Rijeka - zamolba za sufinanciranje snimanja dokumentarnog filma o
Branku Fučiću pod nazivom „Az, Branko pridivkom Fučić“;
c) Šahovski klub „Krk“ iz Krka - zamolba za sufinanciranje nastupa na finalu kupa
Hrvatske;
d) Udruga žena operiranih dojki „Nada“ iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje
aktivnosti udruge.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Mjesni odbor Kornić – mišljenje za asfaltiranje dijelova nerazvrstanih cesta na
području Mjesnog odbora;

1

b) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje građevinsko bravarskih radova
na uređenju Župne crkve u naselju Linardići;
c) Tvrtka Gteming d.o.o. i Franjo Mrakovčić iz Krka - prijedlog za javno privatno
partnerstvo za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Lucija u gradu
Krku;
d) Rekonstrukcija istočnog poteza gradskih bedema u gradu Krku i ponudu za stručni
nadzor nad izvođenjem radova;
e) Tijek izgradnje javne rasvjete i DTK kanalizacije u gradu Krku, na dionici od
crkve Sv. Lucije do autokampa Krk – prva faza radova, te ponudu tvrtke Geo line
d.o.o. za geodetsko iskolčenje trase;
f) Pierina Fiorentin zastupana po punomoćniku Anteu Fiorentin iz Krka, Vršanska 34
- zamolba za očitovanje o položaju planirane ulice na z.č. 3824 k.o. Krk te
suglasnost za gradnju obiteljske kuće na dijelu čestice;
g) Tijek gradnje rekonstrukcije raskršća kod Doma zdravlja u gradu Krku;
h) Uređenje istočnog dijela okoliša (trga) Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
Krk.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Damir Petrak iz Zagreba, Creska 13 - prijedlog za davanje suglasnosti za dozvolu
sviranja harmonike, violine i flaute za njegovo dvoje malodobne djece na javnoj
površini u gradu Krku, u vrijeme turističke sezone 2015. godine;
b) Mjesni odbor Vrh – prijedlog za izvođenje radova na održavanju prostora
Društvenog doma u Vrhu;
c) Soboslikarski obrt „Art Color“ vl. Mirko Jurešić iz Vrha, Vrh 29 - ponuda za
djelomični popravak unutarnjih i vanjskih zidova javnih autobusnih čekaonica u
naseljima Vrh i Skrbčići, te na raskrižjima Škarić i Dunat;
d) Tvrtka Stanek Media d.o.o. iz Kućan Marofa, Varaždin - prijedlog za davanje
suglasnosti za korištenje javne površine za postavu privremenog objekta – pagode
veličine 16 m2 na Trgu Josipa bana Jelačića u gradu Krku, u cilju održavanja
prodajne izložbe knjiga;
e) Tvrtka Vecla d.o.o. Krk – prijedlog za sufinanciranje uređenja privremenog
parkirališta „kod fratri“ u gradu Krku;
f) Prijedlog voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo za zapošljavanje
pomoćnog komunalnog redara, u vrijeme turističke sezone 2015. godine.
4. Odsjek za gospodarstvo:
a) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u vezi zamrzavanja procesa BFC statusa;
b) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica – ponuda za nabavu 8 komada svjetiljki Led
tehnologije s pripadajućom opremom, te ponuda za montažu i ugradnju navedene
opreme za potrebe JVP Grada Krka;
c) Informacija Odsjeka za gospodarstvo u vezi izmjena Zakona o pogrebničkoj
djelatnosti;
d) Informacija Odsjeka za gospodarstvo u vezi projekta Elektropunionica u gradu
Krku.
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Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Za k l j u č k e
a) Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za kompenzaciju troškova
gostovanja u gradu Rockenhausenu, na način da će Centar za kulturu preuzeti
troškove gostovanja u Gradu Rockenhausenu, u razdoblju od 21. -25. svibnja
2015. godine.
Grad Krk preuzeti će dio troškova programa obilježavanja Dana grada i to u
dijelu razglasa i rasvjete za koncert u subotu 6. lipnja, te troškove razglasa za
program 4. lipnja, koji će se održati u Vrhu.
b) Zamolbi Istra film Rijeka, za sufinanciranje snimanja dokumentarnog filma o
Branku Fučiću pod nazivom „Az, Branko pridivkom Fučić“ nismo u mogućnosti
udovoljiti iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2015. godinu nisu osigurana
sredstva za navedenu namjenu.
c) Šahovskom klubu „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
sudjelovanje na nastupu na finalu kupa Hrvatske, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
d) Udruzi žena operiranih dojki „Nada“ iz Rijeke odobrava se financijska potpora
u cilju provođenja aktivnosti udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.

Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Za k l j u č k e
a) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Kornić za asfaltiranje dijelova
nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora prema procijenjenim
vrijednostima i to:
- za ulicu Vrtačica ( odvojak za igralište – Put 3) u iznosu od 35.025,00 kn +PDV
što ukupno iznosi 43.781,25 kn;
- put u naselju Muraj od centra do ulaza u drmun šumarije „Brajkov“ (PUT1) u
iznosu od 33.000,00 kn + PDV što ukupno iznosi 41.250,00 kn.
Zadužuje se Radmila Živanović – Čop da temeljem procijenjene vrijednosti za
izvođenje predmetnih radova iz stavka 1. ovog zaključka i članka 7. Pravilnika o
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine PGŽ“ broj:
5/15) provede postupak javne nabave.
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Prihvaća se ponuda dostavljena od Obrta za građevinarstvo „Gratel“ za
izvođenje građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Vrtačica u
naselju Kornić (Odvojak za igralište) u iznosu od 2.900,00 kn + PDV što ukupno
iznosi 3.625,00 kn.
b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje građevinsko
bravarskih radova na uređenju Župne crkve u naselju Linardići, temeljem
ponude Bravarsko građevinskog obrta Colići iz Bajčića, u iznosu od 7.000,00 kn
u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
c) Grad Krk ostaje pri Zaključku Gradonačelnika Klasa:350-07/14-01/04, Urbroj:
2142/01-02/1-14-3, od 16. rujna 2014. godine, u kojem daje načelnu suglasnost
za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe Sv Lucija, te je spreman prodati
zemljište sukladno Odluci o raspisivanju Natječaja za prodaju zemljišta, koju
donosi Gradsko vijeće Grada Krka, međutim Grad Krk nema interesa za javno
privatno partnerstvo.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Omega engineering d.o.o. iz Dubrovnika za
građevinski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji (prezentacija i
konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskih bedema u gradu Krku, u
iznosu od 24.000,00 kn +PDV što ukupno iznosi 30.000,00 kn (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Za poslove nadzora nad radovima konzerviranja i djelomične rekonstrukcije na
istočnim gradskim bedemima od Vrata slobode – Portapisana do bedema kod
bivšeg Dječjeg vrtića sklopljen je Ugovor sa Nino Novakom, prof. arheologije i
povijesti iz Omišlja, Zagradi 29, Klasa: 373-01/13-01/1, Urbroj: 2142/01-02-13-1
od 9. siječnja 2013. godine.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. za geodetsko iskolčenje trase u gradu
Krku, od crkve Sv. Lucije do autokampa Krk u iznosu od 3.000,00 kn + PDV što
ukupno iznosi 3.750,00 kn.
Odobrava se izmjena trase javne rasvjete preko čestice z. č. 2293 k.o. Krk – grad
na kojem mjestu su prema izjavi nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ.,
postavljene instalacije HEP-a.
f) Prima se na znanje zamolba Pierine Fiorentin zastupane po punomoćniku Anteu
Fiorentin iz Krka, za očitovanje o položaju planirane ulice na z. č. 3824 k.o.
Krk, te suglasnost za gradnju obiteljske kuće na dijelu čestice.
Na dijelu z. č. 3824 k.o. Krk planirana je ulica.
Grad Krk u Programu građenja infrastrukturnih građevina za 2015. godinu
nema predviđeno projektiranje predmetne ceste kao ni pristupnih puteva na tom
području grada Krka.
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Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj:153/13)
izgradnju komunalne infrastrukture može financirati vlasnik zemljišta kojem to
zemljište koristi ako s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor.
g) Rekonstrukciju raskršća kod Doma zdravlja Krk odnosno dio Vinogradske ulice
južno od tzv. Zone 26 ( ispred stambenih zgrada GP Krka) riješit će se u prvoj
fazi na način, da se cesta izvede bez nogostupa sa sjeverne strane ceste a u širini
7,5 m od postojećih južnih rubnjaka.
Nogostup sa sjeverne strane ceste izvest će se kao cjelovito rješenje cijelom
dužinom Vinogradske ulice, a nakon realizacije ugibališta i proširenja ceste s
južne strane.
h) Prihvaća se tehničko rješenje dostavljeno od tvrtke Muraj d.o.o. Punat za
izvođenje radova na postavi elektroinstalacija pored Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ u Krku, za potrebe ljetnih priredbi, te troškovnik s procijenjenom
vrijednosti za predmetne radove u iznosu od 47.000,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu
za izvođenje elektroinstalacijskih radova.
Za nadzor nad izvođenjem radova iz prednjeg stavka ovog zaključka imenuje se
Robert Dujmović, ing. el.
Radovi na izvođenju elektroinstalacija mogu započeti odmah s napomenom da se
odvijaju u vremenu od 12.00 – 21.00 sata kako se ne bi ometalo održavanje
nastave u školi.

Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Damiru Petraku iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne površine,
bez naknade
u vrijeme turističke sezone 2015. godine, kod prvog
kandelabera na ribarskom mulu u gradu Krku, tri puta tjedno u cilju
sviranja harmonike, violine i flaute za njegovo dvoje malodobne djece.
b) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Vrh za izvođenje radova na
održavanju prostora Društvenog doma u Vrhu, sukladno dostavljenim
ponudama za izvođenje soboslikarskih, kamenarskih, vodoinstalaterskih i
stolarskih radova u ukupnom iznosu od 28.843,75 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetne ponude koje čine sastavni dio ovog
zaključka).
c) Prihvaća se ponuda Soboslikarskog obrta „Art Color“ vl. Mirko Jurešić iz
Vrha, za djelomični popravak unutarnjih i vanjskih zidova javnih autobusnih
čekaonica u naseljima Vrh i Skrbčići, te na raskrižjima Škarić i Dunat, u
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iznosu od 5.970,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Tvrtki Stanek Media d.o.o. iz Varaždina, daje se suglasnost za korištenje
javne površine za postavu privremenog objekta – pagode veličine 16 m2 na
Trgu Josipa bana Jelačića u gradu Krku, u cilju održavanja prodajne izložbe
knjiga, u vremenu od 6. – 25. srpnja i od 12. – 20. kolovoza 2015. godine.
U dijelu zamolbe za korištenje javne površine u vremenu od 10. - 19. kolovoza
2015. godine, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti radi održavanja
manifestacije Krčkog sajma 2015. godine.
Upućujemo podnositelja zamolbe da postavu pagode dogovori sa vlasnikom
zemljišta Robertom Ristom iz Krka, A. Cesarca 10.
e) Prihvaća se prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. Krk za sufinanciranje uređenja
privremenog parkirališta „kod fratri“ u gradu Krku, sukladno ponudi tvrtke
G. P. Rijeka iz Rijeke u iznosu od 112.700,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Troškove ostalih potrebnih radova na uređenju privremenog parkirališta
(troškovi vodoravne i okomite signalizacije, troškovi preuređenja ogradnih
zidova i dr.) snositi će tvrtka Vecla d.o.o. Krk.
f) Prihvaća se prijedlog voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo za
zapošljavanje pomoćnog komunalnog redara, u vrijeme turističke sezone
2015. godine.
Poslove pomoćnog komunalnog redara u vrijeme turističke sezone 2015.
godine, u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 11. rujna 2015. godine
temeljem Ugovora o djelu, obavljati će Anton Prendivoj iz Nenadića (
umirovljeni djelatnik Grada Krka).
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u vezi zamrzavanja
procesa BFC statusa - certifikacija gradova i općina sa povoljnim
poslovnim okruženjem, zbog znatno povećanog obima posla svih Odsjeka
na raznim projektima.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za nabavu 8 komada
svjetiljki Led tehnologije s pripadajućom opremom, u iznosu od 20.998,75
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, te ponuda za montažu i ugradnju
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navedene opreme za potrebe JVP Grada Krka, u iznosu od 2.455,38 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetne ponude koje čine
sastavni dio ovog zaključka).
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo u vezi izmjena
Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.
Nalaže se pročelniku JUO, Radmili Živanović Čop i Igoru Hrastu da u
roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka Kolegiju
gradonačelnika dostave izvješće o novinama u obavljanju pogrebnih
djelatnosti, temeljem stupanja na snagu novog Zakona o pogrebničkoj
djelatnosti, a vezano za usluge obavljanja koncesija u nadležnosti JLS.

-

d) Grad Krk će na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske
učinkovitosti u prometu prijaviti projekt Elektropunionice u Gradu
Krku“.
Grad Krk postavio bi punionice za električna vozila na sljedećim
lokacijama:
na parkiralištu preko puta Lučke kapetanije (do taksi stajališta);
na parkiralištu iza Robne kuće (u blizini skloništa) i
na južnom dijelu parkinga na kružnom toku u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da tvrtki HEP ODS d.o.o. Rijeka uputi
zahtjev i potrebnu dokumentaciju za izdavanje suglasnosti za postavu punionica
električnih vozila na navedenim lokacijama.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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