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               GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-155-32 

Krk, 16. travnja  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 155. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 15. travnja (ponedjeljak) 2013. 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, Marinko Bajčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i 

financije,  Ana Bajčić – Hrgovčić, stručni suradnik 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 

 

      D N E V N I    R E D  

1. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obavijest o otvorenom 

natječaju za korištenje sredstava Fonda  radi sufinanciranja projekata obnovljivih 

izvora energije; 

b) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obavijest o raspisanom 

natječaju radi sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne 

rasvjete; 

c) Matija Makarun iz Rijeke, Zagrebačka 19- inicijativa  za sufinanciranje 

arheološkog istraživanja na lokalitetu Sv. Lovro u arealu vile Šinigoj u gradu 

Krku; 

d) Zračna luka Rijeka d.o.o. Omišalj – zamolba za sudjelovanje kao partnera u 

projektu „Obnova, modernizacija i razvoj aerodroma Zračna luka Rijeka“. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  
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a) Prijedlog Odsjeka u svezi reguliranja komunalnog doprinosa za investitora 

Valentinu Lolić iz Strmeca Samoborskog, Hrvatskih branitelja 42, zastupane po 

Jovici Đuriću iz Malinske, Primorska 8, u svezi izdavanja Potvrde glavnog 

projekta za građenje stambene građevine i garaže na čestici z.č. 1312 k.o. Poljica 

u naselju Linardići; 

b) Izvješće Odsjeka o popisu dužnika s osnova komunalne naknade; 

c) Izvješće Odsjeka o popisu dužnika s osnova komunalnog doprinosa; 

d) Razmatranje skice i troškovnika sa projektantskim cijenama za izradu pješačkog 

stepeništa koji bi povezivao novo uređenu pješačku stazu u ulici Tina Ujevića u 

Krku sa javnim parkiralištem ispod navedene ulice, izrađen od Eda Hera dipl. ing. 

nadzornog inžinjera Grada Krka; 

e) Ksenija i Karlo Sajovica iz Austrije – zamolba za korištenje javne površine u 

gradu Krku u svrhu reklamiranja old tajmera. 

3. Odsjek za proračun i financije:  

           a) Prijedlog Ugovora o radu Turističke ambulante u Krku za 2013. godinu. 

                  b) Izvješće o Izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. - 31.03. 

2013.  godine. 

4. Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje uređenja makadamskog puta na 

području Mjesnog odbora u zoni Sv. Jurja prema Magrižu. 

5. Udruga demo bendova Grada  Krka- zamolba za a)  za sufinanciranje organizacije 

manifestacije pod nazivom  „Prvomajski inkubator“  koja će se održati 01. i 04. 

svibnja 2013. godine na Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi 

Uravić“ u gradu Krku; 

b) za korištenje javne površine na Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog centra 

„Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, za održavanje manifestacije pod nazivom  

„Prvomajski inkubator“  koja će se održati 01. i 04. svibnja 2013. godine, u vremenu 

od 16,00 – 03,00 sati. 

       6. Razmatranje problematike sufinanciranja proteklih Karnevalskih zabava u 

gradu Krku u 2013. godini. 

       7. Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2013. godinu. 

              8. Razmatranje Rješenja o uklanjanju i zbrinjavanju otpada na lokaciji Lizer, 

dostavljeno          od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektor inspekcijskog 

nadzora, Zagreb. 

       9. IPA – International Police Association, Hrvatska sekcija- zamolba za 

sufinanciranje zakupa oglasnog prostora u svrhu izdavanja brošure „Nasilje i 

mladi“. 

            10. Dean Karabaić, iz Krka Kvarnerska 36- zamolba  za korištenje javne površine na 

lokaciji Šotobaterije u gradu Krku, za vrijeme turističke sezone 2013.godine. 

 

Ad 1. 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je 

nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o 

otvorenom natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
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energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata obnovljivih izvora 

energije. 

Na natječaj iz stavka I. ovog zaključka Grad Krk kandidirati će projekt 

rekonstrukcije kotlovnice Grada Krka, čija je procijenjena vrijednost investicije 

815.000,00 kn i rekonstrukciju sustava grijanja zgrade JVP Grada Krka – 

uvođenje dizalice topline, čija je procijenjena vrijednost rekonstrukcije sustava 

grijanja 250.000,00 kn  

Za  realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.  

 

b) Prihvaća se obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o 

otvorenom natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetski učinkovite i 

ekološke javne rasvjete. 

Na gore navedeni natječaj, Grad Krk kandidirati će projekt rekonstrukcije i 

modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete čija je ukupna procijenjena 

vrijednost  1.500.000,00 kn.  

Za  realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.  

 

c) Načelno se podržava inicijativa Matije Makaruna iz Rijeke,  za sufinanciranje 

arheološkog istraživanja na lokalitetu Sv. Lovro u arealu vile Šinigoj u gradu 

Krku.  

U Proračunu Grada Krka za 2013. godinu osigurana su sredstva za arheološko 

istraživanje na lokalitetu Sv. Lovro u arealu vile Šinigoj u gradu Krku, te se 

projekt može realizirati u drugoj polovini 2013. godine.  

 

d) Grad Krk sudjelovati će kao partner u projektu „Obnova, modernizacija i razvoj 

aerodroma Zračna luka Rijeka“, kojim Zračna luka Rijeka namjerava 

sudjelovati na Javnom pozivu za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih 

projekata.  

 

Ad 2. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se z.č. 1312/5 k.o. Poljica u 

katastarskom elaboratu vodi kao put te se nalazi se izvan granica građevinskog 

područja naselja Linardići. 

Predmetna čestica nije spojena na postojeći  put z.č. 3579 k.o. Poljica, te Grad 

Krk nema obvezu uređivanja cesta izvan građevinskog područja naselja.  

Kako je kod  Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, 

izdana lokacijska dozvola Klasa: UP/I- 350-05/05-01/457, Ur. broj:2170-83-01-06-

11 od 07. travnja 2006. godine, te je u postupku ishođenje potvrde glavnog 
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projekta, a okolnosti navedene u stavku I. ovog zaključka nemaju direktan 

utjecaj na izdavanje predmetne potvrde kao ni na izdavanje Rješenja o 

komunalnom doprinosu, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da izvrši 

obračun komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće i garaže na z.č. 

1312/1,3 k.o. Poljica u naselju Linardići investitora Valentine Lolić iz Strmeca 

Samoborskog, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu («Službene novine 

Primorsko - goranske županije» broj 42/04, 34/09, 27/10 i 19/12). 

 

b) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika s 

osnova  komunalne naknade i popisa umrlih osoba – dužnika sa iznosima duga 

(vidi prilog zaključku predmetno Izvješće i popis dužnika koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Zadužuju se Marinko Bajčić i Radmila Živanović – Čop da u odnosu na prijedlog 

Odsjeka za komunalno gospodarstvo ocijene pravnu utemeljenost za otpis 

potraživanja s osnova komunalne naknade vezano za status rješenja 

(pravomoćnost) zastaru i nemogućnost provođenja ovrha.  

Nakon zaprimanja zatraženog mišljenja Gradonačelnik će donijeti odluku o 

otpisu potraživanja.  

 

c) Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu 

dužnika s osnova komunalnog doprinosa (vidi prilog zaključku predmetno Izvješće 

i popis dužnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Prihvaća se skica i troškovnik  sa projektantskim cijenama za izradu pješačkog 

stepeništa koji bi povezivao novo uređenu pješačku stazu u ulici Tina Ujevića u 

Krku sa javnim parkiralištem ispod navedene ulice (kod Grote), izrađen od Eda 

Hera dipl. ing. nadzornog inžinjera Grada Krka (vidi prilog zaključku predmetni 

troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da prikupi tri ponude za 

izvođenje predmetnih radova.   

 

e) Udovoljava se zahtjevu Ksenije i Karla Sajovica iz Austrije za korištenje javne 

površine u gradu Krku, na Obali Hrvatske mornarice u svrhu reklamiranja old 

tajmera, za dan 02. rujna 2013. godine, u vremenu od 10,00-12,00 sati, bez 

naknade.   

Preporuča se podnositelju zahtjeva da kontaktira tvrtku Vecla d.o.o. Krk radi 

korištenja pilomata kod Caffeterie XVIII stoljeće.  

 

Ad 3. 

Razne prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović,  te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   
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Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o radu Turističke ambulante u Krku za 2013. 

godinu, dostavljen od Doma zdravlja Primorsko – goranske županije Rijeka ( 

vidi prilog zaključku predmetni Ugovor koji čini njegov sastavni dio).  

 

b) Prihvaća se Izvješće o Izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. - 

31.03. 2013. godine ( vidi prilog predmetno Izvješće o Izvršenju … koje čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

 

Ad 4. 

Zamolbu Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje uređenja makadamskog puta na području 

Mjesnog odbora u zoni Sv. Jurja prema Magrižu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić,  

te je nakon rasprave,  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje uređenja makadamskog 

puta Sv. Juraj - Magriž, u naselju Vrh, sukladno ponudi Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz 

Vrha, za uređenje predmetnog puta u iznosu od 11.000,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 5. 

Zamolbe Udruge demo bendova Grada  Krka a) za sufinanciranje organizacije manifestacije 

pod nazivom  „Prvomajski inkubator“  koja će se održati 01. i 04. svibnja 2013. godine na 

Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku; 

b) za korištenje javne površine na Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi 

Uravić“ u gradu Krku, za održavanje manifestacije pod nazivom  „Prvomajski inkubator“  

koja će se održati 01. i 04. svibnja 2013. godine, u vremenu od 16,00 – 03,00 sati, obrazložio 

je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,  te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Udruzi demo bendova Grada  Krka odobrava se financijska potpora za 

održavanje manifestacije pod nazivom  „Prvomajski inkubator“  koja će se 

održati 01. i 04. svibnja 2013. godine na Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog 

centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.   

 

b) Udruzi demo bendova Grada Krka, odobrava se korištenje javne površine na 

Boćarskom igralištu u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu 

Krku, za održavanje manifestacije pod nazivom  „Prvomajski inkubator“  koja 

će se održati 01. i 04. svibnja 2013. godine, u vremenu od 16,00 – 03,00 sata. 
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Organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi potrebne 

dozvole od strane PP Krk, te nakon završetka okupljanja – manifestacije vratiti 

(očistiti) javnu površinu u prvobitno stanje.   

 

Ad 6. 

 

Problematiku sufinanciranja proteklih Karnevalskih zabava u gradu Krku u 2013. godini, 

obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić,  te je nakon rasprave,  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk sufinancirao je održavanje Karnevalskih zabava u gradu Krku u 2013. 

godini, u iznosu od 87.375,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ostatak dogovorenih sredstava u iznosu od 18.875,00 u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a sufinancirati će Turistička zajednica Grada Krka.   

Ad 7. 

 

Prijedloga Plana prijma u službu u Grad Krk za 2013. godinu, obrazložio  je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se Plan  prijma u službu u Grad Krk za 2013. godinu ( vidi prilog predmetni 

Plan prijma koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Plan iz prednjeg stavka ovog zaključka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.  

Ad 8. 

 

Rješenje o uklanjanju i zbrinjavanju otpada na lokaciji Lizer, dostavljeno od Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode, Sektor inspekcijskog nadzora, Zagreb, obrazložio  je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Grad Krk postupiti će sukladno dostavljenom Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i 

prirode, Sektor inspekcijskog nadzora, Zagreb Klasa: UP/I-351-02/13-27-195, od 4. 

travnja 2013. godine, u svezi uklanjanja i zbrinjavanja otpada na lokaciji Lizer, na 

području Grada Krka (vidi prilog predmetno Rješenje koje čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 9. 

 

Zamolbu IPA – International Police Association, Hrvatska sekcija, za sufinanciranje zakupa 

oglasnog prostora u svrhu izdavanja brošure „Nasilje i mladi“ obrazložio  je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k  

Podržava se ponuda IPA – International Police Association, Hrvatska sekcija,  za zakup 

oglasnog prostora u svrhu izdavanja brošure „Nasilje i mladi“ te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 2.590,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

Ad 10. 

 

Zamolbu Deana Karabaića, iz Krka Kvarnerska 36, za korištenje javne površine na lokaciji 

Šotobaterije u gradu Krku, za vrijeme turističke sezone 2013.godine, obrazložio  je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Deanu Karabaiću iz Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine na lokaciji 

„Šotobaterije“ u gradu Krku, za vrijeme turističke sezone 2013.godine. 

Podnositelj zamolbe dužan je prostor održavati  čistim i urednim o vlastitom trošku. 

 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,20 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 


