GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-15-72-14
Krk, 10. veljače 2015.

ZAPISNIK
sa 72. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 09. veljače (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, Antonela Jurina,
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. Državna geodetska uprava, Središnji ured Zagreb, Gruška 20 - obavijest o tijeku
prikupljanja podataka za izradu Studije uspostave nacionalnog integriranog
sustava katastra vodova Republike Hrvatske.
2. Prijedlog procedure za planiranje i realizaciju projekata.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Ante Bilić Pavlinović iz Muraja, Muraj 30c - zamolba za davanje suglasnosti
smještaja njegovo dvoje djece u dječji vrtić Baška, te sufinanciranje istog;
b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – informacija o Odlukama Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta o Financijskom planu raspodjele sredstava
namijenjenih sufinanciranju programa za djecu predškolske dobi u 2015. godini;
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5.
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8.

c) Klub za ekspedicionizam i kulturu iz Zagreba – zamolba za sufinanciranje izložbe
fotografija „ National Geographic – hrvatska iz zraka“;
d) Informacija Odsjeka o popisu radno sposobnih korisnika socijalne pomoći s
područja Grada Krka;
e) Sretko Živković iz Krka, S. Nikolića 49 – zamolba korisnika socijalnog programa
Grada Krka, za sufinanciranje postave klime u unajmljenom stanu u Krku.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ivan Pavan iz Krka, Čede Žica 1 – zamolba za plaćanje duga utvrđenog
komunalnog doprinosa na dvije rate i to u srpnju i kolovozu 2015. godine, za
ozakonjenje završene zahtjevne zgrade stambeno – poslovne namjene od 384,26
m3 obujma, izgrađene na k. č. 2276/3 k.o. Krk grad, u gradu Krku;
Odsjek za gospodarstvo:
a) Prijedlog Odsjeka u vezi objavljenog Javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Zagreb za prijavu sufinanciranja energetske obnove
nestambenih zgrada;
b) Javna ustanova - Priroda Rijeka – obavijest za odobreno financiranje jedne lokve
na području Grada Krka te izradu tematske staze do lokve;
c) Prijedlog Odsjeka za rashod svjetiljki koje su nakon I. faze rekonstrukcije sustava
javne rasvjete Grada Krka pohranjene u dvorištu skladišta T. D. Vecla d.o.o..
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za III. Ciljane Izmjene i dopune PPU Grada
Krka.
Stranka Održivi Razvoj Hrvatske ( OraH) – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku, na lokaciji ispod koprivića u cilju
informiranja građana o politikama stranke OraH.
Tvrtka Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20 – prijedlog
Ugovora za vatromet u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2015. godine u
Krku.

Ad 1.
Obavijest Državne geodetske uprave, Središnji ured Zagreb, Gruška 20, o tijeku prikupljanja
podataka za izradu Studije uspostave nacionalnog integriranog sustava katastra vodova
Republike Hrvatske, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest Državne geodetske uprave, Središnji ured Zagreb, o tijeku
prikupljanja podataka za izradu Studije uspostave nacionalnog integriranog sustava
katastra vodova Republike Hrvatske.
Budući da Grad Krk ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina, tehničke poslove evidencije katastra vodova na području Grada
Krka povjeravamo Državnoj geodetskoj upravi.
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Ad 2.
Prijedlog procedure za planiranje i realizaciju projekata, obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Usvaja se prijedlog procedure za planiranje i realizaciju projekata Klasa: 023-01/1101/02, Urbroj: 2142/01-02/2-14-9 (vidi prilog Zaključku predmetnu proceduru za planiranje i
realizaciju projekata, koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Dokument procedure za planiranje i realizaciju projekata nalazi se na intarnet
stranicama Grada Krka.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba Anta Bilić Pavlinović iz Muraja, za davanje
suglasnosti smještaja njegovo dvoje djece u Dječji vrtić Baška, te sufinanciranje
istog.
Kako će se tijekom svibnja 2015. godine provoditi upis djece u programe Dječjeg
vrtića za pedagošku godinu 2015./2016., molimo podnositelja zamolbe da djecu
prijavi u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, budući da Grad Krk ne
sufinancira boravak djeteta u jaslicama ili vrtiću izvan mjesta prebivališta.
Ukoliko djeca Roko Bilić Pavlinović (rođ. 2009.god.) i Maja Bilić Pavlinović (rođ.
2011.god.) nakon provedenih upisa, prema skupinama ne uspiju pri upisu u
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, Grad Krk će ponovno razmotriti
zamolbu za sufinanciranje boravka djece u jaslicama ili vrtiću izvan mjesta
prebivališta.
b) Prima se na znanje informacija Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o
Odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o Financijskom planu
raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa za djecu
predškolske dobi u 2015. godini i to:
Odluka o sufinanciranju programa predškolskoga odgoja i obrazovanja djece
predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim
ustanovama u 2015. godini;
Odluka o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju
programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim
vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode predškole u 2015. godini.
c) Prima se na znanje zamolba Kluba za ekspedicionizam i kulturu iz Zagreba za
sufinanciranje izložbe fotografija „National Geographic – hrvatska iz zraka“ –
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putujuća hit izložba – energetski samoodrživa izložba koja se postavlja na
najatraktivnije javne prostore hrvatskih gradova.
Kako u Proračunu Grada Krka za 2015. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu zamolbi Kluba za ekspedicionizam i kulturu iz Zagreba za
sufinanciranje izložbe fotografija „National Geographic – hrvatska iz zraka“ nije
moguće udovoljiti.
d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o popisu radno
sposobnih korisnika socijalne pomoći s područja Grada Krka.
Popis radno sposobnih korisnika socijalne pomoći s područja Grada Krka
upućuje se tvrtki Vecla d.o.o. budući da korisnici zajamčene minimalne naknade
mogu sudjelovati u radu za opće dobro temeljem članka 39. stavak 7. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13).
e) Sretku Živkoviću iz Krka, S. Nikolića 49 – korisniku socijalnog programa Grada
Krka, odobrava se sufinanciranje postave klime u unajmljenom stanu u Krku,
sukladno dostavljenoj ponudi Obrta Elektroservis i instalacije „Krk“ u iznosu od
7.800,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zapisnika).
Ad 4.
Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarsvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene
novine Primorsko goranske županije“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13),
prihvaća se zamolba Ivana Pavana iz Krka, za plaćanje duga utvrđenog
komunalnog doprinosa na dvije rate i to u srpnju i kolovozu 2015. godine, za
ozakonjenje završene zahtjevne zgrade stambeno – poslovne namjene od 384,26
m3 obujma, izgrađene na k.č. 2276/3 k.o. Krk grad u gradu Krku.
2. Plaćanje duga komunalnog doprinosa u iznosu od 43.027,88 kn odobrava se na
sljedeći način:
- iznos od 21.513,94 kn obveznik je dužan uplatiti sa rokom dospijeća do 15.
srpnja 2015. godine, te
- iznos od 21.513,94 kn obveznik je dužan uplatiti sa rokom dospijeća do 15.
kolovoza 2015. godine.
Kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke, obračunava se
za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog
obroka.
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Sukladno točki 1. i 2. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje (hipoteka, bjanko zadužnicu ili mjenicu), radi naplate
cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog doprinosa, a sukladno
članku 15. stavka 1. Odluke o komunalnom doprinosu.
Za provođenje odredbi iz stavka 2. podstavka 4. ovog zaključka zadužuje se
Radmila Živanović – Čop.
Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za gospodarsvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u vezi objavljenog Javnog
natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb za prijavu
sufinanciranja energetske obnove nestambenih zgrada.
Grad Krk će sudjelovati na natječaju sa projektom „Energetski učinkovita
upravna zgrada Grada Krka 3 faza“ koja će obuhvatiti sanaciju fasade sjevernog
i istočnog dijela upravne zgrade te postavljanje toplinske izolacije za isti,
postavljanje novih klupčica, te zamjena dotrajalih ostakljenih površina –
stolarije.
Za potrebe sudjelovanja na natječaj Fonda iz stavka I. ovog zaključka prihvaća
se ponuda za izradu glavnog projekta rekonstrukcije toplinske ovojnice
nestambene zgrade sukladno Zakonu o gradnji, dostavljena od tvrtke AEC
projekt d.o.o. iz Njivica od tvrtke u iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
b) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenoj obavijesti od
Javne ustanove - Priroda Rijeka za odobreno financiranje jedne lokve na
području Grada Krka te izradu tematske staze do lokve.
Za potrebe provođenja projekta „Lokna“ Grad Krk će u Proračunu za 2015. i
2016. godinu osigurati iznos od 19.372,80 Eura.
c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za rashod 103 kom LVC svjetiljki
(Na 70), Tivoli (62 baze, 16 PVC i 42 limena poklopca) koje su nakon I. faze
rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Krka pohranjene u dvorištu
skladišta T. D. Vecla d.o.o..
Ad 6.
Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Antonela Jurina, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi za III. Ciljane Izmjene i dopune PPU
Grada Krka Klasa: 350-02/13-01/1, Urbroj: 2142/01-03/15-156, od 02. veljače 2015.
godine, te se Nacrt Konačnog prijedloga III. Ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada
Krka, sukladno zakonskim odredbama prosljeđuje na mišljenja.
Ad 7.
Zamolbu Stranke Održivi Razvoj Hrvatske ( OraH) za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine u gradu Krku, na lokaciji ispod koprivića u cilju informiranja građana o politikama
stranke OraH obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Stranci Održivi Razvoj Hrvatske (OraH) daje se suglasnost za korištenje javne površine
u gradu Krku, na lokaciji ispod koprivića za dan 14. veljače 2015. godine, bez naknade,
u vremenu od 09,00 -15,00 sati, u cilju informiranja građana o politikama stranke
OraH.
Ad 8.
Prijedlog Ugovora Tvrtke Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20, za
vatromet u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2015. godine u Krku, obrazložila je Mladena
Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Ugovor tvrtke Mirnovec Pirotehnika d.o.o. za vatromet u prigodi
održavanja Krčkog karnevala 2015. godine u Krku u iznosu od 14.000,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.30 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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