GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-15-78-33
Krk, 25. ožujka 2015.

ZAPISNIK
sa 78. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. ožujka (utorak) 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, Radmila Živanović
Čop, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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. Informacija Zamjenika gradonačelnika o održavanju servera Grada Krka;
2. Antenski servis i trgovina „Sat – Ive“ - ponuda za nadogradnju digitalne stanice
za potrebe KDS-a Grada Krka;
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Karate klub Krk - zamolba za isplatu odobrenih sredstava iz Programa javnih
potreba u sportu Grada Krka za 2015. godinu, u iznosu od 25. 000,00 kn;
b) Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka - zamolba za davanje suglasnosti za postavu
srednjevjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin u gradu Krku, tijekom
turističke sezone 2015. godine;
c) Nogometni klub Krk - zamolba za sufinanciranje tradicionalnog turnira najmlađih
nogometaša „Bodulija 2015“;
d) Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova - zamolba za
sudjelovanje u projektu „Osnove prve pomoći“;
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e) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk – zamolba za sufinanciranje
održavanja Državnog natjecanja „Mladi poduzetnik“ i međuregionalnog natjecanja
„Ponos domovine“;
4. Ugostiteljski obrt „Art Caffe“ iz Krka, vl. Dominic Ružić - zamolba za
produženje radnog vremena Caffe bara „Art Caffe“ u gradu Krku;
5. Prijedlog Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk;
6. Odluka o razrješenju zamjenika zapovjednika i imenovanju vršitelja dužnosti
zamjenika zapovjednika JVP Grada Krka;
7. Obrt za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2 – zamolba
za davanje suglasnosti za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt
(natkriveni šank) u uvali Jert na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić,
svakodnevno u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine, do 04,00 sata
ujutro;
8. Obrt za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2 - zamolba
za davanje suglasnosti za održavanje javnog okupljanja kulturno – zabavnog
karaktera u uvali Jert na području M.O. Skrbčić – Pinezić, vikendom u
razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine;
9. Turistička zajednica Grada Krka – prijedlog za izdavanje suglasnosti za
korištenje javnih površina u vrijeme turističke sezone 2015. godine u cilju
održavanja manifestacija koje su u organizaciji TZ Grada Krka, te suglasnost za
korištenje električne energije prigodom održavanja manifestacija;
10. Prijedlog Zamjenika gradonačelnika o potrebi detaljnog popisa svih poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Krka radi provođenja odredbi Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora;
11. Odsjek za gospodarstvo:
a) Obavijest Odsjeka o odobrenom iznosu sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada
Krka – II faza“;
b) Prijedlog Odsjeka za osnivanje i imenovanje gospodarskog savjeta Grada Krka;
c) Tvrtka Ponikve eko otok Krk - prijedlog za ustupanje starih svjetiljki javne
rasvjete koje su deponirane u skladištu Vecle d.o.o.;
d) Prijedlog Pravilnika gospodarskog savjeta Grada Krka;
e) Tijek projekta rekonstrukcije i sanacije istočnog dijela gradskih zidina;
f) Obavijest Odsjeka o odobrenom iznosu sufinanciranja Ministarstva gospodarstva,
Zagreb za projekt obnovljivih izvora energije - izgradnja fotonaponske elektrane
na krovu Upravne zgrade Grada Krka.
12. Imovinsko pravni predmeti.
13. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka - zamolba za izmjenu
koeficijenta namjene za obračun komunalne naknade;
b) Tehnički servis uslužnog obrta Tomislav Iskra, iz Njivica, Japlenički put 19 ponuda za dobavu i ugradnju novog plamenika na peći centralnog grijanja u zgradi
Društvenog centra Krk;
c) Josip Repec iz Kraljevac na Sutli 126, Kraljevec na Sutli - zamolba za davanje
suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku tijekom turističke sezone
2015. godine za obavljanje usluge fotografiranja turista s magarcem;
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d) Obavijest Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama;
e) Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko goranske županije dostava elaborata i poziv na suradnju u realizaciji poboljšanja stanja sigurnosti u
prometu.
14. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Rješavanje problema oborinske odvodnje i asfaltiranje dijela ulice Potok u naselju
Pinezić i dostavljenog očitovanja od strane grupe građana stanovnika navedene
ulice;
b) Atletski klub „Krk“ iz Krka - podnesak u vezi izgradnje atletskih sportskih
borilišta u gradu Krku;
c) Izgradnja pristupnog puta u naselju Kornić na dijelovima k.č. 1566/2 i 1567/1 k.o.
Kornić;
d) Brivet David, Ljudevita Gaja 14, Krk - zahtjev za izradu troškovnika za izgradnju
pristupnog puta u Korniću u cilju kompenzacije s troškovima komunalnog
doprinosa za gradnju stambenih objekata od strane te izgradnja pristupnog puta u
naselju Kornić na dijelovima k.č. 1566/2 i 1567/1 k.o. Kornić;
e) Nabave male vrijednosti za izgradnju Atletskih borilišta na S. C. Josip Pepi Uravić
u gradu Krku;
f) Idejno rješenje br. 361/14-02 izrađeno od tvrtke G.P.Z. d.o.o. Rijeka za
Rekonstrukciju dijela Vinogradske ulice kod raskršća s ulicom Borik u gradu
Krku;
g) Idejno rješenje za rekonstrukciju dijela Vinogradske ulice s rekonstrukcijom
križanja kod Doma zdravlja Krk, parkirališta i autobusna stajališta u gradu Krku.
Ad 1.
Informaciju o održavanju servera Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Radi potreba održavanja servera Grada Krka ključ od ulaznih vrata Upravne zgrade
Grada Krka potrebno je predati ovlaštenom predstavniku tvrtke Frisd d.o.o. Krk koja
održava server kako bi u bilo koje vrijeme mogli pristupiti radu na serveru u slučaju
kvarova i sl.
Ad 2.
Ponudu Antenskog servisa i trgovine „Sat – Ive“ za nadogradnju digitalne stanice za potrebe
KDS-a Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda Antenskog servisa i trgovina „Sat – Ive“ za nadogradnju digitalne
stanice za potrebe KDS-a Grada Krka u iznosu od 36.670,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Karate kluba Krk, za isplatu sredstava iz Programa javnih
potreba u sportu Grada Krka za 2015. godinu, u iznosu od 25. 000,00 kn, iz
razloga povećanih troškova putovanja, odlazaka i dolazaka na treninge.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti;
b) Streličarskom klubu „Maura Kal“ iz Krka daje se suglasnost za postavu
srednjevjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin (kod šterne s vanjske
strane kaštela) tijekom turističke sezone 2015. godine, bez naknade za korištenje
javne površine;
c) Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
organizaciju tradicionalnog turnira najmlađih nogometaša „Bodulija 2015“ koja
će se održati na S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn;
d) Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti zamolbu Nezavisnog sindikata djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova za sudjelovanje u projektu „Osnove prve
pomoći“, iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2015. godinu nisu osigurana
sredstva za navedenu namjenu;
e) Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk odobrava se financijska potpora
za održavanje Državnog natjecanja „Mladi poduzetnik“ i međuregionalnog
natjecanja „Ponos domovine“ , te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
Ad 4.
Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Art Caffe“ iz Krka, vl. Dominic Ružić za produženje radnog
vremena Caffe bara „Art Caffe“ u gradu Krku obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Ugostiteljskom obrtu „Art Caffe“ vl. Dominic Ružić iz Krka, daje se suglasnost za
produženje radnog vremena za Caffe bar „Art Caffe“ koji se nalazi u gradu Krku, u
ulici Dr. Dinka Vitezića 12, u cilju održavanja proslave jednogodišnjeg poslovanja
objekta, za dan 4. travnja 2015. godine do 3,00 sata ujutro.
U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Ad 5.
Prijedlog Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložila je Mladena
Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Daje se pozitivna suglasnost na prijedlog Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk (vidi prilog predmetni prijedlog Pravilnika o upisu …koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 6.
Odluku o razrješenju zamjenika zapovjednika i imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika JVP Grada Krka obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
SAŠA RUKAVINA iz Krka, Tina Ujevića 7, razrješuje se dužnosti zamjenika zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na vlastiti zahtjev s danom 31. ožujka 2015. godine.
Članak 2.
GORAN GRUBIŠIĆ, iz Milčetića, Zvizdan 7, imenuje se za vršitelja dužnosti zamjenika
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka s danom 1. travnja 2015. godine do
isteka mandata zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe čiji je mandat u tijeku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama
Primorsko - goranske županije“.
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Ad 7.
Zamolba Obrta za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2 za davanje

suglasnosti za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt (natkriveni šank) u uvali Jert
na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić, svakodnevno u razdoblju od 15. lipnja do 15.
rujna 2015. godine, do 04,00 sata ujutro, obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2, daje se
suglasnost za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt (natkriveni šank) u
uvali Jert na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić, svakodnevno u razdoblju od
15. lipnja do 15. rujna 2015. godine, do 04,00 sata ujutro.
Ad 8.
Zamolba Obrta za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2 za davanje
suglasnosti za održavanje javnog okupljanja kulturno – zabavnog karaktera u uvali Jert na
području M.O. Skrbčić – Pinezić, vikendom u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine
obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2, daje se
odobrenje za održavanje javnog okupljanja kulturno – zabavnog karaktera u uvali Jert
na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić, svaki vikend u vremenu od 21,00 –
04,00 sata, za razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna 2015. godine.
Ad 9.
Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za izdavanje suglasnosti za korištenje javnih
površina u vrijeme turističke sezone 2015. godine u cilju održavanja manifestacija koje su u
organizaciji TZ Grada Krka, te suglasnost za korištenje električne energije prigodom
održavanja manifestacija obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za korištenje javnih površina u
vrijeme turističke sezone 2015. godine u cilju održavanja manifestacija koje su u
organizaciji TZ Grada Krka prema priloženom programu dostavljenom od TZ (vidi
prilog predmetni Program događanja koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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Prigodom održavanja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Krka,
daje se suglasnost za korištenje električne energije na priključnim ormarićima na
gradskoj rivi, Šetalištu Sv, Bernardina i na Trgu Kamplin u gradu Krku.
Ad 10.
Prijedlog Zamjenika gradonačelnika o potrebi detaljnog popisa svih poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Krka radi provođenja odredbi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
zakupu poslovnog prostora obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zadužuje se prometni redar Grada Krka da u roku 30 dana od dana donošenja ovog
zaključka izvrši pregled i izmjeru poslovnih prostora prema popisu dostavljenom od
Radmile Živanović Čop.
Prilikom pregleda poslovnih prostora treba zabilježiti površinu, adresu, broj
vodomjera, broj strujomjera i odgovornu osobu zakupca, radi sastavljanja ugovora o
zakupu.
Ad 11.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za gospodarstvo o odobrenom iznosu
sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt
„Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Krka – II faza“.
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da u što kraćem roku Radmili Živanović –
Čop dostavi troškovnike za izvođenje radova na projektu „Modernizacija
sustava javne rasvjete Grada Krka – II faza“, nakon čega je potrebno provesti
postupak javne nabave.
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.955.687,50 kn.
Vrijeme provedbe projekta je 120 dana od dana donošenja ovog zaključka.
b) Savjet je stalno savjetodavno tijelo Gradonačelnika koje raspravlja i predlaže
rješenja vezana uz relevantnu problematiku gospodarske zajednice i ekonomskog
razvoja Grada Krka, a koja se razmatraju prilikom donošenja relevantnih
odluka na lokalnoj razini.
U gospodarski savjet Grada Krka imenuju se sljedeće osobe:
Predstavnik

Tvrtka

David Mrakovčić

Neovisni poljoprivredni stručnjak

7

Romeo Jurina

Oblić d.o.o.

Daniel Biondić

Ždrilo d.o.o.

Zoran Morožin

Adria riviera d.d.

Svjetlana Volarić

Agencija Aurea

Tatjana Frančišković

Hoteli Krk d.d.

Anton Žužić

MB Tajana

Željko Velnić

GP Krk

Dragan Milenković

Tonkli inženjering

Denis Šikljan

Euro imobilien

Ivan Fugošić

Vebra

Miroslav Ćolić

Erste banka

Zlatko Herić

Autocentar

Dominik Kirasic

Kirasić prodaja

Nikola Sindičić

T-com

Radovan Karabaić

Elektron Krk

Milan Popović

Viktor & Koko turizam

Siniša Tudor

Nono u.t.t.

Deniel Jurešić

Casa del padrone

Tomislav Kirinčić

Phoenix

Frane Mrakovčić

Ponikve d.o.o.

Nedeljko Dunato

Vecla d.o.o.

Vlado Kirinčić

Odsjek za graditeljstvo PGŽ

Članovi gospodarskog savjeta imenuju se na vrijeme od 2 (dvije) godine.
Članstvo u savjetu je dobrovoljno, osobno i nije prenosivo na druge osobe.
Djelokrug rada članova savjeta za gospodarstvo određen je Pravilnikom
gospodarskog savjeta Gradad Krka.
c) Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve eko otok Krk za ustupanje starih svjetiljki
javne rasvjete koje su deponirane u skladištu Vecle d.o.o i to: 103 kom LVC
svjetiljki (Na 70), Tivoli (62 baze, 16 PVC i 42 limena poklopca) te su
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rashodovane nakon radova I. faze rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada
Krka.
d) Utvrđuje se prijedlog Pravilnika gospodarskog savjeta Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Pravilnik gospodarskog savjeta Grada Krka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se na web stranicama Grada Krka.
e) Nakon provođenja postupka javne nabave za projekt rekonstrukcije i sanacije
istočnog dijela gradskih zidina, predmet se prenosi Odsjeku za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša radi vođenja i nadziranja građevinskih radova.
f) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za gospodarstvo o odobrenom iznosu
sufinanciranja Ministarstva gospodarstva za projekt obnovljivih izvora energije izgradnja fotonaponske elektrane na krovu Upravne zgrade Grada Krka, u
iznosu od 200.000,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naruči tehničko
rješenje projektanta građevinske struke za detalje spoja panela preko kanalica
na konstrukciju krovišta, radi postavljanja fotonaponskih panela na krov
Upravne zgrade.
Ad 12.
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 asfaltiranje nerazvrstanih cesta
zaprimljenima od strane Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dana
17. ožujka 2015. godine. Postupak se provodi u otvorenom postupku javne nabave
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave provedenom
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za ustupanje radova na
rekonstrukciji( prezentaciji i konstruktivnoj sanaciji ) istočnog poteza
gradskih bedema u gradu Krku.
3.

Prijedlog Ghetaldus Rijeka d.o.o. za sporazumni raskid Ugovora o zakupu
poslovnog prostora za poslovni prostor u Krku koji se nalazi na adresi J. J.
Strossmayera 23 , koji Ugovor je zaključen na određeno vrijeme do 12. listopada
2015. godine.
Sporazumni raskid ugovora predlaže se sa datumom 1. travanj 2015. godine.

4. Prijedlog Gorana Jerkovića iż Krka , Rapska . 3 od 28. listopada 2014. godine i
požurnica od 2. ožujka 2015. godine, za zamjenu dijela 3774 k.o. Krk grad,
vlasništvo predlagatelja za dio k.č. 3772 k.o. Krk grad ( Rapska ulica ) vlasništvo
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Grada Krka .
Prema tehničkom rješenju i izmjeri zaprimljenoj od strane Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša dana 18. ožujka 2015. godine površina
kojaje
ušla u Rapsku ulicu od k.č. 3774 k.o. Krk grad, u vlasništvu predlagatelja iznosi 2,50 m2
, a površina k.č. 3772 k.o. Krk grad , koju je predlagatelj zauzeo izgradnjom okućnice
kuće na k.č. 3774 iznosi 13 m2.
5. Prijedlog Zvonka i Josipe Crnčić iz Krka, Rapska 5, od 28. listopada 2014. godine i
požurnica od 2. ožujka 2015. godine, za zamjenu dijela 3790/1 k.o. Krk grad ,
vlasništvo predlagatelja za dio k.č. 3790/3 k.o. Krk grad ( Rapska ulica ) vlasništvo
Grada Krka .
Prema tehničkom rješenju i izmjeri zaprimljenoj od strane Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša dana 18. ožujka 2015. godine, površina koja je ušla u Rapsku
ulicu od k.č. 3790/1 k.o. Krk grad, u vlasništvu predlagatelja iznosi 4 m2 , a površina k.č.
3790/3 k.o. Krk grad , koju je predlagatelj zauzeo izgradnjom okućnice kuće na k.č.
3790/1 iznosi 4 m2.
6. Prijedlog Josefa Oroshija iz Krka , N.U.Algarottia 24 za izmjenu ugovora o zakupu
ugostiteljske terase za ugostiteljski objekt na adresi Alojzija Stepinca 2
( smanjenje površine zakupa sa dosadašnjih 21 m2 na 20 m2 ).
7.
Problematika zaključenja ugovora o zakupu poslovnih prostora sa dosadašnjim
korisnicima poslovnih prostora, a sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o
zakupu poslovnih prostora Grada Krka donesene na sjednici Gradskog vijeća 19. ožujka
2015. godine.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 13.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Doma za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka,
za izmjenu koeficijenta namjene za obračun komunalne naknade.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da Domu za starije i nemoćne
osobe „Mali Kartec“ iz Krka izda novo Rješenje kojim se utvrđuje obveza
komunalne naknade sukladno članku 14. stavak 1. Odluke o komunalnoj
naknadi Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 33/01, 16/02, i 29/05)
koeficijent namjene - zdravstvena zaštita i socijalna skrb i vrijednosti boda
„B“ za izračun komunalne naknade („Službene novine PGŽ“ broj: 42/13).
Budući da Grad Krk izdaje račune za plaćanje komunalne naknade
kvartalno, novo Rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade za Dom za
starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ iz Krka, izdati će se s danom primjene
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od 1. srpnja 2015. godine, a dospijeće obveze komunalne naknade stupa na
snagu s danom izvršnosti rješenja o utvrđivanju visine komunalne naknade;
b) Prihvaća se ponuda tehničkog servisa uslužnog obrta Tomislav Iskra, iz
Njivica, za dobavu i ugradnju novog plamenika na peći centralnog grijanja u
zgradi Društvenog centra Krk u iznosu od 7.681,25 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastvni dio ovog zaključka).
c) Josipu Repec iz Kraljevca na Sutli, odobrava se korištenje javne površine u
gradu Krku, u vrijeme turističke sezone 2015. godine, za obavljanje usluge
fotografiranja turista s magarcem, na način da je šetanje i fotografiranje s
magarcem zabranjeno u cijeloj starogradskoj jezgri grada Krka, kao i na
cijelom potezu Šetališta Sv. Bernardina (od Sunčanog sata do kraja Šetališta
Sv. Bernardina tj. do benzinske postaje).
Radi dolaska do mjesta obavljanja djelatnosti, dozvoljava se podnositelju
zamolbe prolaz od Trga Kamplin kroz ulicu biskupa A. Mahnića do gradske
rive, ali bez vršenja predmetne djelatnosti na navedenom potezu.
Podnositelj zamolbe dužan je za obavljanje djelatnosti fotografiranja s
magarcem istaknuti cijenu usluge;
d) Prima se na znanje Obavijest dostavljena od Primorsko goranske županije,
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, o
provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Klasa:
053-02/14-01/21, Ur. broj: 2170/1-03-01/1-15-12, od 9. ožujka 2015. godine.
U visokom postotku rješavanja predmeta utvrđeno je kako naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (obračunata od strane
izrađivača arhitektonske snimke izvedenog stanja), a prema kojoj se u
pravilu utvrđuje visina komunalnog doprinosa, nije dobro obračunata.
Grad Krk inzistira na dostavi cjelokupne dokumentacije koja je potrebna za
obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
odnosno komunalnog doprinosa sa nacrtnom dokumentacijom;
e) Prima se na znanje dopis Županijskog savjeta za sigurnost prometa na
cestama Primorsko goranske županije, kojim dostavljaju elaborat i poziv na
suradnju u realizaciji poboljšanja stanja sigurnosti u prometu Klasa: 34008/14-02/4, Urbroj:2170/1-07-01/1-15-4, od 2. veljače 2015. godine.
Grad Krk prihvaća suradnju s Županijskim savjetom za sigurnost prometa
na cestama Primorsko goranske županije, u cilju promicanja i usklađivanja
preventivnih aktivnosti u prometu te razvijanja prometne kulture svih
sudionika u prometu.
Zadužuje se prometni redar Grada Krka da Kolegiju gradonačelnika
predloži lokacije koje bi trebalo dodatno obilježiti horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom u cilju postizanja višeg stupnja sigurnosti djece u
prometu.
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Ad 14.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon završene rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se očitovanje grupe građana stanovnika ulice Potok u naselju
Pinezić kojim prihvaćaju uvjete sufinanciranja u iznosu od 40 %
vrijednosti investicije za rješavanje problema oborinske odvodnje i
asfaltiranje dijela ulice Potok.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede postupak nabave za
izvođenje predmetnih radova.
Nakon provedenog postupka nabave Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove sklopiti će ugovor o sufinanciranju radova, temeljem članka 167.
Zakona o prostornom uređenju, te objaviti Ugovor sukladno zakonskim
odredbama u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.
Za nadzor nad izvođenjem radova iz stavka 1. ovog zaključka zadužuje se
Edo Hero dipl. ing. građ.;
b) Zadužuje se Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša da Edu Heru
dipl. ing. građ. naruči izradu tehničkog rješenja, troškovnike i procjenu
vrijednosti za radove na izgradnji atletskih sportskih borilišta na S. C.
„Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, koji će se izraditi sukladno normama.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede postupak javne nabave
temeljem članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti („Službene novine PGŽ“ broj: 5/15), po hitnom postupku kako
bi se ishodila financijska sredstva od Atletskog saveza PGŽ.
Za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji atletskih
sportskih borilišta na S. C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, zadužuje
se Edo Hero dipl. ing. građ.;
c) Prije asfaltiranja pristupnog puta u naselju Kornić na dijelovima k. č.
1566/2 i 1567/1 k.o. Kornić, u trupu ceste položiti će se instalacije vode,
kanalizacije i elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Grad Krk će sukladno dostavljenoj procjeni tvrtke Ponikve voda d.o.o.
financirati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu iz proračunskih
sredstava, u iznosu od 9.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a,
te izvođenje monterskih radova na fekalnoj kanalizaciji u iznosu od
19.682,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što će se sufinancirati
iz sredstava naknade za razvoj;

12

d) Predlaže se podnositelju zahtjeva da izradi parcelacijski elaborat,
sukladno ishodovanoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/14-03/8,
Urbroj: 2170/1-03-04/7-14-10 od 27. siječnja 2015. godine, nakon kojeg će
se rješavati imovinsko – pravni odnosi s Gradom Krkom.
Grad Krk nakon izrade parcelacijskog elaborata spreman je sklopiti
Ugovor o kupoprodaji nekretnina po cijeni od 37,5 Eura po m2.
Sva plaćanja će se regulirati u trenutku nastanka obveze plaćanja
komunalnog doprinosa
prilikom gradnje objekata u vlasništvu
podnositelja zahtjeva.
Rješavanje preostale dokumentacije i građenje infrastrukture, stranka
može pokrenuti sama na temelju članka 165. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj: 135/13).
e) 1. Podaci o naručitelju: GRAD KRK (OIB:12405095116; MB:2543095) sa
sjedištem
u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.
2. Predmet nabave: izgradnja Atletskih borilišta na S. C. „Josip Pepi
Uravić“ u gradu Krku
3. Procijenjena vrijednost nabave: 198.800,75 kn ( bez PDV-a).
4. Izvor planiranih sredstava: Proračun Grada Krka.
5. Postupak nabave provest će se pozivom jednom gospodarskom subjektu
i to: G. P. „Krk“ iz Krka, Stjepana Radića 31.
6. Obrazloženje: Poziv na dostavljanje ponude dostavit će se tvrtki G. P.
„Krk“ iz Krka Stjepana Radića 31, iz razloga što je potrebno dovršiti već
započete poslove na izgradnji Atletskih borilišta na S. C. Josip Pepi
Uravić u gradu Krku (atletska sprinterska staza, zaletište sa jamom za
troskok i skok u dalj, betonski krug za bacanje diska i zaletište za bacanje
koplja);
f) Prihvaća se Idejno rješenje br. 361/14-02 izrađeno od tvrtke G.P.Z.
d.o.o. Rijeka za „Rekonstrukciju dijela Vinogradske ulice kod raskršća s
ulicom Borik u gradu Krku“, sa obostranim nogostupom.
Daljnje radnje prema navedenom idejnom rješenju nastaviti će se nakon
što se završe rješenja za raskršće kod Doma zdravlja Krk i za kružni tok
„kod fratri“ u gradu Krku;
g) Grad Krk se slaže sa dijelom Idejnog rješenja za
rekonstrukciju dijela Vinogradske ulice s rekonstrukcijom križanja kod
Doma zdravlja Krk, u gradu Krku, prema kojem se postojeće ugibalište
za autobuse premješta na zapadnu stranu raskršća na građevinsku česticu
u vlasništvu tvrtke G. P. „Krk“ iz Krka.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da:
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naruči izradu elaborata sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“
broj: 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) za Vinogradsku ulicu, od
ulice Slavka Nikolića do ulice Borik, zatim od Vinogradske ulice do ulice
Ivana Zajca za koji dio ceste je potrebno izvršiti uknjižbu vlasništva
temeljem naprijed navedenog Zakona;
sukladno Idejnom rješenju za rekonstrukciju dijela Vinogradske s
rekonstrukcijom križanja kod Doma zdravlja Krk, parkirališta i
autobusnog stajališta u gradu Krku, izrađeno od tvrtke G. P. Z. d.d.
Rijeka naruči ovlaštenom geometru elaborat obračuna površina koje će
Grad Krk zamijeniti sa tvrtkom G. P. „Krk“ iz Krka, za stajalište
autobusa, o čemu će Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove sklopiti
Sporazum o zamjeni zemljišta;
od tvrtke G. P. Z. d.d. Rijeka zatraži ispravak rješenja na način da se kod
Doma zdravlja obračuna samo površina ugibališta za autobuse, a ne
cijelog parkirališta.
Nadalje, Grad Krk odobrava stavljanje izvan snage DPU Zone 26 u gradu
Krku, na način da se isto provede nakon što se izmjene odredbe UPU 1Krk (NA1, R11, R 38, R 310, R 311), uvrste uvjeti za izgradnju kakvi su
definirani DPU Zone 26 u gradu Krku, kako se ne bi povećala gustoća
stanovanja i koeficijent izgrađenosti.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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