GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-103-74
Krk, . 13. studenog 2015.

ZAPISNIK
sa 103. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. studenog (četvrtak) 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, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka
Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, Radmila Živanović – Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Hrgovčić stručna suradnica 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. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcija Proračuna za
razdoblje 2017.- 2018. godine.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za mogućnost korištenja sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za potrebe odvijanja kulturnih
sadržaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta;
b) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za korištenje sportske dvorane
Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za potrebe odvijanja kulturnih sadržaja
za djecu predškolskog i školskog uzrasta;
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c) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za mogućnost korištenja sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za potrebe odvijanja kulturnih
sadržaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta;
d) Gradsko društvo Crvenog križa Krk – prijedlog za raspisivanje Natječaja za
poslove Gerontodomaćice na području Grada Krka;
e) Ivan Hodanić iz Krka, Ivana Zajca 14 – zamolba za sufinanciranje boravka
njegov sina Samuela u dječjem vrtiću Polje, tijekom pedagoške godine
2015./2016;
f) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje postave šatora na Placi u
naselju Kornić, koji će se postaviti povodom održavanja manifestacije 20.
godišnjice djelovanja Kulturnog društva Kornić;
g) Informacije Odsjeka o Popisu radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih
korisnika zajamčene minimalne naknade na dan 27. listopada 2015. Godine;
h) Karnevalska udruga „Povero Keko“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje
nabavke igračaka za potrebe odvijanja dječjih karnevalskih zabava koje će se
održati tijekom siječnja 2016. godine;
i) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ - ponovljena
zamolba za
sufinanciranje nabavke računalne opreme za potrebe škole;
j) Šahovski klub „Draga“ i Šahovski savez PGŽ - zamolba za sufinanciranje
Međunarodnog turnira u šahu;
k) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - prijedlog za davanje suglasnosti za
zapošljavanje trećeg odgajatelja u skupini za dijete s teškoćama u razvoju na
nepuno radno vrijeme u Matičnom vrtiću Krk.
3. Imovinsko pravni predmeti:
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Anex Ugovora o izradi glavnog projekta za „Rekonstrukciju građevine
multimedijalnog centra u gradu Krku izgrađene na k.č. 3005/1 k.o. Krk – grad“;
b) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – mišljenje o načinu formiranja
zone Aqua i land parka, odnosno tumačenje vezano za PP PGŽ, koji je donesen
nakon Zakona o prostornom uređenju;
c) Tvrtka Geoprojekt d.o.o. Opatija – ponuda za dodatne radove na izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 25 Kornić;
d) Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu;
e) II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Krk.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Fina hrana d.o.o. - ponovljena zamolba za postavljanje reklame
informativnog putokaza na pročelju fasade poslovnog prostora TIC Grada Krka, na
adresi J. J. Strosmayera 3, za potrebe ugostiteljskog objekta „Bacchus“;
b) Tvrtka Hoteli Krk d.o.o. – zamolba za davanje suglasnosti za postavu reklamnog
panoa na katastarskoj čestici u vlasništvu Grada Krka;
c) Prijedlog Odsjeka za dodjelu na korištenje grobnog mjesta broj 210 na starom
dijelu Gradskog groblja u Krku, korisniku Ivanu Lukariću iz Krka, Plavnička 21;
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d) Zlatko Kostelić iz Krka, J. J. Strossmayera 23 - zamolba za financiranje zamjene
dotrajalih grilja na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 23, vlasništvo Grada Krka;
e) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje popravka makadamske ceste na
dionici Salatić – Krčine;
f) Prijedlog Plana rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2016. godinu.
6. Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu.
7. Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu.
8. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.
9. Razmatranje Politike kvalitete Grada Krka.
10. Razmatranje Politike kvalitete Grada Krka.
11. Rotary klub Rijeka – zamolba za sufinanciranje održavanja manifestacije „Budu
tu 2015.“
Ad 1.
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje 2017.2018. godine obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcija Proračuna za
razdoblje 2017.- 2018. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije
Proračuna...koji čine sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje
2017.- 2018. godine, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za organizaciju programa u
kulturi, dramskih i glazbenih priredbi.
Zbog potreba dodatnog održavanja i čišćenja školske sportske dvorane radi
odvijanja kulturnih sadržaja u organizaciji Centra za kulturu Grada Krka, u
Proračunu Grada Krka osigurati će iznos od 300,00 kn za plaćanje voditelja
dvorane Pera Kopanice, za rad svake 3. subote u mjesecu u vremenskom
razdoblju od 1. siječnja do 1. svibnja 2016. godine.
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b) Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za organizaciju programa u
kulturi, dramskih i glazbenih priredbi.
Korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za
organizaciju programa u kulturi odobrava se za dan - 3. petak i subotu u
mjesecu, započevši od 1. siječnja do 1. svibnja 2016. godine.
Slijedom gore navedenog obavještavamo Udruge koje koriste dvoranu u gore
navedenim terminima da u navedeno vrijeme neće moći koristiti dvoranu za
svoje potrebe.
Za potrebe realizacije gore navedenih kulturnih sadržaja Grad Krk će u
Proračunu za 2016. godinu osigurati sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.
c) Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za organizaciju programa u
kulturi, dramskih i glazbenih priredbi.
Korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za
organizaciju programa u kulturi odobrava se za dan - 3. petak i subotu u
mjesecu, započevši od 1. siječnja do 1. svibnja 2016. godine.
Slijedom gore navedenog obavještavamo Udruge koje koriste dvoranu u gore
navedenim terminima da u navedeno vrijeme neće moći koristiti dvoranu za
svoje potrebe.
d) Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine PGŽ“ broj:20/14) daje se
suglasnost Gradskom društvu Crvenog križa Krk za raspisivanje Natječaja za
poslove Gerontodomaćice koja će svoje usluge pružati na području Grada Krka.
e) Kako dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Polje tijekom pedagoške godine 2015.
2016., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Ivana Hodanića iz Krka, u vrtić
Polje, do 31. kolovoza 2016. godine.
f) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za postavu šatora na
Placi u naselju Kornić, koji će se postaviti povodom održavanja manifestacije 20.
godišnjice djelovanja Kulturnog društva Kornić, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 10.000,00 kn.
g) Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da Popis radno sposobnih ili
djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade na dan 27.
listopada 2015. godine, dostavi tvrtki Vecla d.o.o. Krk kako bi ih tvrtka Vecla
d.o.o. temeljem članka 39. stavak 8. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne
Novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15) angažirala u radu za opće dobro bez
naknade.
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h) Karnevalskoj udruzi „Povero Keko“ iz Krka odobrava se financijska potpora za
nabavku igračaka za potrebe odvijanja dječjih karnevalskih zabava koje će se
održati tijekom siječnja 2016. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
i) Grad Krk nije u mogućnosti iz Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, osigurati
iznos potreban za nabavku računalne opreme za potrebe Srednje škole „Hrvatski
kralj Zvonimir“.
Sredstva za nabavku računalne opreme u iznosu od 22.537,91 kn, Grad Krk
nastojati će osigurati u Proračunu za 2016. godinu.
j) Šahovskom klubu „Draga“ i Šahovskom savezu PGŽ, odobrava se financijska
potpora za održavanje manifestacije Međunarodnog turnira u šahu koje se
održalo od 17. -23. listopada 2015. godine u Malinskoj, te se u tu svrhu na teret
Proračuna za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
k) Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje
suglasnosti za zapošljavanje trećeg odgajatelja u skupini za dijete s teškoćama u
razvoju na nepuno radno vrijeme u Matičnom vrtiću Krk.
Grad Krk sufinancirati će trošak trećeg odgojitelja u skupini do trenutka
sklapanja Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a
najkasnije do kraja pedagoške godine 2015. / 2016.
Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Privremena lista prioriteta za kupnju stanova po programu društveno
poticane stanogradnje ( vidi prilog zaključku, prijedlog Privremene liste koja čini njegov
sastavni dio).
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da se Privremenu listu
prioriteta za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje objavi na
internrt stranicama Grada Krka.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Obvezuje se Radmila Živanović Čop da na osnovi Ugovora između Grada
Krka i Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. Klasa: 406-09/15-02/18,
Urbroj: 2142/01-02/1-15-8 od 29. lipnja 2015. godine, radi usklađivanja
obveza iz članka 2. i 6. navedenog Ugovora, pripremi Anex ugovora u
kojem će se produljiti rok za ishođenje građevinske dozvole i rok
plaćanja završne situacije.
b) Prima se na znanje Mišljenje Klasa:350-01/15-02/375, Urbroj: 531-05-15-2
od 2. studenog 2015. godine dostavljeno od Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja o načinu formiranja zone Aqua i land parka,
odnosno tumačenje vezano za PP PGŽ, koji je donesen nakon Zakona o
prostornom uređenju.
Od tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb potrebno je zatražiti info ponudu s
procijenjenom vrijednosti radova za izradu IV. Izmjena i dopuna PPU
Grada Krka, kako bi se mogao provesti postupak Javne nabave, temeljem
Zakona o javnoj nabavi.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija za dodatne radove
na izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 Kornić, u iznosu od
15.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Utvrđuje se prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu (vidi prilog zaključku predmetni
prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu koji čini njegov sastavni dio).
Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka
u cilju rasprave i usvajanja.
e) Prihvaća se mišljenje Klasa:351-01/15-04/25, Urbroj:2170/1-03-08/6-15-2,
od 29. listopada 2015. godine dostavljeno od Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ o potrebi postupka ocjene o
izradi strateške procjene.
Potrebno je pokrenuti postupak o izradi ocjene strateške procjene
utjecaja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Krk (
NA1, R11, R38, R310, R311).
Ad 5.
Prijedloge Odsjek za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Tvrtki Fina hrana d.o.o. daje se suglasnost za postavu reklame –
informativnog putokaza na pročelju fasade poslovnog prostora TIC Grada
Krka, na adresi J. J. Strossmayera 3, za potrebe ugostiteljskog objekta
„Bacchus“, uz uvjet da tvrtka Vecla d.o.o. Krk naruči izradu reklamnog
putokaza.
Troškove izrade reklame podnositelj zahtjeva dužan je uplatiti na račun
tvrtke Vecla d.o.o. Krk.
b) Tvrtki Hoteli Krk d.o.o. daje se suglasnost za postavu reklamnog panoa na
k.č 2570 k.o. Krk - vlasništvo Grada Krka.
c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se grobno
mjesto broj 210 na starom dijelu Gradskog groblja u Krku, koji korisnik je
bio pokojni Marijan Hrabrić iz Ljubljane, Goce Delčeva 7 i u koje grobno
mjesto je ukupana Giuseppina (Josipa) Hrabrić (ukopana 22.10.1959. god.)
dodjeli korisniku Ivanu Lukariću iz Krka, Plavnička 21, OIB: 30534722741.
Korisnik grobnog mjesta obvezan je Gradu Krku, platiti jednokratnu
naknadu za korištenje zemljišta za grobno mjesto, u iznosu od 400,00 kn.
d) Prihvaća se zamolba Zlatka Kostelića iz Krka, J. J. Strossmayera 23, za
financiranje zamjene dotrajalih grilja na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 23,
vlasništvo Grada Krka, sukladno ponudi Obrta za usluge „Žužić“ iz Krka, vl.
Božidar Žužić, u iznosu od 4.180,00 kn ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
e) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje popravka
makadamske ceste na dionici Salatić - Krčine, na temelju ponude Zanatsko
prijevozničkog obrta „Žužić“ iz Vrha, vl. Ivan Žužić u iznosu od 5.687,50 kn
u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Upućujemo podnositelja zamolbe da ubuduće pri podnošenju zamolbi za
sufinanciranje popravka makadamskih cesta na području Mjesnog odbora uz
zahtjev, dostavi i orto foto podlogu s ucrtanom dionicom makadamske ceste
za koju je traženo sufinanciranje.
f) Prihvaća se Plan rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2016.
godinu, Klasa: 363-02/15-03/23, Urbroj: 2142/01-03-05/1/15-1 (vidi prilog
predmetni Plan održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2016. godinu koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
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Ad 6.
Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu (
vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za
2016. godinu, koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu (
vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za
2016. godinu, koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Plana raspodjele sredstava
spomeničke rente za 2016. godinu, koji čini njegov sastavni dio).
2. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 9.
Politiku kvalitete Grada Krka obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Potvrđuje se dosadašnja Politika Kvalitete za mandatno razdoblje 2013.- 2017. godine
koja je ugrađena u sve dokumente Grada Krka i njeno provođenje je obvezno za sve
službenike Grada i poslovne partnere.
Ad 10.
Razmatranje Politike kvalitete Grada Krka obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir
Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obvezuju se službenice pisarnice Grada Krka da presliku svih pisanih primjedbi
građana vezanih za funkcioniranje gradske uprave i službenika Grada Krka (Etički
kodeks službenika i namještenika Grada Krka), proslijeđuju rukovoditelju kvalitete
Čedomiru Mileru, Zamjeniku gradonačelnika Grada Krka.
Sve pristigle primjedbe će se evidentirati te poduzimati neophodne aktivnosti da se
uočeni problemi riješe, na zadovoljstvo naših građana.
Ad 11.
Zamolbu Rotary kluba Rijeka za sufinanciranje održavanja manifestacije „Budu tu 2015.“
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Rotary klubu Rijeka odobrava se financijska potpora za održavanje humanitarnog
koncerta „Budu tu 2015.“ – (u cilju obnove i opremanja prostora Klinike za pedijatriju
Dječje bolnice Kantrida) koji će se održati 13. prosinca 2015. godine, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.

Kolegij Gradonačelnika dovršen je u 15.50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA:
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK:
Darijo Vasilić, prof.
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