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                         GRADONAČELNIK 

 

Klasa:022-01/12-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-12-117-33 

Krk, 03. travnja 2012. 

 

Z A P I S N I K 

sa 117. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  02. travnja (ponedjeljak) 2012. 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, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, 

voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za 

opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša, 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  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

1. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  
a) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb – zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 

zahvata na okoliš, za zahvat „Dogradnja sustava odvodnje i uređaja za 

pročiščavanje otpadnih voda Punat“; 

b) Marijan Marinovića iz Brzaca 77- zahtjev za formiranje prilaznog putau cilju 

prilaza na zemljišnu česticu z.č. 1712/6 k.o. Linardići; 

c) Kosić Tome iz Vrha 75 a- zahtjev za izmještanje nerazvrstane  ceste u Vrhu z.č. 

2049/1 k.o. Vrh u cilju legalizacije garaže i izgradnje stambenog objekta na z.č. 1822 

k.o. Vrh. 

d) „Veje“ d.o.o. Krk  - ponuda za  izradu projektne  dokumentacije za rekonstrukciju  

mrtvačnice na groblju Kornić; 

e) Top green  energy d.o.o. iz Čakovca,  A. G. Matoša – pismo namjere za gradnju 

solarne elektrane na z.č. 1288, 1287, 1286, 1285 k.o. Skrbčići. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Studentska udruga „Foss Medri“ iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje 

humaniratne manifestacije „Humanitarni bal medicinara“; 
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   Udruga „More priča“ iz Zagreba, Pavlinovićeva 4- zamolba  za sufinanciranje 

čišćenja obale od morem nanešenog smeća na području Dunata, kod objekta  

„Sky lift“; 

 Udruga umirovljenika Grada Krka- zamolba  za financijsku potporu pri 

održavanju redovne godišnje skupštine umirovljenika; 

 Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz Kukuljanova, 

Kukuljanovo 205/b- zamolba  za sufinanciranje 21. godišnjice SPJ „Ajkula“ i 

Dana USPDR „ Ajkula“; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka- zamolba  za financijsku 

potporu za održavanje Državnog natjecanja iz francuskog, španjolskog i 

talijanskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola RH; 

 Orijentacijski klub „Ris“ iz Delnica – zamolba za sufinanciranje organizacije 

međunarodnog natjecanja „Croatia Open 2012.“ 

 Humanitarna organizacija „Dora“  - zamolba za sufinanciranje  obilježavanj 

„Dana planete zemlja“; 

3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Anton Linardić iz Linardići 28b- zamolba  Malinska za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade; 

b) Tvrtka Komunalnih usluga „Lumin“ vl. Dubravko Frgačić iz Krka- ponuda / 

troškovnik  za nabavu i sadnju bilja na lokaciji kružnog toka na državnoj cesti ulaza 

u grad Krk; 

c) Tvrtka „Vali“ d.o.o. Krk, Vela Placa 1- zamolba za postavu dva suncobrana ispred 

glavnog ulaza u Caffe bar „Caffettaria XVIII st.“ 

d) Tvrtka  Frigus Vecla d.o.o. iz Krka – zamolba za priključak struje na lokaciji 

kupališta Portapissana; 

e) Radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; 

f) Potraživanje duga komunalne naknade za tvrtku R.P.R. d.o.o. iz Opatije, Črnikovica 

4. 

g) Tvrtka „IV Ambijenta“ vl. Vesna Orlić – Mijić iz Punta, Obala 47- zamolba  za 

izradu i montažu vanjske stolarije na poslovnom prostoru predviđenom za novi ured 

TIC- a, u ulici J. J. Strossmayera u Krku; 

h) Očitovanje Odsjeka o prikupljenim ponudama za izgradnju nogostupa u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku; 

i) Ugostiteljski obrta „Stanić“ vl. Maria Elena Stanić iz Krka, Vela Placa 8- zamolba za 

korištenje javne površine za postavu jednog barskog stolića ispred ulaza u Caffe 

bara „Volsonis. 

5. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka – Izvješće o utrošku sredstava iz 

Proračuna JLS otoka Krka za 2011. godinu. 

6. Hrvatske pošte, Divizije mreža, Ureda za upravljanje mrežom- prijedlog  za 

sufinanciranje rada poštanskog ureda 51 517 Kornić. 

7. Radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara. 

8. Tamara Kosić iz Kornića, Lokvić 14 i Elena Didović iz Kornića, Muraj 38- 

zamolba  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

Gradu Krku. 
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9. Grad Raba – inicijativa za davanje podrške izgradnji autoceste Rijeka – Žuta 

Lokva. 

10. Razno.  

 

Ad 1. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša obrazložila  

je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a)  

I. Grad Krk ocjenjuje da je zahvat „Dogradnja sustava odvodnje i uređaja za 

pročiščavanje otpadnih voda Punat“ u skladu sa Studijom o izvodljivosti 

projekata izgradnje građevina i uređaja sustava javne odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka, te će predmetni 

zahvat dodatno smanjiti otpadne vode povećanjem stupnja pročišćavanja i 

predloženim mjerama zaštite okoliša.  

 

II. U svezi s projektom iz članka I. ovog zaključka Grad Krk daje pozitivno 

mišljenje na predmetni elaborat Zahtjeva  za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, izrađenog od Hidro - consult d.o.o. 

Rijeka, broj projekta: 469/P/Z,  te smatra da nije potrebno raditi dodatne 

procjene utjecaja na okoliš.  

 

b)  

I. Prima se na znanje zahtjev Marijana Marinovića iz Brzaca 77, za 

formiranje prilaznog puta u cilju prilaza na zemljišnu česticu z.č. 

1712/6 k.o. Linardići.  

II. Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada 

Krka da naruči izradu prostrno urbanističke analize uz izradu idejnih 

projekata i potrebnih geodetskih podloga u cilju rješavanja imovinsko 

– pravnih odnosa i gradnje ceste u sjevernom dijelu naselja Brzac.  

c)  

             Prima se na znanje zamolba Kosić Tome iz Vrha 75 a, za izmještanje 

nerazvrstane  ceste u Vrhu z.č. 2049/1 k.o. Vrh u cilju legalizacije garaže i 

izgradnje stambenog objekta na z.č. 1822 k.o. Vrh. 

            Obavještava se stranka da sredstva za zahvat nisu predviđena u Proračunu 

Grada Krka.  

              Zahvat koji podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, geodetskih 

podloga, parcelacije te ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta 
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za izmještanje ceste stranka može financirati sama uz obveznu verifikaciju 

projektne dokumentacije u Gradu Krku, te prethodno potpisivanje ugovora s 

Gradom Krkom.  

             Također, obavještava se stranka da je na snazi Zakon o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama („Narodne Novine“broj: 90/11) te se upućuje na postupak 

i analizu kojim će se utvrditi mogućnost legalizacije nelegalno izgrađenog 

objekta. Za gradnju stambenog objekta potrebno je ishoditi dokumentaciju 

kojom se odobrava građenje na temelju PPU Grada Krka ( „Službene Novine 

PGŽ“ broj: 7/07, 41/09, 28/11).  

d) Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za provjeru  

okončanosti  cjelokupnog postupka ispravke greške  položaja groblja Kornić u 

katastarskim kartama koji je za  Grad Krk provodila tvrtka Geo VV d.o.o.  

Zadužuje se Imovinsko pravna služba za sređivanje  vlasničkih odnosa  na 

parceli  mrtvačnice i groblja Kornić. 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izvrši analizu 

mogućnosti  dogradnje  mrtvačnice temeljem  odredba PPUG Krka. 

Nakon provedenih postupaka  odlučit će se o ponudi  Veje d.o.o. Krk  za  izradu 

projektne  dokumentacije za rekonstrukciju  mrtvačnice na groblju Kornić te za 

nadzor nad izgradnjom. 

 

e) Podržava se  pismo namjere Top green  energy d.o.o. iz Čakovca,  A.G. Matoša 3,   

za  gradnju  solarne  elektrane  na z.č. 1288, 1287, 1286, 1285 sve k.o. Skrbčići.  

Grad Krk je kroz odredbe PPU Grada Krka omogućio  gradnju  solarnih 

elektrana  izvan  građevinskih područja. 

Upućuje se stranka u Ministarstvo  prostornog uređenja i graditeljstva na  

mišljenje o iznesenoj  problematici  te usklađenosti  sa stavom  Ministarstva 

iznesenim  u obavijesti  Klasa:350-01/12-01/41  od 17. veljače 2012.  

 

 

Ad 2. 

Prijedloge  Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon 

rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Udovoljava se zamolbi Studentske udruge „Foss Medri“ iz Rijeke za 

sufinanciranje humanitarne manifestacije „Humanitarni bal medicinara“ koji će 

se održati u mjesecu svibnju 2012. godine, u cilju pripomoći uređenja Dječje 

bolnice „Kantrida“, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

 Udruzi „More priča“ iz Zagreba, čiji je cilj pomoć i edukacija nezbrinute djece, 

te briga o čistoći mora, odobrava se financijska potpora pri akciji čišćenja obale 
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od morem nanešenog smeća na području Dunata, kod objekta  „Sky lift“, te se u 

tu svrhu iz Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 1.000,00 kn.   

 

 Udruzi umirovljenika Grada Krka, odobrava se financijska potpora za 

održavanje redovne godišnje skupštine umirovljenika, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 5.000,00 kn.   

 

 Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz Kukuljanova, 

odobrava se financijska potpora za održavanje manifestacije  21. godišnjice SPJ 

„Ajkula“ i Dana USPDR „ Ajkula“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, odobrava se financijska 

potpora za održavanje Državnog natjecanja iz francuskog, španjolskog i 

talijanskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koje 

će se održati od 11. do 13. travnja 2012. godine u Omišlju, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Orijentacijskog kluba „Ris“ iz Delnica za 

sufinanciranje organizacije međunarodnog natjecanja „Croatia Open 2012.“, iz 

razloga što u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za 

navedenu namjenu.  

 

 Prihvaća se zamolba Humanitarne organizacije „Dora“  - prve nevladine udruge 

u Hrvatskoj  za pomoć djeci i mladima, za obilježavanje „Dana planete zemlja“,  

te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos 

od 1.000,00 kn.  

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće 

O d l u k e  i  Z a k l j u č k e 

I. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka ( objekt Neptun) o čemu je oglas javnog 

natječaja objavljen u glasilu „Narodne Novine“ broj: 28/12 od 05. ožujka 2012. godine. 

Zapisnik o javnom otvaranju nalazi se u privitku.  

 

II. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih 

površina na području Grada Krka o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu 

„Narodne novine“ broj 30/12, od 09. ožujka 2012. godine. Zapisnik o javnom otvaranju 

nalazi se u privitku.  
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III. Donošenje Odluke o početku postupka javnog natječaja za dodjelu koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova. Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih 

poslova zaključen s Momom Paunovski, vlasnikom Zanatsko dimnjačarske radnje 

„Paun“ istječe 01. srpnja 2012. godine. 

 

IV. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za 

postavu privremenog objekta – kod trgovine Fortuna. Postojeći Ugovor o davanju u 

zakup javne površine zaključen je sa Stevom Kranjecom, vlasnikom Obrtničke radnje 

„Ane“ sa sjedištem u Krku, a istječe 30. lipnja 2012. godine. 

 

V. Prijedlog Ivana Dude iz Krasa 111a, za sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Krka koji se nalazi u Krku, Kvarnerska 15 ( poslovna 

prostorija br. 5) površine 9,71 m2, koji Ugovor je zaključen na određeno vrijeme s 

trajanjem do 01. lipnja 2013. godine. Predlagatelj predlaže sporazumni raskid ugovora s 

danom 02. travnja 2012. godine. 

 

VI. Prijedlog Vladimira Šebelje, vlasnika Uslužnog obrta „Žižula“ sa sjedištem u Krku za 

produženje Ugovora o obavljanju poslova održavanja spomen obilježja palih boraca iz 

NOR-a i poginulih branitelja iz Domovinskog rata, koji Ugovor istječe 31. ožujka 2012. 

godine.  

 

VII. Prijedlog Pekare „Vrbnik“ iz Vrbnika za zakup javne površine koja se nalazi na 

području naselja Vrh – u blizini škole, za postavljanje jednostavne građevine – kioska  

površine do 12 m
2
. 

 

VIII. Prijedlog Pavlešić Nives iz Krka za kupnju z.č. 1904/1 k.o. Krk grad površine 51 m
2
, 

koja parcela po navodima predlagateljice pripada stanu koji se nalazi u Krku, Galija 30.  

 

IX. Prijedlog Miljenka i Marina Crnčića, vlasnika Zajedničkog prijevozničkog obrta 

„Miljenko“ za povećanje cijene prijevoza ( karte) za turistički autobus u vrijeme 

turističke sezone 2012. godine, sa sadašnjih 5,00 kn na 8,00 kn. 

 

X. Donošenje Odluke o formiranju privremene ugostiteljske terase prema prijedlogu 

Tomislava Kirinčića iz Krka, S. Radića bb i Odsjeka za komunalno gospodarstvo za 

potrebe Caffe bara „Tifany“. 

 

XI. Donošenje Odluke o formiranju privremene ugostiteljske terase prema prijedlogu Vali 

d.o.o. za postavljanje tri stola sa manjim garniturama uz rub poslovnog prostora 

Caffetarie „XVIII stoljeće“, u dijelu prema Turističkoj zajednici i Hypo banci.    

 

XII. Prijedlog Zlatnog otoka d.o.o. Krk za davanje u zakup dijela parkirališta koje se nalazi 

ispred ulaza u autokamp „Ježevac“  za korist kampera i kamp prikolica prilikom prijave 

ulaska u kamp.  

 

XIII. Prijedlog Nevenke Kovač iz Osijeka, vlasnice Obrta „Irabeki“ za dnevni zakup javne 

površine na Šetalištu Sv. Bernardina za mjesec travanj 2012. godine, radi obavljanja 

djelatnosti prodaje ručno rađenih glinenih posuda – vrčeva, zdjela i košarica.  

 

XIV. Prijedlog Mirjane Marković iz Krka, vlasnice Trgovačkog obrta „M&M“ sa sjedištem u 

Krku, Stjepana Radića bb, za davanje u zakup javne površine na Trgu Kamplin za 

postavljanje privremenog objekta za prodaju hrvatskih tekstilnih proizvoda.  
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Ad 4. 

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) Djelomično se prihvaća zamolba Antona Linardića iz Linardića, za oslobađanje 

plaćanja komunalne naknade.  

       Podnositelj zahtjeva dužan je u što kraćem roku, na žiro račun Grada Krka, 

Odsjeka  za komunalno gospodarstvo za ostatak duga komunalne naknade 

uplatiti iznos od 1.175,04 kn. 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da sukladno članku 223. i 226. 

Zakona o obveznim odnosima otpiše tražbinu u iznosu od 6.729,50 kn.  

 

b) Prihvaća se troškovnik  tvrtke Komunalnih usluga „Lumin“ vl. Dubravko 

Frgačić iz Krka, za nabavu i sadnju bilja na lokaciji kružnog toka na državnoj 

cesti ulaza u grad Krk, u iznosu od 57.646,70 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a (vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

c) Tvrtki Vali d.o.o. iz Krka odobrava se postava  dva suncobrana ispred glavnog 

ulaza u Caffe bar „Caffettaria XVIII st.“, na način da postavljeni suncobrani 

(kad su otklopljeni) ne smiju izlaziti izvan gabarita terase. 

 

d) Prihvaća se zamolba tvrtke  Frigus Vecla d.o.o. iz Krka, za priključak struje na 

lokaciji kupališta Portapissana, za koju je predmetnoj tvrtki izdano koncesijsko 

odobrenje za prodaju sladoleda.  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da od tvrtke HEP d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk zatraži troškovnik radova za priključak 

primarnog i sekundarnog ormarića kao i prijedlog Ugovora o priključenju za 

predmetnu lokaciju.  

  

e) Prihvaća se radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu. 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da za narednu sjednicu 

Gradskog vijeća Grada Krka koju se planira održati tijekom svibnja 2012. 

godine, pripremi konačni prijedlog predmetne Odluke u cilju rasprave i 

usvajanja na Gradskom vijeću. 

 

f) Tvrtki R.P.R. d.o.o. iz Opatije, utvrđeni je dug komunalne naknade za poslovni 

prostor u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb, u iznosu od 7.287,90 kn.  

Kako je Trgovački sud u Rijeci u „Narodnim Novinama“ broj: 34/12, objavio 

prijedlog za otvaranje i zaključenje stečajnog postupka za predmetnu tvrtku, 
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nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove da iznos duga komunalne 

naknade prijavi kao tražbina u stečajnoj masi, temeljem Zakona o stečajnom 

postupku.    

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke „IV Ambijenta“ vl. Vesna Orlić – Mijić iz Punta,  za 

izradu i montažu vanjske stolarije na poslovnom prostoru predviđenom za novi 

ured TIC- a, u ulici J. J. Strossmayera u Krku, u iznosu od 29.400,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

h) Za izvođenje građevinskih radova na izgradnji dijela nogostupa u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku, utvrđuje se najpovoljnijom ponuda Zidarskog 

obrta „ Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, u iznosu od 21.576,50 kn u koji iznos 

je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

 

i) Udovoljava se zamolbi Ugostiteljskog obrta „Stanić“ vl. Maria Elena Stanić iz 

Krka, Vela Placa 8, da se ispred ugostiteljskog objekta Caffe bar „Volsonis“ u 

gradu Krku odobri korištenje javne površine za postavu jednog barskog stolića 

ispred navedenog objekta, sukladno grafičkom prilogu koji čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

  

Podnositelj zamolbe dužan je na račun Grada Krka uplatiti iznos od 400,00 kn za  

postavljeni barski stol godišnje za zakup javne površine, temeljem ispostavljenog 

računa Odsjeka za komunalno gospodarstvo. 

 

Ad 5. 

Izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka o utrošku sredstava iz Proračuna JLS otoka 

Krka za 2011. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se Izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka o utrošku sredstava iz 

Proračuna JLS otoka Krka za 2011. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

Ad 6. 

Prijedlog Hrvatske pošte, Divizije mreža, Ureda za upravljanje mrežom,  za sufinanciranje 

rada poštanskog ureda 51 517 Kornić, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Prima se na znanje prijedlog Hrvatske pošte, Divizije mreža, Ureda za upravljanje 

mrežom, za sufinanciranje rada poštanskog ureda 51 517 Kornić budući da isti posluje 

sa financijskim gubitkom u iznosu od 53. 283,00 kn ( vidi prilog predmetni prijedlog koji 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

Zbog ograničenih sredstava u Proračunu, Grad Krk nije u mogućnosti sklopiti Ugovor o 

poslovnom interesu  udruživanja s Hrvatskom poštom d.d., kao ni sufinancirati gubitak 

poštanskog ureda 51 517 Kornić.   

U cilju funkcioniranja poštanskog ureda 51 517 Kornić, radi zadovoljenja potreba 

stanovnika naselja Kornić, Mjesni odbor Kornić našao je pravnu/ fizičku osobu 

zainteresiranu za zasnivanje ugovornog odnosa koja bi preuzela predmetni poštanski 

ured.    

Slijedom gore navedenog molimo Hrvatsku poštu, Diviziju mreža, Ured za upravljanje 

mrežom, Zagreb da ponove postupak raspisivanja natječaja  za zasnivanje ugovornog 

odnosa, kako bi se zainteresirana stranka javila na predmetni natječaj, te riješio 

problem poslovanja ureda na obostrano zadovoljstvo.   

Ad 7.  

Radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara ( vidi prilog predmetni 

radni prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Zadužuje se Marinko Bajčić da pripremi konačni prijedlog predmetnog Pravilnika za 

narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 8. 

Zamolbu Tamare Kosić iz Kornića, Lokvić 14 i Elene Didović iz Kornića, Muraj 38, za 

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Krku, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se za znanje zamolba Tamare Kosić iz Kornića, Lokvić 14 i Elene Didović iz 

Kornića, Muraj 38, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

Gradu Krku. 

Kako Grad Krk nije donio Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa za 2012. godinu, sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, te nema ni 

slobodnih uredskih prostora, zamolbi nije moguće udovoljiti.    
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Ad 9. 

Inicijativu Grada Raba za davanje podrške izgradnji autoceste Rijeka – Žuta Lokva, 

obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se inicijativa Grada Raba za davanje podrške izgradnji autoceste Rijeka – 

Žuta Lokva, Klasa: 021-06/12-01/08, Ur. broj: 2169-01-02-05/03-12-02, od 23. ožujka 

2012. godine ( vidi prilog predmetnu inicijativu koja čini sastavni dio ovog zaključka), te 

Grad Krk daje punu podršku za planirani projekt izgradnje, u cilju prometnog 

povezivanja gradova i općina koje gravitiraju predmetnoj autocesti sa ostalim cestovnim 

pravcima.  

Ad 10. 

U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler podsjetio 

je voditelje Odsjeka na potrebu analize dužnika sa svih osnova kao i o usporedbi prihoda i 

rashoda Proračuna, te da se obavijesti službenike o potpisivanju obrasca Etičkog kodeksa.   

Nadalje izvjestio je nazočne o GIS – edukaciji koja će se održati od 03-05. travnja 2012. 

godine.  

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,50 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


