GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-23- 48
Krk, 30. studeni 2017.

ZAPISNIK
sa 23. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 29. studenog (ponedjeljak) 2017. 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, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić,
stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni
suradnik za održivi razvoj, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene
djelatnosti, Mladena Matejčić, 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

1.
a)

b)

c)

DNEVNI RED
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije o
provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije
– jesenska akcija 2017. godine;
Zdenka Kokotović iz Krka, I. Meštrovića 14- zamolba za plaćanje komunalnog
doprinosa za ozakonjenje završene poluugrađene manje zahtjevne zgrade stambene
namjene na 60 jednakih mjesečnih rata;
Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za oslobođenje plaćanja komunalnog
doprinosa za Grad Krk u vezi izgradnje boćališta u sklopu sportsko – rekreacijskog
centra u gradu Krku, na k.č. 3320/1 k.o. Krk grad, u gradu Krku;
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d) Razmatranje zaprimljene Presude Upravnog suda u Rijeci, broj:7UsI-1375/15-11 od
04. listopada 2017. godine u vezi Upravnog spora pokrenutog od strane tužitelja GP
Krk d.d. na Rješenje Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša;
e) Tvrtka MT projekt d.o.o. iz Zagreba- zamolba za izdavanje posebnih uvjeta za prekop
javne površine u Crikveničkoj ulici u gradu Krku, radi priključka na komunalnu
infrastrukturu;
f) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika s osnova komunalne
naknade za poslovne i stambene prostore;
g) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi sanacije krova i uređenja
fasade na zgradi u Krku, u ulici Dr. Dinka 1, na k.č. 3030/1 k.o. Krk grad.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o zatraženim pomoćima s osnova
besplatne marende za školsku djecu i produženi boravak u školi;
 Mažoretkinje otoka Krka- zamolba za dodjelu prostora za vježbanje, na 23.
Kolegiju gradonačelnika;
 Prijedlog Novog Lista za sufinanciranje priloga Novog lista velikog A 3
formata - Godišnjak prvašića;
 Prijedlog Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka;
 Prijedlog Primorsko goranske županije za donaciju financijskih sredstava za
djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za gospodarstvo:
a) Prijedlog „Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka“,
b) Prijedlog Dopune Pravilnika o uređenju stare gradske jezgre grada Krka;
c) Prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk na temu izrade Programa zaštite
divljači,
d) Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz Viškova, Klići 29ponuda za izradu novelacija troškovnika i tehničkih proračuna za javnu rasvjetu
Grada Krka prema projektu „Modernizacija javne rasvjete – III faza“ i
„Modernizacija javne rasvjete – IV faza“,
e) Ivan Jurešić iz Krka, Lakmartinska 9 – zamolba za saniranje štete na
poljoprivrednoj parceli, u vlasništvu podnositelja zamolbe, nastale izvođenjem
radova na nerazvrstanoj cesti Krk 2 os 2 kroz program Ipard.
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018. godinu.
6. Razmatranje Zaključaka Općinskog vijeća u vezi izgradnje plutajućeg LNG
terminala u Omišlju.
7. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara
Učka d.o.o. Matulji.
8. Prijedlog Ugovora o dijelu za obavljanje poslova domara – kotlovničara
Društvenog centra Krk.
Ad 1.
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Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće br: 08-890-72/16-2017 Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Primorsko goranske županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom
preventivne dezinsekcije i deratizacije – jesenska akcija 2017. godine (vidi prilog
predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Prihvaća se zamolba Zdenke Kokotović iz Krka, I. Meštrovića 14, za obročno
plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene poluugrađene manje
zahtjevne zgrade stambene namjene od 236,45 m3, izgrađene na k.č. 3329/5 k.o.
Krk – grad u gradu Krku.
Podnositeljici zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog
doprinosa u 60 jednakih mjesečnih rata.
Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u visini
eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.
Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do dana
dospijeća svakog pojedinog obroka.
Sukladno točki 2. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje (hipoteka (na jedan stan), bjanko zadužnicu ili
mjenicu), radi naplate cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog
doprinosa, a sukladno članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene
novine Primorsko goranske županije“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13 i
9/15).
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I. ovog
zaključka izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa.
c) Obračun komunalnog doprinosa za izgradnju boćališta u sklopu sportsko –
rekreacijskog centra u gradu Krku, na k.č. 3320/1 k.o. Krk grad, u gradu Krku,
iznosi 5.412,10 m3, te se Grad Krk na temelju uvodnih odredbi Zakona o
komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1. podstavka 1. i 4. Odluke o
komunalnom doprinosu, oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa obračunatog
u iznosu od 746.869,80 kn, za izgradnju boćališta u sklopu sportsko –
rekreacijskog centra u gradu Krku, na k.č. 3320/1 k.o. Krk grad.
Grad Krk se obvezuje sredstva u iznosu od 746.869,80 kn, osigurati iz drugih
nenamjenskih prihoda Proračuna Grada Krka.
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Oslobađanje komunalnog doprinosa u iznosu od 746.869,80 kn u Glavnoj knjizi
Proračuna provest će se kao prijeboj – evidentiranjem prihoda od komunalnog
doprinosa - naknada za oslobođenje, kako bi se mogla osigurati sredstva iz
drugih nenamjenskih prihoda Proračuna Grada Krka.
d) Grad Krk prihvaća Presudu Upravnog suda u Rijeci, broj:7UsI-1375/15-11 od
04. listopada 2017. godine u vezi Upravnog spora pokrenutog od strane tužitelja
GP Krk d.d. o poništenju Rješenja Primorsko goranske županije, Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa: UP/II-36302/15-01/108, Urbroj: 2170/1-03-08/3-15-3 od 27. srpnja 2015. godine i Rješenja
Grada Krka, JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo Klasa: UP/I- 350-06/1301/128, Urbroj: 2142/01-03-05/1-14-9 od 21. veljače 2014. godine.
Na temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa („Narodne Novine“ broj: 136/06, 135/10, 14/11, i 55/12),
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo izdati će novo Rješenje o
utvrđivanju visine komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene
zahtjevne zgrade – centar održavanja mehanizacije na k. č. 1222 i 1223/1 k.o.
Krk u gradu Krku.
e) Temeljem zahtjeva tvrtke M.T. projekt d.o.o. nalaže se Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da u roku od 3 dana, od dana donošenja ovog zaključka,
podnositelju zahtjeva izda posebne uvjete za prekop javne površine radi
priključka stambene građevine koja se planira izgraditi na k. č. 3836/1, 3835/1 i
3835/2 sve k.o. Krk - grad, na komunalnu infrastrukturu.
f)
Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima s osnova
komunalne naknade za poslovne i stambene prostore (vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Za dužnike za koje nije pokrenut postupak provođenja ovrhe potrebno je
pokrenuti isti, sukladno priloženom popisu dužnika.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon prethodnog dogovora
s odvjetnikom Vojkom Brautom iz Rijeke, Ivana Grohovca 1, ( tel: 587-082; fax:
587-096; mob: 091-1525-823; e mail: vojko.braut@gmail.com) pripremi
dokumentaciju potrebnu za vođenje ovršnih postupaka navedenih u ovom
zaključku.
g) Prihvaća se informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi sanacije
krova i uređenja fasade na zgradi u Krku, u ulici Dr. Dinka 1, na k.č. 3030/1 k.o.
Krk grad.
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Kako je zgrada u Krku, u ulici Dr. Dinka 1, sagrađena na k.č. 3030/1 k.o. Krk
grad, u vlasništvu Grada Krka i privatnih suvlasnika, zadužuje se Odsjek za
komunalno gospodarstvo da obavijesti ostale suvlasnike o namjeri Grada Krka
za izvođenje radova na sanaciji krova i uređenja fasade na zgradi kao i o
sufinanciranju izvođenja radova na zajedničkim dijelovima zgrade.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine PGŽ“ broj: 20/14 i
23/15), Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Željka Kranželića iz Krka
za sufinanciranje školske marende za dvoje djece, te za sufinanciranje
produženog boravka u školi za kćer Kristinu.
Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da pripremi prijedlog Odluke
kojom će se omogućiti sufinanciranje predškolskih i školskih programa za djecu
stradalnika Domovinskog rata.
 Mažoretkinjama otoka Krka dodjeljuje se prostor za vježbanje u Društvenom
centru Krk, tri puta tjedno u terminu koji je bio rezerviran za Pjevački zbor
Krk.
 Prihvaća se prijedlog Novog Lista za sufinanciranje priloga Novog lista velikog A
3 formata - Godišnjak prvašića, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
odobrava iznos od 1.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
 Utvrđuje se prijedlog Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krkavidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Odluka o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka objaviti će se u
„Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.
 Primorsko goranskoj županiji odobrava se financijska potpora u sklopu projekta
„ Dobri ljudi – djeci Hrvatske“, za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od
2.000,00 kn.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 4032/17 k.o.
Krk-grad (z.č. 1950/17 k.o. Krk) ukupne površine 80m2, o čemu je oglas natječaja
objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 109/2017 od 9. studenog 2017. godine.
2. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 4032/3 k.o.
Krk-grad (z.č. 1950/8 k.o. Krk) ukupne površine 400m2, o čemu je oglas natječaja
objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 109/2017 od 9. studenog 2017. godine.
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1478/140 k.o. Kornić,
površine 726m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić.
4. Prijedlog Projekt MT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i Milgrad d.o.o. sa sjedištem u
Zagrebu, za zaključenje kupoprodajnog ugovora za parcele koje ulaze u sastav puta
na području Veli Kartec u gradu Krku i to: k.č. 3836/3 k.o. Krk-grad (z.č. 1556/3 k.o.
Krk) površine 314m2;k.č. 3836/2 k.o. Krk-grad (z.č. 1556/7 k.o. Krk) površine 307m2 i
k.č. 3836/5 k.o. Krk-grad (z.č. 1556/9 k.o. Krk) površine 220m2.
5. Prijedlog Helene Duplančić iz Zagreba, Šarengradska 1, vlasnice stambene građevine
izgrađene na k.č. 2068 k.o. Krk-grad, za kupnju dijela k.č. 2065 k.o. Krk-grad
površine cca 44m2, u svrhu uređenja mjesta za parkiranje.
6. Prijedlog Igora Kralja iz Ljubljane, Na gaju 18 za kupnju k.č. 735/75 k.o. Kornić.
Površine 317m2, radi formiranja okućnice kuće izgrađene na k.č. 735/77 i k.č. 735/176
k.o. Kornić.
7. Prijedlog Božene Kovačove iz Krka, Dobrinjska 14, vlasnice stambene građevine
izgrađene na k.č. 2478/1 k.o. Krk-grad, za kupnju ili zakup dijela k.č. 2478/1 k.o. Krkgrad radi uređenja prostora za parkirno mjesto.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Sukladno uputama Povelje Gradonačelnika iz 2009. godine, prihvaća se
„Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka“, izrađena od Regionalne
energetske agencije Kvarner d.o.o. iz Rijeke.
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b) Utvrđuje se prijedlog Dopune Pravilnika o uređenju stare gradske jezgre grada
Krka – vidi prilog predmetne Dopune Pravilnika koje čine sastavni dio ovog
zaključka.
Dopune Pravilnika o uređenju stare gradske jezgre grada Krka stupaju na snagu
danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.
c) Lovačkom društvu„Orebica“ Krk daje se podrška za izradu „Programa zaštite
divljači“.
Grad Krk predložiti će Koordinaciji JLS otoka Krka, izradu zajedničke
suglasnosti za izradu„Programa zaštite divljači“ koja će se uputiti Ministarstvu
poljoprivrede radi davanja suglasnosti, sukladno Zakonu o lovstvu ( „Narodne
Novine“ broj: 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/06, 41/16, 67/16, 62/17).
d) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz
Viškova, Klići 29, za izradu novelacija troškovnika i tehničkih proračuna za
javnu rasvjetu Grada Krka prema projektu „Modernizacija javne rasvjete – III
faza“ i „Modernizacija javne rasvjete – IV faza“, u iznosu od 9.000,00 kn (
oslobođeno PDV-a).
e) Grad Krk sufinancirati će nastalu štetu na poljoprivrednoj parceli, u vlasništvu
Ivana Jurešića iz Krka, koja je nastala izvođenjem radova na nerazvrstanoj cesti
Krk 2 os 2 kroz program Ipard, te se u tu svrhu odobrava iznos od ukupno
12.384,10 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Za realizaciju isplate odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog zaključka, zadužuje
se Odsjek za proračun i financije, sukladno prijedlogu podnositelja zamolbe.
Ad 5.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i razmatranja.
Ad 6.
Zaključke Općinskog vijeća u vezi izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
1. Grad Krk podržava stavove, zaključke i zahtjeve Općine Omišalj u vezi
protivljenja (neslaganja) projektu izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju koje je
donijelo Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 22. studenoga 2017.
godine, KLASA:021-05/17-01/9, URBROJ:2142-06-17-01-3.
2. Gradsko vijeće ne slaže se s izgradnjom predloženog projekta plutajućeg LNG
terminala jer je ovakav kakav se nudi, za otok Krk gospodarski štetan, a ekološki
rizičan jer ima negativne utjecaje na krajobraz, more i korištenje prostora te ne
donosi koristi za lokalnu i regionalnu zajednicu.
3. Smatramo da je Studija o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala
za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat,
skladištenje i uplinjavanje UPP-a izrađena površno te da nije cjelovita i stručno
utemeljena upravo s aspekta gospodarskih učinaka i očuvanja okoliša, budući da
projekt ugrožava našu dominantnu gospodarsku djelatnost – turizam.
4. Izgradnja predloženog plutajućeg LNG terminala umanjuje mogućnost korištenja,
pa čak i onemogućuje upotrebu područja koje je planirano za industriju (vrijedni
prostor nekadašnje DINA Petrokemije danas stoji napušten), a istovremeno
proširuje industrijsku zonu, što se smatra neracionalnim i neprihvatljivim
zahvatom u prostoru.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka d.o.o.
Matulji, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu
„Žičara Učka d.o.o. Matulji – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka
d.o.o. Matulji, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Ugovora o dijelu za obavljanje poslova domara – kotlovničara Društvenog centra
Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog Ugovora o dijelu za obavljanje poslova domara – kotlovničara
Društvenog centra Krk – vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,30sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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