GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-98-65
Krk, 22. rujna 2015.

ZAPISNIK
sa 98. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 21. rujna (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, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila
Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
 informacija Odsjeka o Uredbi o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
Udruge, donesenoj na sjednici Vlade RH;
 Društvo multiple skleroze PGŽ – zamolba za sufinanciranje rada udruge;
 Klapa Kaštadi – zamolba za sufinanciranje održavanja susreta klapa koje će se
održati u Poljicima, dana 25. rujna 2015. godine.
2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
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3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje izmijenjenog izvedbenog projekta izrađenog od tvrtke Flum-ing d.o.o.
za izvođenje oborinske odvodnje na području Vidikovca do ulice Narodnog Preporoda
i Krčkih iseljenika u gradu Krku;
b) Informacija o rekonstrukciji tribina i pratećih prostora s nadstrešnicom na
nogometnom stadionu u gradu Krku;
c) Božidara Rendić iz Siska, Žabno 38- zamolba za postavljanje treće lampe za javnu
rasvjetu u naselju Skrbčići od kč.br. 25 do 25 F;
d) Božidara Rendić iz Siska, Žabno 38 zamolba za asfaltiranje dijela ulice u naselju
Skrbčići od kč.br. 25A do 25 F.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi Žalbe na Rješenje o
komunalnom doprinosu Željka Mifke iz Rijeke, D. Gervaisa 14, za ozakonjenje
postojeće nezavršene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade na k.č. 972/1
k.o. Poljica, izvan građevinskog područja naselja Milohnići;
b) Snježana i Mladen Belc iz Zagreba, vlasnici stambenog objekta u gradu Krku, na
adresi Zadarska 3 zamolba u svezi izvođenja asfalterskih radova u Zadarskoj ulici
u gradu Krku;
c) Mjesni odbor Kornić- zamolba za sufinanciranje farbanja unutarnjeg dijela
Društvenog doma u Korniću.
6. Mjesni odbor Poljica i mladi župe Poljica zamolba za:
- davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte u Društvenom domu u naselju Bajčići,
za dan 26. rujna 2015. godine u vremenu od 20,00 – 05,00 sati;
- sufinanciranje pučke fešte koja će se održati 26. rujna 2015. godine u Društvenom
domu Poljica.
7. Tvrtka Bimal d.o.o. iz Krka, Frankopanska 38- zamolba za davanje suglasnosti
za prolaz dostavnih vozila Trgom Krčkih glagoljaša u gradu Krku, van vremena
propisanog za dostavu, za potrebe poslovanja Konobe Galija kojoj je sjedište na
gore navedenoj adresi.
8. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krka za 2015. godinu.
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata.
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su
od interesa za razvoj otoka Krka.
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika
gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka.
12. Odsjek za gospodarstvo: informacija tumačenju Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ i Ministarstva zaštite okoliša i
prirode u vezi provedbe postupka u kojem se odlučuje o postupku ocjene o
potrebi izrade strateške procjene.
Ad 1.
2

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o Uredbi o
kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge, donesenoj na sjednici
Vlade RH, dana 5. ožujka 2015. godine.
 Prihvaća se zamolba Društva multiple skleroze Primorsko goranske županije za
sufinanciranje rada udruge, te se iz Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Klapi Kaštadi odobrava se financijska potpora za održavanje manifestacije susret klapa koja će se održati u Poljicima, dana 25. rujna 2015. godine, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od
3.000,00 kn.
Ad 2.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za
2015. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.
Imovinsko – pravne predmete obrazložila je Radmila Živanović - Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Prijedlog Kristiana Mezyk iz Poljske, sada u Krku, Plavnička 27, za kupnju dijela k.
č. 3698/4 k.o. Krk – grad površine cca 40 m2 radi proširenja okućnice i izgradnje
stambenog objekta.
2. Prijedlog Sene i Ferhata Hozić iz Krka, Ivana Gundulića 6, za kupnju dijela z. č.
371/11 k.o. Vrh površine 286 m2, radi uređenja okućnice stambene građevine
izgrađene na z. č. 1452/144 k.o. Vrh.
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3. Prijedlog Mata Rošića iz Skrbčića 49, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na
k.č. 1074/26 k.o. Skrbčići površine 475 m2 a vezano za ugovor zaključen sa bivšom
Općinom Krk o zamjeni nekretnina od 19. srpnja 1991. godine.
4. Ponovni zahtjev Ljubice Linardić iz Rijeke, Bok 27, za rješavanje imovinsko
pravnih odnosa na k. č. 2226/4 k.o. Krk grad (z. č. 1044/10 k.o. Krk) na kojoj
parceli je izgrađen cjevovod i stepenice.
5. Prijedlog HSD gradnja d.o.o. za zakup dijela z.č. 1211/1 k.o. Krk površine cca 800
m2 radi postavljanja automatske praonice za automobile.
6. Prijedlog zakupnika javnih površina za produženje roka za obavljanje djelatnosti na
javnoj površini i to:
- Jarmila Gospodnetić do 1. studenog 2015. godine;
- Slavica Preden do 1. studenog 2015. godine, te ujedno traži suglasnost za obavljanje
djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika;
- Sanida Maligec do 1. studenog 2015. godine, te ujedno traži suglasnost za obavljanje
djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika.
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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se izmijenjeni izvedbeni projekt br. RN 139015 izrađen od tvrtke
Flum-ing d.o.o. sa troškovnicima i sa procijenjenim vrijednostima za izvođenje
oborinske odvodnje na području Vidikovca do ulice Narodnog Preporoda i
Krčkih iseljenika u gradu Krku:
- Oborinski kolektor OK-1 u vrijednosti od 277.625, 00 + PDV;
- Oborinski kolektor OK-2 u vrijednosti od 224. 480,00 + PDV.
U cilju rješavanja imovinsko – pravnih odnosa zadužuje se Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša da pokrene izradu potrebne dokumentacije za
lokacijsku dozvolu za izvođenje oborinske odvodnje za Oborinski kolektor OK1 i nogostup u ulici Krčkih iseljenika.
b) Prima se na znanje dostavljena lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-02/13-03/86,
Urbroj: 2170/1-03-04/4-15-6 izdana dana 3. rujna 2015. Godine i projekti za
zahvat u prostoru: „Rekonstrukcija tribina i pratećih prostora s nadstrešnicom
na nogometnom stadionu u gradu Krku na dijelu k. č. 3320/1 k.o. Krk – grad“.
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c) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Božidara Rendića iz Siska, za
postavljanje treće lampe za javnu rasvjetu u naselju Skrbčići od kč.br. 25 do 25 F
iz razloga jer sredstva za predmetne radove nisu osigurana u Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te je potrebno da
Mjesni odbor Skrbčić -Pinezić predmetnu investiciju uvrsti u Plan rada za 2016.
godinu.
d) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Božidara Rendića iz Siska, za
asfaltiranje dijela ulice u naselju Skrbčići od kč.br. 25A do 25 F, iz razloga jer
sredstva za predmetne radove nisu osigurana u Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te je potrebno da Mjesni
odbor Skrbčić -Pinezić predmetnu investiciju uvrsti u Plan rada za 2016. godinu.
Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi Žalbe na
Rješenje o komunalnom doprinosu Klasa: UP/I-350-06/15-01/200, Urbroj:
2142/01-03/05/1-15-2, od 27. srpnja 2015. godine, Željka Mifke iz Rijeke, D.
Gervaisa 14, za ozakonjenje postojeće nezavršene jednostavne
slobodnostojeće stambene zgrade na k. č. 972/1 k.o. Poljica, izvan
građevinskog područja naselja Milohnići.
Budući da je utvrđeno da je podnositelj Žalbe uplatio komunalni doprinos za
190 m2 bruto veličine objekta, temeljem Ugovora 117/89 od 24. veljače 1989.
godine, istog se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje
postojeće nezavršene jednostavne slobodnostojeće stambene zgrade na k. č.
972/1 k.o. Poljica, izvan građevinskog područja naselja Milohnići.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da ukine predmetno Rješenje
o komunalnom doprinosu.
b) Prima se na znanje predstavka Snježane i Mladena Belca iz Zagreba, vlasnika
stambenog objekta u gradu Krku, na adresi Zadarska 3, u svezi izvođenja
asfalterskih radova i rješavanja oborinske odvodnje u Zadarskoj ulici u
gradu Krku.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da od Eda Hera dipl. ing.
građ. naruči izradu rješenja za rješavanje problematike oborinske odvodnje
u dijelu Zadarske ulice u gradu Krku.
c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje farbanja
unutarnjeg dijela Društvenog doma u Korniću, temeljem ponude br. 5
5

Soboslikarskog obrta „Art color“ iz Vrha, u iznosu od 3.836,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 6.
Zamolbe Mjesnog odbora Poljica i mladih župe Poljica, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
-

Mjesnom odboru Poljica i mladima župe Poljica daje se suglasnost za
održavanje pučke fešte u Društvenom domu u naselju Bajčići, za dan 26. rujna
2015. godine u vremenu od 20,00 – 05,00 sati, uz nastup glazbene grupe „Venus“.

-

Mjesnom odboru Poljica i mladima župe Poljica odobrava se financijska potpora
za održavanje pučke fešte zaštitnika župe Poljica, svetog Kuzma i Damjana, koja
će se održati dana 26. rujna 2015. godine u Društvenom domu Poljica, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od
3.000,00 kn.
Ad 7.

Zamolbu tvrtke Bimal d.o.o. iz Krka, Frankopanska 38, za davanje suglasnosti za prolaz
dostavnih vozila Trgom Krčkih glagoljaša u gradu Krku, van vremena propisanog za dostavu,
za potrebe poslovanja Konobe Galija kojoj je sjedište na gore navedenoj adresi, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U skladu s Uputstvom Klasa: 211-04/12-01/2, Urbroj: 2142/01-02/1-12-1, od 2. srpnja
2012. godine, kojim se uređuje postupanje za izdavanje odobrenja za nesmetan pristup
vozilima gdje postoji stalna zabrana prometa u naselju Krk, odobrava se tvrtki „Bimal“
d.o.o. Krk promet vozilima isključivo radi neodgodivog pristupa objektima i izvan
radnog vremena dostave, na lokaciji Trg Krčkih glagoljaša i Frankopanska ulica u
gradu Krku za potrebe Konobe Galija.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za
2015. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2015. godinu.
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Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
za 2015. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 9.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih
površina za postavu privremenih objekata (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za
razvoj otoka Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada
Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, (vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su
od interesa za razvoj otoka Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o
izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika
gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika,
Zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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2. Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 12.
Informaciju Odsjeka za gospodarstvo o tumačenju Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ i Ministarstva zaštite okoliša i prirode u vezi provedbe
postupka u kojem se odlučuje o postupku ocjene o potrebi izrade strateške procjene,
obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o tumačenju Upravnog odjela
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ i Ministarstva zaštite okoliša i
prirode u vezi provedbe postupka u kojem se odlučuje o postupku ocjene o potrebi
izrade strateške procjene.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15.40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

8

