GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-96-72 a
Krk, 18. listopada 2011.
ZAPISNIK
sa 96. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. listopada (ponedjeljak) 2011. godine u
Uredu gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 08,30 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, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila
Živanović - Čop voditeljica Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović,
stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za
gospodarstvo i 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. Imovinsko – pravni predmeti.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14:
 prijedlog za reguliranje obaveze komunalnog doprinosa za izgradnju
vodoopskrbe naselja Milohnić;
 za reguliranje obaveze komunalnog doprinosa za izgradnju vodoopskrbe
naselja Brzac;
 za reguliranje obaveze komunalnog doprinosa za izgradnju vodoopskrbe
naselja Žgaljić
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu;
c) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2011. godini;
d) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011.
godinu;
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e) Darko Markota iz Rogotina, Neretvanska 6- zamolba za ambulantnu prodaju
vlastitih poljoprivrednih proizvoda i to: mandarina, suhih smokava i nara, na
parkiralištu rezerviranom za dostavu ispred disco cluba „Jungle“ u Krku;
f) Mjesni odbor Vrh – zamolba za sanaciju makadamskog puta, na dijelu
nerazvrstane ceste Vrh – Sv. Juraj, oštećenoj uslijed vremenskih nepogoda;
g) Mjesni odbor Poljica – zamolba za uređenje parka u naselju Poljica;
h) Prijedlog za traženje ponude za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni
neučikovitih svjetiljki javne rasvjete sa novim ekološki prihvatljivim svjetiljkama u
naseljima grada Krka.

3. Primorsko – goranska županija, Upravni Odjela za razvoj, infrastrukturu i
upravljanje projektima iz Rijeke, Riva 10- podnesak za uključivanje Grada
Krka kao suradnika u projektu natječaja IPA Adriatic CBC.
4. Udruga maslinara Drobnica Krk – prijedlog za davanje pozajmice iz
Proračunskih sredstava Grada Krka u 2011. godini, u okviru projekta ZOOB.
5. Radni prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka.
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.
7. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk :
a) Godišnje izvješće Dječjeg vrtića o ostvarivanju Plana i Programa odgojno –
obrazovnog rada za pedagošku godinu 2010./2012.,
b) Godišnji plan i Program odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu
2011./2012.

8. Tvrtka Libursoft Cicom- ponuda u svezi napredne obuke – radionice jesen 2011.,
9. Mario Depicolzuane, iz Krka- zamolba za sufinanciranje izložbe „Zlatne i
srebrne točke“ koja će se održati u Zagrebu.
10. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Urbanistica d.o.o. o – očitovanje o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU1, te
ponudu za sklapanje Anexa osnovnog ugovora o izradi UPU 1- Krk;
b) Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za produženje Ugovora o zakupu za uslugu
mjesečnog najma web GIS servera za potrebe web GIS sustava Grada Krka.

11. Kvartalni izvještaj o stanju Proračuna Grada Krka u 2011. godini.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeću
Odluku
I. Utvrđuje se da se u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje
radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete sa novim ekološki
prihvatljivim svjetiljkama u naseljima grada Krka odabire ponuda: Montel d.o.o.
(OIB 12595351308) sa sjedištem u Zagrebu, Jadranska avenija bb, u iznosu od
301.798,40 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –
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Ad 2.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
I.

Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog
doprinosa za izgradnju građevine vodoopskrbe naselja Milohnić, u k.o. Poljica
i k.o. Linardići, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8.
stavka 1. podstavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine
Primorsko – goranske županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10).

II.

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje građevine vodoopskrbe naselja
Milohnić.

I. Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa
za izgradnju građevine vodoopskrbe naselja Brzac, u k.o. Linardići, temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1. podstavka 2.
Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske
županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10).
II. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje građevine vodoopskrbe
naselja Brzac.

I. Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa
za izgradnju građevine vodoopskrbe naselja Žgaljić, u k.o. Poljica, temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1. podstavka 2.
Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske
županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10).
II. Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje građevine vodoopskrbe
naselja Žgaljići.
b)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

c)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2011. godini (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

d)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih
vodnih građevina za 2011. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na
razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.

e)
Temeljem Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih
objekata („Službene novine PGŽ“, broj: 18/10), te Planom općeg
rasporeda privremenih objekata u gradu Krku nije predviđena
ambulantna prodaja.
Upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati tvrtki „Vecla“ d.o.o. iz
Krka koja upravlja zelenom tržnicom, radi zakupa štanda na zelenoj
tržnici.
Budući da se radi o proizvodima iz vlastita uzgoja, podnositelja
zamolbe oslobađa se plaćanja zakupa na zelenoj tržnici u gradu Krku.
f)
Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za sanaciju makadamskog puta, (lijevog i
desnog odvojka) na dijelu nerazvrstane ceste Vrh – Sv. Juraj, oštećenoj uslijed
vremenskih nepogoda, te se prihvaća ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado
Kosić iz Vrha, u iznosu od 27. 704,52 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu za sanaciju navedene nerazvrstane ceste koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Zadužuje se komunalni redar Grada Krka da vrši nadzor nad izvođenjem radova, u
smislu održavanja stabilnosti makadamskog puta na vremenske nepogode.
g)
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Obzirom da je uređenje parka u naselju Poljica, predviđeno Programom Mjesnog
odbora za 2011. godinu, prihvaća se ponuda R.S. obrta Poljica vl. Lucijan Kosić iz
Poljica, za izgradnju kamenog zida parka u iznosu od 26.800,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
h)
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice iz
Njivica, Trg Ružmarina 8, zatraži ponudu za vršenje nadzora nad izvođenjem radova
na zamjeni neučikovitih svjetiljki javne rasvjete sa novim ekološki prihvatljivim
svjetiljkama u naseljima grada Krka.

Ad 3.
Podnesak Primorsko – goranske županije, Upravnog Odjela za razvoj, infrastrukturu i
upravljanje projektima iz Rijeke, Riva 10, za uključivanje Grada Krka kao suradnika u
projektu natječaja IPA Adriatic CBC, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se podnesak Primorsko – goranske županije, Upravnog Odjela za razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima iz Rijeke, za uključivanje Grada Krka kao
suradnika u projektu natječaja IPA Adriatic CBC.
Grad Krk sudjelovati će u projektu „Castle by Castle“ kojim će se sredsvima iz
Europske unije sufinancirati izrada sveobuhvatnog idejnog arhitektonskog rješenja za
Kaštel u Krku.
Ad 4.
Prijedlog Udruge maslinara Drobnica Krk za davanje pozajmice iz Proračunskih sredstava
Grada Krka u 2011. godini, u okviru projekta ZOOB, obrazložili su Čedomir Miler i Igor
Hrast, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Prihvaća
se
zamolba Udruge maslinara Drobnica Krk za davanje pozajmice u iznosu od
98.110,08 kn na rok od šest mjeseci, koja sredstva se pozajmljuju namjenski
za troškove koje korisnik pozajmnice ima u okviru projekta ZOOB,
financiranog iz operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013.

II.

Pozajmica iz stavka
I ovog zaključka daje se za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011.
godine.
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III.

Sukladno prednjim
odredbama ovog zaključka zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove (Imovinsko – pravna služba) da u što kraćem roku pripremi prijedlog
Ugovora o zajmu.
Ad 5.

Radni prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje radni prijedlog Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Krka
(vidi prilog predmetni radni prijedlog Etičkog kodeksa koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk (vidi
prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na
razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća
se
Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o ostvarivanju
Plana i Programa odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu 2010./2011., (
vidi priliog predmetno Godišnje izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
b)
Dječjem
vrtiću
„Katarina Frankopan „Krk daje se pozitivna suglasnost na Godišnji plan i
Program odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu 2011./2012. (vidi prilog
predmetni prijedlog Godišnjeg plana i Programa koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
a)

Ad 8.
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Ponudu tvrtke Libursoft Cicom u svezi napredne obuke – radionice jesen 2011., obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda tvrtke Libursoft Cicom u svezi napredne obuke – radionice
jesen 2011. godine.
Obzirom na novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave
o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih prava, preporuča se
službenicima Odsjeka za proračun i financije sudjelovanje na naprednoj obuci.
Nadalje, zadužuje se Odsjek za proračun i financije da pripremi Izjavu o fiskalnoj
odgovornosti i Izvještaj o primjeni fiskalnih prava, u skladu s navedenim Zakonom.
Ad 9.
Zamolbu Maria Depicolzuane, iz Krka, za sufinanciranje izložbe „Zlatne i srebrne točke“ koja
će se održati u Zagrebu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Mariu Depicolzuane, iz Krka, odobrava se financijska potpora za održavanje izložbe
„Zlatne i srebrne točke“ koja će se održati u Zagrebu, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da navedeni iznos uplati na žiro račun
udruge: Hrvatsko dizajnersko društvo, iz Zagreba Boškovićeva 18, broj: 24840081100855084.
Ad 10.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Očitovanje Urbanistice d.o.o. o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU1, te ponudu
za sklapanje Anexa osnovnog ugovora o izradi UPU 1- Krk, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća očitovanje i ponuda tvrtke Urbanistica d.o.o. iz Zagreba za
sklapanje Anexa osnovnog ugovora o izradi UPU 1- Krk, koji bi obuhvatio izradu
idejnog rješenja planirane prometne mreže unutar svih neizgrađenih površina i sa
detaljnim uvjetima izgradnje u Odredbama za provođenje plana.
Zadužuje se Imovinsko – pravna služba da ispita mogućnost sklapanja Anexa ugovora s
navedenom tvrtkom sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
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b) Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za produženje Ugovora o zakupu za uslugu
mjesečnog najma web GIS servera za potrebe web GIS sustava Grada Krka,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke „Frisd“ d.o.o. iz Krka za produženje Ugovora o
zakupu na godinu dana za uslugu mjesečnog najma web GIS servera za potrebe web
GIS sustava Grada Krka. Upućuje se predlagatelj da Gradu Krku dostavi prijedlog
ugovora za navedene poslove.
Predlaže se tvrtki Frisd d.o.o. da Gradu Krku dostavi ponudu za popunjavanje web GIS
servera skeniranim kartama UPU i DPU planova koji će služiti samo za interne potrene
Grada Krka.
Ad 11.
Kvartalni izvještaj o stanju Proračuna Grada Krka u 2011. godini, obrazložila je Dinka
Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se kvartalni izvještaj o stanju Proračuna Grada Krka u 2011. godini.
Obzirom da je izvršena analiza rashoda Grada Krka tijekom devetomjesečnog
razdoblja, u 2011. godini, u odnosu na ukupno planirane prihode, nalaže se Odsjeku za
proračun i financije da za narednu sjednicu Kolegija izradi prijedlog Rebalansa
Proračuna Grada Krka za 2011. godinu u kome će ukupan iznos financijskih sredstava
biti umanjen za 2.101,200 kn, odnosno za 3,8%.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 11,00 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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