GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-12-108-6
Krk, 24. siječnja 2012.
ZAPISNIK
sa 108. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. siječnja (ponedjeljak) 2012. godine u
Uredu gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko
Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 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 društvene djelatnosti:
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o novoroĎenoj djeci u 2011. godini;
 Udruga „Pokret za život“ Krčke biskupije – zamolba za sufinanciranje proslave 20.
obljetnice rada;
 Dom mladih Rijeka prijedlog za provoĎenje akcije pod nazivom „Prvi koraci u
prometu“;
 Udruga „Lijepa naša“ iz Zagreba, Palmotićeva 17 a, - prijedlog u svezi Sporazuma o
suradnji u provoĎenju meĎunarodnog programa eko – šlole u RH za 2012. godinu;
 Primorsko – goranska županija, Upravni odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu
skrb, Rijeka- prijedlog za imenovanje članova Savjeta za zdravlje PGŽ;
 Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za sufinanciranje naknade profesorice
pjevanja za pjevački zbor „Nono“
 Božidar i Anica Žužić, iz Krka, I. Mažuranića 24- zamolba za sufinanciranje
njihovog djeteta Marka Žužića za sudjelovanje na jedriličarskom kampu 2. ZOSW u
Zadru;
 Regionalna organizacija zaštite potrošača iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 13zamolba za sufinanciranje rada udruge.
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2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Nevenka Dijanić iz Krka Kralja Tomislava 21 – predstavka u svezi reguliranja
prometa u ulici Kralja Tomislava u Krku;
b) Očitovanje Odsjeka u svezi dostavljene skice dijela suterena Društvenog centra Krk,
od nadzornog inžinjera Grada Krka Eda Hera, dipl.ing.graĎ;
c) Mjesni odbor Vrh – prijedlog za povećanje naknade za korištenje grobnog mjesta u
polju C, mjesnog groblja Vrh;
d) Ivica Kvasića iz Kornića, Staro Trsje 1- prijedlog za promjenu prava korištenja
grobnog mjesta broj 45 na mjesnom groblju Kornić.

3. „Ponikve“ d.o.o. Krk iz Krka, Vršanska 14, prijedlog u svezi Ugovora o načinu
korištenja sredstava Fonda u sufinanciranju Programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada „Treskavac“.
4. Sveučilište u Rijeci- Poziv na suradnju za sudjelovanje u radionicama
Arhitektura Grada u projektu osnivanja poslijediplomskog specijalističkog
studija iz arhitekture i urbanizma Urban arhitecture.
5. Privatna stomatološka ordinacija dr. Karoline Kokić – Borić, I. Zajca 4/1, iz
Krka- ponuda za pružanje preventivne zdravstvene zaštite u Dječjim vrtićima u
gradu Krku i u Vrhu tijekom 2012. godine.
6. Primorsko – goranska županija, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i
poljoprivredu, Rijeka – Obavijest o sufinanciranju programa razvoja Malih
poslovnih zona na području PGŽ u 2012. godini.
7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove- očitovanje u svezi provoĎenja
postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom.
8. Odsjek za proračun i financije - Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i
njihovih izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka
2011. godine.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o novoroĎenoj djeci u 2011.
godini ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavnio dio ovog zaključka).
 Udruzi Krčke biskupije „ Pokret za život“ odobrava se financijska potpora za
proslavu 20. obljetnice rada, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2012. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
 Prima se na znanje prijedlog Doma mladih Rijeka za provoĎenje akcije pod
nazivom „Prvi koraci u prometu“ za djecu prvih razreda Osnovnih škola na
području Grada Krka.
Program edukacije „Prvi koraci u prometu“ u Osnovnim školama na području
grada Krka provesti će Auto klub Krk iz Krka, u skopu godišnjeg programa
udruge, obzirom da se ista nalazi u Programu javnih potreba u društvenim
djelatnostima Grada Krka za 2012. godinu.
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 Prihvaća se prijedlog Udruge „Lijepa naša“ iz Zagreba u svezi Sporazuma o
suradnji u provoĎenju meĎunarodnog programa eko – šlole u RH za 2012.
godinu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
odobrava iznos od 8.000,00 kn (vidi prilog predmetni Sporazum koji čini sastavnio
dio ovog zaključka).
 Prima se na znanje prijedlog Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za
zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, za imenovanje članova Savjeta za
zdravlje PGŽ.
Inicijativu za imenovanje članova Savjeta za zdravlje PGŽ, Grada Krk
prepustiti će ostalim Jedinicama lokalne samouprave na području Primorsko –
goranske županije.
 Udruzi umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora za plaćanje
naknade profesorice glazbenog za voĎenje pjevačkog zbora „Nono“ , te se u tu
svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 200,00 kn po
održanoj probi, temeljem dostavljenog Izvješća Udruge, Odsjeku za društvene
djelatnosti.
 Prihvaća se zamolba Božidara i Anice Žužić, iz Krka, za sufinanciranje troškova
sudjelovanja njihovog djeteta Marka Žužića za sudjelovanje na jedriličarskom
kampu 2. ZOSW u Zadru.
Odobreni iznos od 1.000,00 kn uplatiti će se na žiro račun J.K. Horizont iz Poreča.
 Prima se na znanje zamolba Regionalne organizacije zaštite potrošača iz
Karlovca, za sufinanciranje rada udruge.
Kako tražena sredstva nisu osigurana u Proračunu za 2012. godinu, upućujemo
podnositelja zamolbe da se naredne godine, javi na natječaj koji objavljuje Grad
Krk za sufinanciranje Programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju,
znanosti,sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i Programa za udruge graĎana
koje djeluju u Gradu Krku.
Ad 2.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se inicijativa Nevenke Dijanić iz Krka, za reguliranje prometa u ulici
Kralja Tomislava u Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da sukladno Zakonu sigurnosti
prometa na cestama ishodi prethodnu suglasnost od MUP RH, PU Primorsko –
goranske, Policijske postaje Krk, za postavu 4 komada ležećih policajca (na
svakoj strani kolnika po jedan) ili 2 ležeća policajca ( preko cijelog kolnika),
prema prethodno utvrĎenom tehničkom rješenju.
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Nadalje, molimo Policijsku postaju Krk da radi sigurnosti pješaka u ulici Kralja
Tomislava u Krku, vrše povremena mjerenja brzine.
b) Zadužuje se Odsjek za komunalno gosopodarstvo da od Eda Hera dipl. ing. graĎ.
zatraži izradu aproksimativnog troškovnika graĎevinskih radova za dio suterena
Društvenog centra Krk, prema izraĎenoj skici, radi mogućnosti ureĎenja
predmetnog prostora.
c) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Vrh za povećanje naknade za korištenje
grobnog mjesta u polju C, mjesnog groblja Vrh.
Jednokratna naknada za korištenje grobnog mjesta u polju C, mjesnog groblja
Vrh iznosi 600,00 kn.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
d) Prihvaća se prijedlog Ivice Kvasića iz Kornića, za promjenu prava korištenja
grobnog mjesta, broj 45 za izgraĎenu grobnicu sa tri ukupna mjesta na mjesnom
groblju Kornić.
Korisnik predmetnog grobnog mjesta dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za
komunalno gospodarstvo izvršiti uplatu jednokratne naknade za korištenje
grobnog mjesta u iznosu od 300,00 kn.
Ad 3.
a) Prijedlog tvrtke „Ponikve“ d.o.o. iz Krka u svezi Ugovora o načinu korištenja
sredstava Fonda u sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Treskavac“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve d.o.o. Krk u svezi Ugovora o načinu korištenja
sredstava Fonda u sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Treskavac“.
Financijska sredstva dostavljena dana 9. prosinca 2011. g. u iznosu od 256. 296,66 kn
dostavljena od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Krk doznačio je
Ponikvi d.o.o. Krk kao investitoru Programa dana 15. prosinca 2011. godine.
Nadalje, od strane Fonda na žiro račun Grada Krka dana 30. prosinca 2011. godine
izvršene su dvije uplate sredstava za predmetnu sanaciju odlagališta i to u iznosu od
5.350.698,88 kn i 427.126,14 kn te će iste biti doznačene Ponikvi d.o.o. Krk kao
investitoru Programa do 30. siječnja 2012. godine.
Grad Krk obvezuje se da će i sve sljedeće uplate Fonda za realizaciju predmetne
sanacije odlagališta doznačiti Ponikvi d.o.o. Krk kao investitoru Programa u roku od 30
dana.
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Ad 4.
Poziv Sveučilišta u Rijeci, na suradnju za sudjelovanje u radionicama Arhitektura Grada u
projektu osnivanja poslijediplomskog specijalističkog studija iz arhitekture i urbanizma Urban
arhitecture, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk, podržava projekt osnivanja poslijediplomskog specijalističkog studija iz
arhitekture i urbanizma Urban arhitecture, te načelno iskazujemo namjeru
sudjelovanja u njegovoj pripremi i provedbi u mjeri i na način koji će biti naknadno
odreĎen.
Ad 5.
Ponudu Privatne stomatološke ordinacije dr. Karoline Kokić – Borić, I. Zajca 4/1, iz Krka, za
pružanje preventivne zdravstvene zaštite u Dječjim vrtićima u gradu Krku i u Vrhu tijekom
2012. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Privatne stomatološke ordinacije dr. Karoline Kokić – Borić, iz
Krka, za pružanje preventivne zdravstvene zaštite u Dječjim vrtićima u gradu Krku i u
Vrhu tijekom 2012. godine, u iznosu od 28.000,00 kn godišnje u koji iznos je uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu i očitovanje Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
Krk po predmetnom Programu prevencije koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Obavijest Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i
poljoprivredu, Rijeka o sufinanciranju programa razvoja Malih poslovnih zona na području
PGŽ u 2012. godini, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Obavijest Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za turizam,
poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka o dodjeli bespovratnih potpora za sufinanciranje
programa razvoja Malih poslovnih zona na području PGŽ u 2012. godini.
Grad Krk će na navedeni natječaj kandidirati dio poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv.
Petar u gradu Krku.
Upućujemo tvrtku Ponikve d.o.o. iz Krka da u što kraćem roku Gradu Krku, Odsjeku
za gospodarstvo dostavi idejni projekt komunalne infrastrukture za dio poslovne „Zone
29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, na potezu od Stanice za tehnički pregled vozila
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do lokacije predviĎene za izgradnju trgovačkog centra Plodina u gradu Krku, u cilju
dobivanja bespovratne potpore za potrebe izrade projektne dokumentacije za objekte
zajedničke infrastrukture u zoni, odnosno za potrebe izgradnje objekata zajedničke
komunalne infrastrukture.
Ad 7.
Očitovanje Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u svezi provođenja postupka javne
nabave za opskrbu električnom energijom, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Temeljem Zakona o javnoj nabavi, zadužuje se Marinko Bajčić za pripremu tender
dokumentacije potrebne za provoĎenje postupka javne nabave za opskrbu električnom
energijom za potrebe Grada Krka.
Nalaže se Radmili Živanović – Čop da nakon dostavljene tender dokumentacije, u što
kraćem roku provede postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom za
potrebe Grada Krka.
Ad 8.
Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja sukladno Zaključku Vlade
Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine („Narodne Novine“ broj: 32/11), obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja sukladno
Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine („Narodne Novine“
broj: 32/11) dostavljen od Odsjeka za proračun i financije od rednog broja 1-31 (vidi
prilog predmetni Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi, koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,20 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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