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                  GRADONAČELNIK 

 

Klasa:022-01/12-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-12-111-13 

Krk, 14. veljače 2012. 

 

Z A P I S N I K 

sa 111. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  13. veljače (ponedjeljak) 2012. godine  u 

Uredu gradonačelnika u Krku. 

Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje 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 Odjeka 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,  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 proračun i financije:  

a) Istra film iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje gastro vodiča otoka Krka pod 

nazivom „Gastro Krk“; 

b) Skupština Ponikve d.o.o. iz Krka – problematika u svezi obračuna i korištenja 

poreza na dodanu vrijednost kao i predporeza u izgradnji graĎevina oborinske 

kanalizacije u kojima se tvrtka Ponikva d.o.o. Krk pojavljuje kao investitor; 

c) Lovačko društvo „Kamenjarka“ iz Kornića- zamolba  za sufinanciranje izgradnje 

lovačkog doma u Korniću. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:    

 Milka Čeperić i Božidar Volarić iz Krka, N.U. Algarottija 15- zamolba  za pomoć 

pri smještaju u Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ u gradu Krku; 

 Udruga za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O. R. – zamolba  za sufinanciranje redovne 

djelatnosti Udruge; 
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 Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Rijeka – zamolba za donaciju pomoći 

studentima slabijeg imovnog stanja. 

3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Mladen i Marija Dujmović iz Krka- zamolba  za dostavu službenih zaključaka sa 

sjednica kolegija koji se odnose na graĎevinske čestice K1-28, K1-29, K1-30, K1-31 

k.o. Krk; 

b) Branimir Poljaka iz Sv. Ivan Zelina, Biškupec Zelinski 123, Mirjana Barić, iz 

Zagreba, Cvjetni dol 1, Vlado Pranjića iz Zagreba, Vodnikova 4- zamolba  za  

financiranje izrade dokumentacije za ishoĎenje lokacijske dozvole za gradnju 

prometnice na području Kartec. 

5. Problematika tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na javni 

vodoopskrbni sustav na području Grada Krka. 

6. Plan raspodjele spomeničke rente za 2012. godinu. 

7. Odsjek za gospodarstvo: 

a) prijedlog Ugovora Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ, iz Stare Sušice, 

o sufinanciranju rada Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu; 

b) Natječaj o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera 

ruralnog razvoja od strane PGŽ-e,  za provedbu programa ruralnog razvoja u 2012. 

godini. 

8. Novi list d.d. Rijeka, Zvonimirova 20 a- prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji. 

9. HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb – ponuda za prezentaciju E-doc sustava. 

10. Obavijest o korekciji prijedloga Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije dijela 

županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat – Punat. 

11. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Petar  Palić iz Krka, J. J. Strossmayera 9- podnesak  za davanje suglasnosti za 

rekonstrukciju graĎevine na k.č. 2842 k.o. Krk, suvlasništvo Grada Krka; 

b) Zadruga Lunamark iz Koprivnice, M. P. Miškine 32- zamolba za davanje 

suglasnosti za prometovanje turističkog vlakića u gradu Krku, tijekom predstojeće 

turističke sezone 2012. godine. 

 

 

Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić, 

te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Načelno se prihvaća  zamolba Istra film iz Rijeke, za sufinanciranje gastro vodiča 

otoka Krka pod nazivom „Gastro Krk“. 

           Grad Krk sufinancirati će projekt iz prednje točke ovog zaključka u skladu s 

ključem sufinanciranja dogovorenim na Koordinaciji JLS otoka Krka.   
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b)  

I. Temeljem Odluke Skupštine društva Ponikva d.o.o. iz Krka, broj:18-s/4-11, 

od 20. rujna 2011. godine i Poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne 

uprave, Područnog ureda Rijeka, Klasa: UP/I- 471-02/11-01/228, od 26. 

kolovoza 2011. godine, za već izgraĎene graĎevine oborinske kanalizacije koje 

su isključivo u vlasništvu Grada Krka, potrebno je uplatiti iznos poreza na 

dodanu vrijednost i zakašnjelih zateznih kamata po obvezi plaćanja PDV-a.   

 

II. Sukladno odredbi članka I. ovog zaključka, nalaže se Odsjeku za proračun i 

financije da na žiro račun tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka uplati iznos od 

165.273,22 kn na račun PDV-a,  kao i iznos od 21. 363,26 kn na račun 

zakašnjelih zateznih kamata po obvezi plaćanja PDV-a.   

 

 

c) Lovačkom društvu „Kamenjarka“ iz Kornića odobrava se financijska potpora za 

izgradnju lovačkog doma u Korniću, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2012. godinu iz programa javnih potreba u poljoprivredi odobrava iznos 

od 27.000,00 kn.   

 

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  

 Prima se na znanje zamolba Milke Čeperić i Božidara Volarića iz Krka, N.U. 

Algarottija 15, za odobravanje novčane pomoći pri smještaju u Dom za starije i 

nemoćne osobe „Mali Kartec“ u gradu Krku. 

            Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da ispita financijske okolnosti 

vezane uz smještaj u Dom „ Mali Kartec“ u gradu Krku, tj. visinu cijene 

smještaja u Domu za predlagatelje, iznos invalidske mirovine za Božidara 

Volarića kao i visinu primanja inozemne mirovine Milke Čeperić.  

          Nakon ispitanih financijskih okolnosti, Grad Krk razmotriti će mogućnost 

odobravanja novčane pomoći za sufinanciranje dijela troškova predlagatelja u 

Dom za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“ u gradu Krku.  

  

I. Udruzi za zaštitu obitelji U.Z.O.R. Rijeka odobrava se financijska potpora za 

redovnu djelatnost udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

odobrava iznos od 2.000,00 kn. 
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II.  Grad Krk svake godine u mjesecu rujnu raspisuje Javni poziv 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, te preporučamo podnositelju zahtjeva 

da se naredne godine javi na predmetni Javni poziv.  
   

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Rijeka za 

donaciju pomoći studentima slabijeg imovnog stanja, iz razloga što u Proračunu 

Grada Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

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. Prijedlog Anđelke Rimbaldo iz Krka, vlasnice k.č. 2097/2 površine 421 m
2
 k.o. Krk 

grad za prodaju iste Gradu Krku.  

II. Prijedlog za otpis duga koji se vodi s osnova najma stana prema sad pokojnoj 

Jagodi Žic, u iznosu od 4.270,29 kn.  

III. Donošenje Odluke vezano za najam stana Kate Juhas iz Krka, za stan u Krku, u 

ulici Kvarnerska 15, a vezano za Obavijest Ministarstva obitelji, branitelja i 

međugeneracijske solidarnosti, o tome da je stambeno zbrinuta putem navedenog 

Ministarstva, te da je u obvezi vratiti stan Gradu Krku.  

IV. Prijedlog Sebastiana Palića iz Krka, za zakup javne površine na gradskoj rivi, radi 

postavljanja privremenog objekta za prodaju pomfrija.  

V. Prijedlog Teri trgovine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, za zamjenu nekretnina i to: 

1/10 dijela z.č. 1274/1, vlasništvo Grada Krka koji suvlasnički dio ima površinu od 

362,80 m
2
 i ulazi u sastav građevinske parcele Teri Trgovine d.o.o. (vrijednost 

parcele je 150 Eura po m
2 

zemljišta, odnosno ukupna vrijednost iznosi 54.420,00 

eura , za 9/10 dijela z.č. 1274/2 k.o. Krk vlasništvo Teri trgovine d.o.o. koji 

suvlasnički dio ima površinu od 1.059,30 m
2
 i ulazi u sastav prometnice na području 

DPU Sv. Petar ( vrijednost zemljišta je 75 Eura po m
2
 zemljišta, odnosno ukupna 

vrijednost iznosi 79. 447,50 Eura. Nadalje Teri trgovina nudi u zamjenu 

novoformirane parcele 1278/2 površine 49 m
2
 i z.č. 1278/3 površine 3 m

2 
k.o. Krk , 

koje također ulaze u sastav prometnica na navedenom području i također po cijeni 

od 75 Eura po m
2
. Razlika između vrijednosti zamjenjenih nekretnina  priznala bi se 

prijebojem potraživanja sa komunalnim doprinosom.     

VI. Prijedlog Mata Mrakovčića iz Krka, za kupnju suvlasničkog dijela koji Grada Krk 

ima ima na z.č. 1500 k.o. Krk i koji suvlasnički dio ima površinu od 823 m
2
. 

Procjena tržišne vrijednosti predmetne nekretnine izvršena od strane stalnog 

sudskog vještaka građevinske struke inosi 133 eura po m
2
.  

Ad 4. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  
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a) Zamolbu Mladena i Marije Dujmović iz Krka, za dostavu službenih zaključaka sa 

sjednica kolegija koji se odnose na graĎevinske čestice K1-28, K1-29, K1-30, K1-31 

k.o. Krk, obrazložila  je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Udovoljava se zamolbi Mladena i Marije Dujmović, iz Krka za dostavu službenih 

zaključaka sa sjednica kolegija koji se odnose na graĎevinske čestice K1-28, K1-29, K1-

30, K1-31 k.o. Krk, koje se nalaze u obuhvatu DPU dijela poslovne „Zone 29“ na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku.  

 U prilogu ovog dopisa, dostavljamo Vam preslike kronologije vezanih za izmjenu 

obuhvata DPU dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku tvrtke Set 

d.o.o. iz Samobora u cilju objedinjavanja navedenih graĎevinskih parcela iz stavka I. 

ovog zaključka, bez izmjene ostalih uvjeta gradnje.       

 

b) Zamolbu Branimira Poljaka iz Sv. Ivan Zelina, Biškupec Zelinski 123, Mirjane Barić, 

iz Zagreba, Cvjetni dol 1, Vlade Pranjića iz Zagreba, Vodnikova 4, za  financiranje 

izrade dokumentacije za ishoĎenje lokacijske dozvole za gradnju prometnice na 

području Kartec prema grafičkom prilogu, obrazložila  je Ines Galjanić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Grad Krk sklopio je Sporazum o financiranju izrade dokumentacije za gradnju 

prometnice na predjelu Kartec sa tvrtkom Kavazović- limar d.o.o. iz Krka (prema 

grafičkom prilogu). 

Upućujemo podnositelje zamolbe da se obrate tvrtki Kavazović- limar d.o.o. iz Krka, 

radi dogovora o financiranju iste.  

Ad 5. 

Problematiku tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na javni vodoopskrbni sustav na 

području Grada Krka, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Pravilnikom Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga utvrĎeni su tehničko – 

tehnoloških uvjeti za postupak priključenja na javni vodoopskrbni sustav (članak 27. 

predmetnog Pravilnika).  

Grad Krk je u saznanju da su se pojedine graĎevine u ulici Draga Gervaisa u gradu 

Krku, spojile na javni vodoopskrbni sustav na način kako to nije utvrĎeno navedenim 

Pravilnikom, tj. da se vodomjerno okno ugradilo na javnoj površini, bez prethodne 

suglasnosti Grada Krka (seljenje postojećih šahti sa privatne parcele na javnu povšinu).   

Nalaže se tvrtki Ponikva d.o.o. Krk da u ulici Draga Gervaisa u Krku, sva 

novoizgraĎena vodmjerna okna koja se nalaze na javnoj površini, izmjeste na privatnu 
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nekretninu, dostupnu s javne površine, te da se ubuduće prilikom ugradnje 

vodomjernih okna pridržavaju odredbi Pravilnika Općih i tehničkih uvjeta isporuke 

vodnih usluga („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj :40/11).  

Ad 6. 

Plan raspodjele spomeničke rente za 2012. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

UtvrĎuje se Plan raspodjele spomeničke rente za 2012. godinu (vidi prilog predmetni Plan 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Predmetni Plan objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“ 

a stupa na snagu danom objave.   

Ad 7. 

Razne prijedloge,  zahtjeve i zamolbe iz područja gospodarstva obrazložio je Igor Hrast, 

te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ, 

iz Stare Sušice, o sufinanciranju rada Centra za brdsko – planinsku 

poljoprivredu za vremenski period od 01. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 

2015. godine ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

b) Prima se na znanje Natječaj o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na 

sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane PGŽ-e,  za provedbu programa 

ruralnog razvoja u 2012. godini (vidi prilog predmetni prijedlog Natječaja koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Kao uvjet za ostvarivanje prava na sufinanciranje sadnica na području Grada 

Krka potrebno je da podnositelj zahtjeva – korisnik ima prebivalište na području 

Grada i da je zemljišna čestica na kojoj se sade sadnice takoĎer na području 

Grada Krka.  

 

Sukladno prednjem stavku ovog zaključka, ukoliko su ispunjena oba uvjeta 

Grad Krk će sufinancirati 1/4 troškova nabave sadnica.  

Maksimalni iznos potpore za pravne i fizičke osobe iznosi 5.000,00 kn.  

 

Ad 8. 

Prijedlog Novog lista d.d. Rijeka, Zvonimirova 20 a, u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji, 

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Prihvaća se prijedlog Novog lista d.d. Rijeka, u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji od 

01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 9. 

Ponudu HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb za prezentaciju E-doc sustava, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje ponude HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb za prezentaciju E-doc 

sustava. 

U narednom periodu Grad Krk, nastojati će organizirati prezentaciju E- doc sustava, za 

zaposlenike gradske uprave.   

Ad 10. 

Obavijest o korekciji prijedloga Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske 

ceste ŽC 5125, dionica Dunat – Punat, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Obavijest o korekciji prijedloga Ugovora o sufinanciranju 

rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat – Punat. 

Razlika u odnosu na prethodni tekst Sporazuma jest:  

- potpisnik Sporazuma više nije T.D. ponikve d.o.o. Krk  

- postotak sufinanciranja se ravnomjerno rasporedio na Grad Krk i Općinu 

Punat.  

Ad 11. 

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) Grad Krk u svojstvu suvlasnika stambeno - poslovne graĎevine , izgraĎene na 

k.č. 2842 k.o. Krk u gradu Krku, u ulici J. J. Strosmayera 9, daje suglasnost 

suvlasniku Petru Paliću iz Krka, J.J. Strossmayera 9, za rekonstrukciju navedene 

graĎevine, na način da od sadašnje jedne stambene jedinice na prvom katu 

izvede rekonstrukcija u dvije stambene jedinice, te potkrovlje prenamjeni u treću 

stambenu jedinicu.  
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b) Prima se na znanje ponuda Zadruge Lunamark iz Koprivnice, za davanje 

suglasnosti za prometovanje turističkog vlakića u gradu Krku, tijekom 

predstojeće turističke sezone 2012. godine.  

Grad Krk ostaje pri zaključku Klasa: 340-09/11-01/9, Ur. broj: 2142/01-02/1-11-

2, od 4. studenog 2011. godine.  

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


