GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-59-126
Krk, 3. studenog 2014.

ZAPISNIK
sa 59. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 3. studenog (ponedjeljak) 2014. 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 Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj
Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za
proračun i financije, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, 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. Provođenje Ankete za potrebe projekta dovođenja optičke (svjetlovodne)
mreže Grada Krka do vašeg kućnog praga ili poslovnog prostora.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2014./2015. - zamolbe studenata prve godine
studija za dodjelu stipendija,
 Natječaj
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2014./2015. - zamolbe studenata za dodjelu
stipendija,
 Natječaj
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2014./2015. - zamolbe učenika srednjih škola
za dodjelu stipendija;
 Mirjana Skomeršić iz Krka - inicijativa za sufinanciranje humanitarnog
koncerta za pomoć obitelji Zekić u cilju skupljanja pomoći za bolesne
djevojčice;

 Izvješće Odsjeka o prispjelim Prijavama po Javnom pozivu za financiranje

programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu,
kulturi, tehničkoj kulturi kao i programa za udruge građana koji djeluju u
gradu Krku za 2015. godinu;
 Saša Lončarić, djelatnik Centra za kulturu Grada Krka - zamolba za
naručivanje radova za pražnjenje spremnika nafte Društvenog centra Krk;
 Mario Žic iz Krka, A. B. Šimića 5 - zamolba za sufinanciranje prijevoza na
relaciji Krk Rijeka – Krk radi potreba daljnjeg školovanja;
 Košarkaški klub Krk - zamolba za sufinanciranje organizacije održavanja
memorijalnog košarkaškog turnira „Zlatko Franolić“.
3. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
4. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
5. Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. -2017. godine.
6. Imovinsko pravni predmeti.
7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2015.
Godinu;
b) 1. Dionica Županijske ceste Milohnići – Brzac i TS Brzac
2. razmatranje dostavljenih ponuda za naknadne građevinske i monterske
radove na izgradnji javne rasvjete grad Krka u 2014. godini;
c) Razmatranje problematike rješavanja oborinskih voda ispred objekta u
Krku, u ulici Josipa Pupačića 71 b;
d) Tijek izrade dokumentacije za izgradnju zgrade Jedriličarskog kluba „Plav“
u gradu Krku.
8. Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi Žalbe Milica i Marijana
Orlića iz Krka, D. Gervaisa 12 za plaćanje komunalnog doprinosa za
ozakonjenje dovršene, slobodnostojeće manje zahtjevne zgrade od 107,21 m3
obujma izgrađene na k. č. 3463/1 k.o. Krk grad u gradu Krku, investitora
Milica i Marijana Orlića iz Krka, D. Gervaisa 12.
9. Centar za kulturu Grada Krka - inicijativa ravnateljice za donošenje Odluke
o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje
ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka.
10. Izvješće pročelnika JUO o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim
propisima i drugim općim aktima.
11. Udruga „Ljudi i običaji“ iz Kastva - zamolba u svezi sufinanciranja festivala
MIK 2015. godine.
12. Informacija pročelnika JUO u svezi potrebe popune radnog mjesta višeg
komunalnog referenta u Odsjeku za komunalno gospodarstvo na određeno
vrijeme, radi korištenja porodiljskog dopusta službenice.
Ad 1.
Informaciju o provođenju Ankete za potrebe projekta dovođenja optičke (svjetlovodne)
mreže Grada Krka do vašeg kućnog praga ili poslovnog prostora, obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
ZAKLJUČAK

Prihvaća se informacija Zamjenika gradonačelnika o provođenju Ankete za potrebe
projekta dovođenja optičke (svjetlovodne) mreže Grada Krka do vašeg kućnog praga
ili poslovnog prostora u cilju izrade neophodne projektne dokumentacije za
izgradnju „Gradske svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka“.
Anketa će biti dostavljena putem računa za komunalne usluge za listopad što će ih
uskoro ispostaviti komunalno društvo Ponikve usluga d.o.o. a odnosi se samo na
tvrtke i građane naselja Krk.
Ad 2.
Prijedloge, zahtjeve i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka
Margan, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio slijedeće
Odluke i Zaključke
 I.
web

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2014./2015., objavljenog na
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 21. listopada 2014.
godine prispjelo ukupno 3 (tri) zamolbe studenata za stipendiranje 1.
godine studija sa područja Grada Krka, te da svi natjecatelji – studenti
ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1.
Sara Marijan iz Krka, Zagrebačka 26, studentica prve godine
Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Rijeci (s prosjekom
ocjena 4,9);
2.
Martina Nenadić, iz Krka, Linardići 18 a, studentica prve godine
Sveučilišta u Rijeci, studij bitehnologije i istraživanje lijekova (s
prosjekom ocjena 4,9);
3.
Iva Žužić iz Pinezića, Put Sv. Fuske 19, studentica prve godine
Filozofskog fakulteta u Rijeci, studij psihologije (s prosjekom
ocjena 4,7);

II.
Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove
Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2014./2015. u
mjesečnom iznosu od 700,00 kn, počevši od studenog 2014. godine, zaključno
sa
srpnjem 2015. godine.
III. Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se
Odsjek
za društvene djelatnosti Grada Krka.
 I.
Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2014./2015., objavljenog na
web stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 21. listopada 2014.
godine prispjelo ukupno 27 (dvadesetsedam) zamolbi studenata za
stipendiranje te da 25 (dvadesetpet) natjecatelja – studenata
ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1.
Silvija Lušić iz Krka, I. Mažuranića 4, studentica Pomorskog
Fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,0);
2.
Margareta Karabaić iz Krka, Lovorik 10, studentica Pomorskog
Fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,5);

3.
4.
5.
fakulteta u
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.
23.
24.
25.

Ines Pavičić iz Krka, Ježevac 14, studentica Studija geodezije i
geoinformatike u Zagrebu (s prosjekom ocjena 4,8);
Mario Zahija, iz Krka, S. Nikolića 29, student Građevinskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,4);
Matea Kosić iz Vrha, Salatići 14, studentica Filozofskog
Rijeci (s prosjekom ocjena 4,1);
Martin Katunar iz Krka, Kralja Tomislava 22, student Pravnog
fakulteta u Zagrebu (s prosjekom ocjena 4,3);
Bruna Petrov iz Krka, Vinogradska 10, studentica Učiteljskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,4);
Marina Petrov, iz Krka, V. Lisinskog 6, studentica Filozofskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,1);
Marin Marijanić iz Krka, Dubrovačka 12, student Filozofskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,5);
Ana Marija Žic iz Krka, Vrh, Bok od Brozića 31, studentica
Filozofskog fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,6);
Monika Radivoj iz Krka, I. Zajca 12, studentica Filozofskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,3);
Ines Jelenović iz Krka, S. Nikolića 36, studentica Filozofskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,2);
Lovro Žužić, iz Krka, I. Mažuranića 24, student Sveučilišta u
Rijeci, Odjel za biotehnologiju (s prosjekom ocjena 4,2);
Carla Butković, iz Krka, Sv. Ivana 13, studentica Pomorskog
Fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,2);
Sandro Zahija, iz Krka, S. Nikolića 29, student Pomorskog
Fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,0);
Iva Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, studentica
Pravnog fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,9);
Krešimir Vido, iz Krka, Zagrebačka 12, student Medicinskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 5,0);
Tomislav Ručević, iz Krka, Zagrebačka 35, student Filozofskog
fakulteta u Osijeku (s prosjekom ocjena 4,5);
Matea Dminić, iz Kornića, Ledine 7, studentica Učiteljskog
fakulteta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,1);
Kristina Marinković, iz Krka, Brzac 59, studentica Sveučilišta u
Rijeci (s prosjekom ocjena 4,0);
21.
Anita Mršić, iz Pinezića, Lokvić 2, studentica Američke
visoke škole za management i tehnologiju u Zagrebu (s
prosjekom ocjena 4,1);
Karla Kosić, iz Kornića, Brajutovci 27, studentica Edukacijsko –
rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (s prosjekom ocjena 4,2);
Ana Marija Mrakovčić iz Krka, Brusići 16 a, studentica
Veleučilišta u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,0);
Ana Marija Tomljenović, iz Krka, Bodulska 10, studentica
Veleučilišta u Velikoj Gorici (s prosjekom ocjena 4,0);
Antonela Štefanić, iz Kornića, Kornić 59, studentica Filozofskog
fakulteta u Zagrebu (s prosjekom ocjena 4,0);

II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove
Odluke dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2014./2015. u
mjesečnom iznosu od 700,00 kn, počevši od 1. studenog 2014. godine,
zaključno s 31. srpnja 2015. godine.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
 I. Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2014./2015., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 21. listopada 2014.
godine prispjelo ukupno 19 (devetnaest) zamolbi učenika sa područja
Grada Krka, te da 17 (sedamnaest) natjecatelja – učenika ispunjavaju
natječajne uvjete i to:
1. Rozalija Šajn iz Vrha, Staro Selo 90, učenica četvrtog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s prosjekom
ocjena 4,8);
2. Ivona Mršić, iz Pinezića, Lokvić 2, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» ekonomskog usmjerenja u Krku (s prosjekom
ocjena 4,8);
3. Renato Lukarić, iz Krka, Sv. Ivana 14, učenik četvrtog razreda Srednje
škole za elektrotehniku i računarstvo Rijeka (s prosjekom ocjena 4,7);
4. Mia Bušljeta iz Krka, J. Pupačića 3, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s prosjekom ocjena
5,0);
5. Darinka Čutul, iz Krka, Bajčići 27, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer hotelijersko-turistički tehničar u Krku (s
prosjekom ocjena 4,9);
6. Karlo Brusić, iz Krka, Nenadići 21/a, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer hotelijersko-turistički tehničar u Krku (s
prosjekom ocjena 4,8);
7. Laura Karabaić, iz Krka, Braće Juras 5, učenica drugog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s prosjekom
ocjena 5,0);
8. Antonio Tonković iz Vrha, Salatići 39, učenik drugog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s prosjekom
ocjena 4,9);
9. Antonela Bogdanić, iz Vrha, Vrh 11, učenica drugog razreda Srednje škole
«Andrije Mohorovičića» smjer gimnazija u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,9);
10. Maja Parentić, iz Krka, Josipa Pupačića 68, učenica drugog razreda
Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s
prosjekom ocjena 4,7);
11. Sanja Bjelobradić, iz Krka, Zagrebačka 31, učenica drugog razreda
Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku (s
prosjekom ocjena 4,7);
12. Katarina Šušnjara, iz Vrha, Kosić 158, učenica drugog razreda Srednje
škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (s prosjekom ocjena 4,7);
13. Ivan Mrakovčić iz Krka, Vrh 101, učenik trećeg razreda Graditeljske škole
za industriju i obrt u Rijeci, smjer zidar (s prosjekom ocjena 5,0);
14. Vedran Purić iz Krka, Žgaljići 1, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» u Krku, smjer automehaničar (s prosjekom
ocjena 4,0);

15. Jelena Linardić, iz Krka, Linardići 28 b, učenica drugog razreda
Obrtničke škole Opatija, smjer frizer (s prosjekom ocjena 4,6);
16. Đani Žužić, iz Vrha, Na Placu 15, učenik trećeg razreda Srednje škole za
industriju i obrt u Rijeci, smjer autolimar; (s prosjekom ocjena 4,7);
17. Dominik Radić iz Krka, Josipa Pupačića 71 b, učenik drugog razreda
Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir», smjer automehaničar; (s
prosjekom ocjena 4,2);
II. Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2014./2015. u mjesečnom iznosu od 500,00
kn, počevši od 1. listopada 2014. godine, zaključno s 30. lipnja 2015. godine.
Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
 Podržava se inicijativa Mirjane Skomeršić iz Krka, za sufinanciranje
humanitarnog koncerta za pomoć obitelji Zekić koji će se održati 23. studenog
2014. godine u dvorani Srednje škole, u cilju skupljanja pomoći za bolesne
djevojčice.
Grad Krk će se pridružiti humanitarnoj inicijativi osiguravanjem stalne novčane
pomoći kroz Socijalni program u iznosu od 800,00 kn mjesečno, dok za primanje
pomoći postoje opravdani razlozi.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Prihvaća se izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o prispjelim Prijavama po
Javnom pozivu za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba u
obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi kao i programa za
udruge građana koji djeluju u gradu Krku, za 2015. godinu.
 Zadužuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da od ovlaštene tvrtke
zatraži pražnjenje spremnika Društvenog centra Krk, te naruči dostavu 500 l
nafte za potrebe grijanja.
 Prima se na znanje zamolba Marija Žic iz Krka, za sufinanciranje prijevoza na
relaciji Krk Rijeka – Krk radi potreba daljnjeg školovanja.
Zadužuje se Marinka Margan da zatraži mišljenje Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa u svezi financiranja prijevoza od strane JLS, za učenike koji
pohađaju školu, a nisu u redovnom školskom programu.
 Košarkaškom klubu Krk odobrava se financijska potpora za održavanje
memorijalnog košarkaškog turnira „Zlatko Franolić“, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava ukupan iznos od 4.400,00 kn.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da odobreni iznos sredstva uplati po
dostavljenom računu Obrta za Ugostiteljstvo i trgovinu „Rova“ iz Malinske.

Ad 3.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u svezi prijedloga Proračuna Grada Krka za 2015.
Godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i projekcija Proračuna
za razdoblje 2016.- 2017. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije
Proračuna...koji čine sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2014. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje
2016.- 2017. godine, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 4.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u svezi Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u svezi Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2015. - 2017. godine obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. 2017. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2015. -2017. godine koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. -2017. godine,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Imovinsko pravne predmete obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke

1. Donošenje prijedloga odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za
ustupanje komunalnih poslova- obnova vodoravne prometne signalizacije na
nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, na temelju prethodno
provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti.
2. Prijedlog Cvjetka i lvanke Miklić iz Krka, Mate Balote, za kupnju novoformiranih k.
č. 2196/14 ( z. č. 1053/18) površine 5 1 m2; k. č. 2210/4 ( z. č. 1032/21) površine 52 i
k. č. 2211/19 ( z. č. 1032/24 ) površine 10 m2 , radi formiranja okućnice stambene
građevine izgrađene na k. č. 2196/2 ( z. č. 105311 ) površine 594 m2, vlasništvo
predlagatelja, prema odredbama DPU Mali Kankul.
3. Prijedlog Danijela i Kristijana Ž i ca iz Krka, Mate Balote 14, za zamjenu
nekretnina i to novoformirane k. č. 2211/17 ( z.č. 1032/22 ) površine 28 m2 ,
vlasništvo predlagatelja, koja parcela ulazi u sastav puta prema odredbama DPU Mali
Kankul u gradu Krku, za k. č. 2197/3 ( z. č. 1054/9 ) površine 31 m2 ; 2210/3
( z. č. 1032/19 ) površine 47 m2 ; k. č. 2211/16 ( z. č. 1032/20) površine 13 m2 i k. č.
2211/18 ( z. č. 1032/23 ) površine 21 m2 vlasništvo Grada Krka koje parcele čine
jedinstvenu građevinsku parcelu zajedno sa novoformiranom k. č. 2211/2 (1032/3)
površine 3 9 2 m 2 , vlasništvo predlagatelja, sve prema odredbama DPU Mali Kankul.
4. Prijedlog Anice Morožin iz Krka, Narodnog preporoda 65, za produljenje roka
zakupa za k. č. 887 k.o. Krk površine 2838 m2 , za koju parcelu je predlagateljica
zaključila ugovor o zakupu sa Gradom Krkom na određeno vrijeme u trajanju do
31. prosinca 2013. godine, radi korištenja iste u svrhu poljoprivredne obrade
( maslinik).
5. Prijedlog Anta Čabraje iz Krka, Ivana Meštrovica 25, za produljenje roka zakupa
za k. č. 2038/1 k.o. Krk grad, površine 117m2 , za koju parcelu je predlagatelj
zaključio ugovor o zakupu sa Gradom Krkom na određeno vrijeme u trajanju do
2. svibnja 2014. g odine, radi korištenja iste kao okućnice.
6. Prijedlog Marka Bizjaka iz Slovenije, Ljubljana, Verovšekova 18 za produljenje
roka zakupa za k. č. 697/3 k.o. Skrbčići površine 50m2, za koju parcelu je
predlagatelj zaključio ugovor o zakupu sa Gradom Krkom na određeno vrijeme u
trajanju do 30. kolovoza 2014. godine, radi korištenja iste u svrhu poljoprivredne
obrade- uređenja vrta.
7. Prijedlog Š i m a Opačka i Ivana Marića ( Fidelis d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom
Brodu ) za povećanje površine dijela k. č. 2500/2 radi uređenja parkirališta uz park
Dražica, za potrebe hotela Bor. Predlagatelji imaju zaključen ugovor o zakupu za
površinu od 100 m 2 , zaključen dana 30. travnja 2013. godine, u trajanju do
30. travnja 2016. godine, te traže proširenje na daljnjih 60m2, kako je navedeno u
situaciji izrađenoj od strane Geo-line d.o.o. Krk. Predlažu kompenzaciju zakupnine sa
troškovima uređenja parkirališta za koje navode da bi iznosili 25.000,00 kuna.

8. Prijedlog Vladimira Stipana iz Zagreba, Gonje Prekrižje 49 b, za kupnju dijela z. č.
2534/3 k.o. Linardići u površini od cca. 224 m2 , u naravi završetak puta koji se koristi
isključivo za prilaz parceli u vlasništvu predlagatelja, te prijedlog da se put oznake
2534/3 k.o. Linardići produži do mora za što bi predlagatelj ustupio dijelove parcela
koje ima u vlasništvu ukoliko bi se postigla suglasnost svih vlasnika kroz čije zemljište
bi prolazio put.
9. Prijedlog Ines Jugović iz Omišlja za davanje suglasnosti za produženje roka zakupa
javne površine na lokaciji broj. 6 - do 30. studenog 2014. godine, te dozvolu za
obavljanje djelatnosti od 24. prosinca 2014. godine do 6. siječnja 2015. godine.
10. Prijedlog Slavice Preden iz Omišlja za davanje suglasnosti za produženje roka
zakupa javne površine na lokaciji broj. 8 do 30. studenog 2014. godine, te dozvolu za
obavljanje djelatnosti od 24. prosinca 2014. godine do 6. siječnja 2015. godine.
11. Prijedlog Mladena Peranića iz Novalje za određivanje lokacije na javnoj površini
u gradu Krku za prodaju suvenira od kamena koji imaju oznaku hrvatski otočni
proizvod površine 12 m2.
12. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za pokretanje postupka nabave bagatelne
vrijednosti za nabavu kredita u iznosu od 2.100.000,00 kuna za financiranje
kapitalnog projekta- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
Procijenjena vrijednost nabave koju čine kamata, naknada za rezervaciju i marže,
iznosi manje od 200.000,00 kuna.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 7.
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 prijedlog Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za
2015. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Prijedlog Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2015. godinu
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

b)

1.

Prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa,
za naknadne građevinske radove na izgradnji javne rasvjete grad Krka u
2014. godini na dionici Županijska cesta Milohnići – Brzac i TS Brzac, u
iznosu od 15.295,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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Na temelju Ugovora o građenju Klasa: 406-09/14-02/11, Urbroj: 2142/01-02/114-4, zadužuje se Radmila Živanović Čop da pripremi Anex ugovora kojim
će biti obuhvaćeni svi naknadni građevinski radovi na izgradnji javne rasvjete
na dionici Županijska cesta Milohnići – Brzac i TS Brzac.
2.

Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice, za naknadne monterske
radove na izgradnji javne rasvjete grad Krka u 2014. godini na dionici
Županijska cesta Milohnići – Brzac i TS Brzac, u iznosu od 8.500,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Na temelju Ugovora o građenju Klasa: 406-09/14-02/10, Urbroj: 2142/01-02/114-10, zadužuje se Radmila Živanović Čop da pripremi Anex ugovora kojim
će biti obuhvaćeni svi naknadni monterski radovi na izgradnji javne rasvjete
na dionici Županijska cesta Milohnići – Brzac i TS Brzac.

c)

Radi kvalitetnijeg rješavanja oborinske odvodnje u gradu Krku, u ulici Josipa
Pupačića ispred kbr. 71 b, odustaje se od izgradnje upojnog bunara, te se zadužuje
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu od tvrtke Geos
d.o.o. Rovinj za bušenje upojnog bunara na predmetnoj lokaciji.

d)

Prima se na znanje Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I- 350-02/13-03/84,
URBROJ:2170/1-03-04/2-14-12, od 29. rujna 2014. godine za izgradnju zgrade
Jedriličarskog kluba „Plav“ na dijelovima čestica k.č. 3932/1 i 3932/2 k.o. Krk –
grad, u gradu Krku.
Uzimajući u obzir činjenicu da je lokacijska dozvola izdana na temelju Idejnog
projekta broj: 118-2.00.56.13.A (XII-2013), izrađenog po Uredu ovlaštenog
arhitekta Nenada Kocijana dipl. ing. arh., na temelju članka 20. Pravilnika o
provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, nalaže se Radmili Živanović Čop
da pripremi prijedlog Ugovora za izradu Glavnog projekta izgradnje zgrade
Jedriličarskog kluba „Plav“, sukladno dostavljenoj ponudi Ureda ovlaštenog
arhitekta Nenada Kocijana dipl. ing. arh. u iznosu od 96. 700,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
Ad 8.

Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi Žalbe Milice i Marijana Orlića iz Krka,
D. Gervaisa 12, za plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje dovršene, slobodnostojeće
manje zahtjevne zgrade od 107,21 m3 obujma izgrađene na k. č. 3463/1 k.o. Krk grad u gradu
Krku obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi Žalbe Milice i
Marijana Orlića iz Krka, na Rješenje o komunalnom doprinosu Klasa: UP/I-350-06/14-

10

01/380 Urbroj: 2142/01-03-05/1-14-2, od 01. listopada 2014. godine, za ozakonjenje
dovršene, slobodnostojeće manje zahtjevne zgrade od 107,21 m3 obujma izgrađene na k.
č. 3463/1 k.o. Krk grad u gradu Krku.
Budući da je Grad Krk sa podnositeljima Žalbe sklopio Ugovor o osnivanju prava
služnosti ovjeren kod Javnog bilježnika Boleslav Dvorničić iz Krka, broj: Ov: 638/2003,
od 21. veljače 2003. godine, a temeljem članka 5. predmetnog Ugovora, Grad Krk
angažirati će statičara koji će utvrditi da li je izgradnja pomoćnog objekta bila potrebna
kako ne bi došlo do urušavanja javne površine (ceste).
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Ad 9.
Inicijativu ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka za donošenje Odluke o imenovanju dva
člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka,
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Budući da mandat ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka istječe tijekom mjeseca
ožujka 2015. godine, zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka da u što kraćem roku
pripremi prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za
imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka.
Ad 10.
Izvješće pročelnika JUO o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i
drugim općim aktima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće pročelnika JUO o usklađenosti postupanja Grada Krka sa
zakonskim propisima i drugim općim aktima (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini
sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk u svom samoupravnom djelokrugu postupa u skladu s zakonskim propisima i
drugim općim aktima.
Ad 11.
Zamolbu Udruge „Ljudi i običaji“ iz Kastva, u svezi sufinanciranja festivala MIK 2015.
godine, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Podržava se zamolba Udruge „Ljudi i običaji“ iz Kastva, u vezi sufinanciranja festivala
MIK 2015. godine.
Grad Krk će u Proračunu za 2015. godinu osigurati sredstva u iznosu od 74.000,00 kn za
potrebe održavanja Festivala MIK 2015. godine, koji će se tijekom naredne turističke
sezone održati u gradu Krku.
Ad 12.
Informaciju pročelnika JUO u svezi potrebe popune radnog mjesta višeg komunalnog
referenta u Odsjeku za komunalno gospodarstvo na određeno vrijeme, radi korištenja
porodiljskog dopusta službenice, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje informacija pročelnika JUO u svezi potrebe popune radnog mjesta
višeg komunalnog referenta u Odsjeku za komunalno gospodarstvo na određeno
vrijeme, radi korištenja porodiljskog dopusta službenice.
Zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka da u što kraćem roku objavi Oglas za popunu
radnog mjesta na određeno vrijeme putem Zavoda za zapošljavanje sukladno članku 29.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.35 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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