GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-12-118-37
Krk, 17. travnja 2012.
ZAPISNIK
sa 118. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. travnja (ponedjeljak) 2012. 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, 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 Odsjeka 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) Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka- zamolba
za
sufinanciranje Petog sajma poslova;
b) Javna ustanova Priroda, iz Rijeke, Grivica 4- zamolba za sufinanciranje
istraživanja bjeloglavih supova na otoku Krku;
c) Sestre Benediktinke Uznesenja blažene djevice Marije iz Krka, J. Križanića 16zamolba za dodjelu odobrene financijske potpore za sanaciju i adaptaciju zapadnog
krila Beneditktinskog samostana Uznesenja blažene djevice Marije;

2. Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo - o pripremi tehničke dokumentacije za
projekt Fekalna kanalizacija istočnog dijela grada Krka – II faza.
3. Poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na uključenje u
Program društveno poticane stanogradnje.
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4. Turistička zajednica otoka Krka- zamolba za sufinanciranje prezentacije otoka
Krka u Zagrebu.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja, Brgučena 2- zamolba za produženje
roka izvođenja radova na stambeno – poslovnoj građevini u Krku, u ulici J.J.
Strossmayera 9;
b) Tvrtka Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja, Brgučena 2- zamolba za produženje
roka izvođenja radova na kupalištu Dražica u gradu Krku;
c) Tvrtka Fluming d.o.o. iz Rijeke- ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta
odvodnje oborinskih voda, sanitarno – potrošnih voda i vodoopskrbe na Trgu
glagoljaša (Školski trg u gradu Krku);
d) Šefik Džaferovića i Darko Jenei iz Vrha zamolba za sufinanciranje izgradnje dijela
mjesne vodovodne mreže u ulici Kosići i naselju Vrh kao i financiranje asfaltiranja
prema kućnim brojevima u ulici Kosići 132 A i 132 B;
e) Turistička zajednica Grada Krka – dopis za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine na Glavnom mulu u gradu Krku;
f) Tvrtka Geos d.o.o. iz Rovinja - Izvještaj o rezultatima dodatnog georadarskog
snimanja i bušenja upojnih bunara na lokacijama u gradu Krku, u dijelu ulica S.
Nikolića i B. Kašića;
g) Prekršajni sud u Krku- zahtjev zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Krka, za zamjenom dotrajale stolarije;
h) Informacija Odsjeka o namjeri djetanice gđe. Dobrile Radetić za odlazak u
mirovinu;
i) Izvješće Odsjeka o popisu dužnika za obvezu plaćanja s raznih osnova;
j) Obrtnička zadruga Čakovec iz Čakovca, Park Rudolfa Kropeka 2- ponuda za
izvođenje fasaderskih radova na stambeno poslovnoj građevini u ulici J. J.
Strossmayera 9, u gradu Krku;
k) očitovanja Odsjeka o potrebi izvođenja radova sanacije fuga na Glavnom i
Ribarskom mulu u gradu Krku.

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) prijedlog Odluke Izmjena i dopuna DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku;
b) Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka Plan i program održavanja županijskih i lokalnih cesta s usporedbom sa
aktivnostima „Hrvatskih Cesta“ d.o.o.
c) Tvrta Urbanistica d.o.o. Zagreb- očitovanje vezano za dinamiku izrade UPU 1- Krk;
d) NPN d.o.o. – ponuda za izradu građevinsko – prometnog projekta rekonstrukcije
dijela ulice Stjepana Radića u gradu Krku;

7. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Udruga Demo bendova Grada Krka
– zamolba za sufinanciranje održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“
- za davanje suglasnosti za održavanje manifestacije pod nazivom
„Prvomajski inkubator“ na dan 27. i 28. travnja 2012. godine, na plaži
„Plav“ u gradu Krku;
 Društvo „Josip Broz Tito“ iz Rijeke, Demetrova 6 a- zamolba za sufinanciranje
izdavanja knjige pod nazivom „ Rijeka i regija u Titovo doba“
 Etno udruga „Prepelinc“ – zamolba za sufinanciranje projekta „Jaka rijeka“
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 Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje- zamolba za sufinanciranje provedbe
programa socijalizacije osoba s invaliditetom pod nazivom „Želim, hoću, mogu“.

8. Ugostiteljski obrt „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, S. Radića bb- zamolba
za davanje odobrenja za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta na
dan 05. svibnja 2012. godine.
9. Tvrtka Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 29- zamolba za davanje
odobrenja za nastup mladih krčkih bendova na plaži Ježevac – Plav u gradu
Krku za dane 05. i 19. svibnja 2012. godine.
10. Imovinsko – pravni predmeti.
11. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara.
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Zajedničke Odluke o
taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
13. Mesnica Market „Žužić“ - zamolba za nastavak sufinanciranja projekta „Krčki
pršut“.
14. Obrtnička zadruga Čakovec iz Čakovca, Park Rudolfa Kropeka 2- ponuda za
izvođenje fasaderskih radova na stambeno poslovnoj građevini u ulici J. J.
Strossmayera 9, u gradu Krku.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Nije moguće udovoljiti zamolbi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne
službe Rijeka, za sufinanciranje manifestacije Petog sajma poslova, iz razloga
što u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu.
b) Javnoj ustanovi Priroda, iz Rijeke, odobrava se financijska potpora u cilju
istraživanja bjeloglavih supova na otoku Krku, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 5. 000,00 kn.
c) Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da temeljem Zaključka Kolegija
gradonačelnika, Klasa: 402-08/11-01/25, Ur. broj: 2142/01-02/1-11-2, od 25.
listopada 2011. godine, iz Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s pozicije
zaštita kulturne baštine na žiro račun Sestara Benediktinki Uznesenja blažene
djevice Marije iz Krka, uplati sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Ad 2.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo, o pripremi tehničke dokumentacije za projekt Fekalna
kanalizacija istočnog dijela grada Krka – II faza, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da vezano za pripremu dokumentacije za IPARD
podnese zahtjev za izmjenu Potvrde Glavnog projekta Klasa: 361-03/12-01/15, Ur. broj:
2170/1-03-04/7-12-9 od 11. travnja 2012. godine, a koja se izmjena odnosi na promjenu
investitora sa Ponikve d.o.o. Krk, Vršankska 14, na investotora Grad Krk, Trg bana J.
Jelačića 2, Krk.
Ad 3.
Poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na uključenje u Program
društveno poticane stanogradnje, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na
uključenje u Program društveno poticane stanogradnje.
Grad Krk u postupku je izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Krk u kojem su
planu predviđene dvije lokacije za izgradnju POS-ovih stanova.
Do donošenja novog UPU-a 1 Krk, Grad Krk raspolaže ½ građevinske čestice u gradu
Krku, koja je u suvlasništvu s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Centra za
socijalnu skrb Krk, na kojoj je čestici predviđena mogućnost izgradnje 6 (šest)
stambenih jedinica.
Također, na području Mjesnog odbora Kornić u naselju Kornić predviđena je lokacija
za izgradnju POS-ovih stanova, sukladno UPU 26 – Kornić, koji plan je u postupku
izrade.
Ad 4.
Zamolbu Turističke zajednice otoka Krka, za sufinanciranje prezentacije otoka Krka u
Zagrebu, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijedlog Turističke zajednice otoka Krka, za sufinanciranje
prezentacije otoka Krka u Zagrebu.
Upućujemo podnositelja zamolbe da predmetni prijedlog uputi Turističkoj zajednici
Grada Krka.
Ad 5.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Tvrtki Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja, odobrava se produženje roka
izvođenja radova na stambeno – poslovnoj građevini u Krku, u ulici J. J.
Strossmayera 9, na k.č. 2862 k.o. Krk - grad, do 30. travnja 2012. godine,
temeljem Ugovora o građenju Klasa: 406-09/12-02/5, Ur. broj: 2142-01/02-12-1,
od 20. siječnja 2012. godine.
b) Tvrtki Marvel Corporatio d.o.o. iz Omišlja, odobrava se produženje roka
izvođenja radova na kupalištu Dražica u gradu Krku, do 20. travnja 2012.
godine, temeljem Ugovora o građenju Klasa: 406-09/12-02/9, Ur. broj: 214201/02-12-1, od 06. veljače 2012. godine.
c) Prima se na znanje ponuda tvrtke Fluming d.o.o. iz Rijeke, za izradu glavnog i
izvedbenog projekta odvodnje oborinskih voda, sanitarno – potrošnih voda i
vodoopskrbe na Trgu glagoljaša u gradu Krku, u iznosu od 55.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Zadužuje se mr. sc. Idis Turato dipl. ing. arh. iz Rijeke, izrađivač glavnog
projekta školske sportske dvorane u gradu Krku da Gradu Krku, Odsjeku za
komunalno gospodarstvo, dostavi 3 ponude ovlaštenih projektanata, za izradu
glavnog i izvedbenog projekta odvodnje oborinskih voda, sanitarno – potrošnih
voda i vodoopskrbe na Trgu glagoljaša u gradu Krku.
d) Načelno se podržava zamolba Šefika Džaferovića i Darka Jeneia iz Vrha, za
sufinanciranje izgradnje dijela mjesne vodovodne mreže, kao i financiranje
asfaltiranja prema kućnim brojevima u ulici Kosići 132 A i 132 B, u naselju Vrh.
Kolegij Gradonačelnika ocjenjuje da zainteresirani građani mogu financirati dio
sustava mjesne vodovodne mreže uz stručni nadzor Ponikve d.o.o. Krk, u dijelu
građevinskih radova, dok Grad Krk preuzima financiranje montažerskih radova.
Ukoliko građani o svom trošku izvedu građevinske radove na izgradnji dijela
mjesne vodovodne mreže, iste će se osloboditi plaćanja naknade za stan površine
do 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 25% prosječne mjesečne
bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.
Vlasnici nekretnina koji imaju stambenu površinu veću od navedene dužni su
Gradu Krku uplatiti razliku naknade sukladno Odluci o priključenju građevina i
drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Službene novine Primorsko –
goranske županije“ broj: 47/11) .
Upućujemo tvrtku Ponikve d.o.o. iz Krka da u svezi izgradnje dijela mjesne
vodovodne mreže naselja Vrh, u ulici Kosić prema kućnim brojevima 132 A i 132
B, Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka - Odsjeku za komunalno
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gospodarstvo dostavi aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih radova
za planirani zahvat na izgradnji mjesne vodovodne mreže.
U dijelu zamolbe vezanom za asfaltiranje dijela Ulice Kosić u naseljuVrh, Grad
Krk spreman je sufinancirati troškove izvođenja radova asfaltiranja u iznosu od
50% potrebnih sredstava.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da nadzornom inžinjeru Grada
Krka, Edu Heru dipl. ing. građ. naruči troškovnik izvođenja asfalterskih radova
na predmetnoj dionici.
e) Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za organiziranje
manifestacije SCUBA FEST, koja će se održati od 11. – 13. svibnja 2012. godine,
te se odobrava korištenje javne površine na dan 12. svibnja 2012. godine, u
vremenu od 10,00 – 17,00 sati, na Glavnom mulu u gradu Krku, za potrebe
parkiranja automobila učesnika eko akcije čišćenja podmorja na potezu od
Glavotoka do Dunata.
f) Prima se na znanje Izvještaj tvrtke „Geos“ d.o.o. iz Rovinja o rezultatima
dodatnog georadarskog snimanja i bušenja upojnih bunara na lokacijama u
gradu Krku, u dijelu ulica S. Nikolića i B. Kašića (vidi prilog predmetno Izvješće
koje čini sastavni dio ovog zaključka).
g) Djelomično se udovoljava zahtjevu Prekršajnog suda u Krku, zakupnika
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, na adresi Trg bana J. Jelačića 5, u
gradu Krku, za zamjenom dotrajale stolarije (ulaznih vrata i dva prozora sa
griljama).
Odsjek za komunalno gospodarstvo izvršilo je pregled zatraženih radova u
predmetnom prostoru, te se prihvaćaju prijedlozi Odsjeka u svezi traženih
radova i to:
-

nije potrebna zamjena vanjskih ulaznih vrata;
jedne vanjske žaluzine sa sjeverne strane zamijeniti će se novim pvc žaluzinama;
unutarnja i vanjska prozorska drvena stolarija u potpunosti će se obnoviti i
prefarbati uljanom bojom.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.

h) Prima se na znanje informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o namjeri
djetanice gđe. Dobrile Radetić za odlazak u mirovinu, te se uz ostala materijalna
prava koja pripadaju djelatnici temeljem Zakona, odobrava 7 (sedam) dana
plaćenog dopusta.
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i) Prima se na znanje spisak dužnika dostavljen od Odsjeka za komunalno
gospodarstvo ( vidi prilog predmetni popis dužnika koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
j) Nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove da po osnovi zakupa
zemljiša, a temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu zemljišta s tvrtkom Marić
projekt d.o.o. iz Krka, Sv. Ivana 13, poduzme mjere naplate dugovanja za zakup
predmetnog zemljišta, te otkaže daljnji zakup.
Obzirom da je tvrtka „ZS Visio“ iz Kastva, Čikovići 124, vl. Laco Igor dužnik s
osnova zakupa reklamnih panoa, nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da
ukloni sve reklamne panoe na području Grada Krka u vlasništvu predmetne
tvrtke.
Grad Krk biti će prisiljen oduzeti status korisnika grobnog mjesta svim
građanima koji su s osnove održavanja groblja dužnici 10. i više godina, te se
nalaže Odsjeku za komunalno gospodarstvo da uputi obavijest građanima dužnicima po osnovi održavanja groblja, obavijest o oduzimanju statusa
korisnika grobnog mjesta, ukoliko ne podmire svoje obveze u roku 8 dana, od
zaprimanja obavijesti.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da po osnovi plaćanja održavanja
kablovske televizije građanima koji su dužnici 2 (dvije) i više godina, privremeno
obustave priključak na Catv sustav, do podmirenja obveza.
k) Prihvaća se očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi izvođenja
radova sanacije fuga na Glavnom i Ribarskom mulu u gradu Krku.
Predlažemo Županijskoj lučkoj upravi Krk da pokrene postupak za otklanjanje
oštećenja na parteru koja su nastala tijekom vremena posebice zbog velikih
hladnoća tijekom ove zime.
Grad Krk spreman je u navedenoj investiciji
sredstava za izvođenje predmetnih radova.

sudjelovati sa 50% potrebnih

Ad 6.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša obrazložila
je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Primaju se na znanje pisma namjere Cvjetka i Ivanke Miklić iz Krka i Linije
Bonetti d.o.o. iz Rijeke za dodatne izmjene odredba u Izmjenama i dopunama
DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku koji je u izradi.
Izmjene koje su zatražili Cvjetko i Ivanka Miklić iz Krka i Linije Bonetti
d.o.o. nisu predmet Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU predjela Mali
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Kankul u gradu Krku donesene na Gradskom vijeću Grada Krka na sjednici 15.
studenog 2011.
Dozvoljava se pokretanje postupka Izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjene i
dopune DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku, ali nakon pozitivnog
očitovanja svih stranaka koje su u svojstvu investitora predmetnih izmjena i
dopuna detaljnog plana uređenja potpisale s Gradom Krkom Ugovor Klasa:
350-06/11-01/11, Urbroj 2142/01-02-11-2 od 18. listopada 2011. Suglasnost se
prvenstveno odnosi na produženje rokova koje će izazvati izmjena Odluke o
izradi s obzirom da se procedura izrade plana približila javnoj raspravi.
Prima se na znanje dostavljeni Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna DPU
predjela Mali Kankul u gradu Krku. Isti za sada nije predmet rasprave u
Gradu Krku dok se ne raspravi o navedenom prethodnom pitanju.
b) Prima se na znanje Plan i program održavanja županijskih i lokalnih cesta,
usporedba sa aktivnostima „Hrvatskih Cesta“ d.o.o. dostavljen od Primorsko –
goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Klasa:
340-01/11-01/2, Ur. broj: 2170/1-07/6-12-3, od 02. travnja 2012. godine.
c) Grad Krk suglasan je sa izradom dinamike izrade UPU 1- Krk, sukladno
dostavljenom očitovanju broj: 67/12, od 03. travnja 2012. godine ( vidi prilog
predmetno očitovanje koje čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Prima se na znanje ponuda tvrtke NPN d.o.o. za izradu građevinsko – prometnog
projekta rekonstrukcije dijela ulice Stjepana Radića u gradu Krku u iznosu od
58. 375, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prikupi 3 (tri)
ponude ovlaštenih izrađivača za izradu projekta iz stavka I. ovog zaključka.
Ad 7.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Udruzi Demo bendova Grada Krka odobrava se financijska potpora za
održavanje manifestacije pod nazivom „Prvomajski inkubator“, te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 5.000,00 kn.
 U cilju održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“ udovoljava se zamolbi
Udruge Demo bendova Grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine u gradu Krku, na plaži Plav za dan 27. i 28. travnja 2012. godine, u
vremenu od 20,00- 04,00 sati.
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 Društvu „Josip Broz Tito“ iz Rijeke, odobrava se financijska potpora za
izdavanje knjige pod nazivom „ Rijeka i regija u Titovo doba“, te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s pozicije - financiranje
izdavaštva odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Nije moguće udovoljiti zamolbi Etno udruge „Prepelinc“ za sufinanciranje
projekta „Jaka rijeka“, iz razloga što u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu
nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
 Nije moguće udovoljiti zamolbi Društvu osoba s invaliditetom Podunavlje, za
sufinanciranje provedbe programa socijalizacije osoba s invaliditetom pod
nazivom „Želim, hoću, mogu“ – 2012. godina, iz razloga što u Proračunu Grada
Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
Ad 8.
Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, S. Radića bb, za davanje
odobrenja za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta na dan 05. svibnja 2012.
godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Ugostiteljskom obrtu „Vignole“ iz Krka vl. Ermano Lužina, S. Radića bb, odobrava se
produženje radnog vremena za Caffe bar „Vignole“ za dan 05./06. svibnja 2012. godine
(subota/nedjelja), do 04,00 sati ujutro.
U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Ad 9.
Zamolbu tvrtke Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 29, za davanje odobrenja za nastup
mladih krčkih bendova na plaži Ježevac – Plav u gradu Krku za dane 05. i 19. svibnja 2012.
godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtki Krk Montaža d.o.o. iz Krka odobrava se korištenje javne površine na plaži
Ježevac – Plav u gradu Krku za održavanje manifestacije nastupa mladih krčkih
bendova za dane 05. i 19. svibnja 2012. godine u vremenu od 20,00 h – 02,00 sati.
Prilikom izvođenja Programa podnositelj zamolbe dužan je pridržavati se propisa
kojima se regulira zaštita od buke, javni red i mir i radno vrijeme ugostiteljskih
objekata na području Grada Krka.
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Ad 10.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
I.

Donošenje Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom
INOVINE d.d. sa sjedištem u Rijeci (pravni slijednik Duhan d.d. Rijeka sa sjedištem u
Rijeci, S. Vajnera Čiče 12), za poslovni prostor – montažni paviljon koji se nalazi u
Malom parku u gradu Krku, površine 10,27 m2 koji Ugovor prestaje važiti 01. svibnja
2012. godine.
Predlaže se produženje Ugovora na daljnjih 5 godina, sa dosadašnjom djelatnošću –
trgovina na malo duhanskim prerađevinama, tiskom i dr.,te sa dosadašnjom zakupninom
u iznosu od 250 Eura mjesečno, u protuvrijednosti u kunama.

II.

Donošenje Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom
TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska Avenija 2, za poslovni prostor – montažni
paviljon koji se nalazi u Malom parku u gradu Krku, površine 8,34 m2 koji Ugovor
prestaje važiti 01. svibnja 2012. godine.
Predlaže se produženje Ugovora na daljnjih 5 godina, sa dosadašnjom djelatnošću –
trgovina na malo novinama časopisima i dr. te sa dosadašnjom zakupninom u iznosu od
250 Eura mjesečno, u protuvrijednosti u kunama.

III.

Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup javne
površine - lokacije broj: 32 (Gradske zidine) o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u
glasilu Narodne Novine, broj: 30/12 od 09. ožujka 2012. godine. Kako je utvrđeni
najpovoljniji natjecatelj Boris Maligec odustao od zaključenja Ugovora, predlaže se da se
najpovoljnijom utvrdi sljedeća ponuda sa najvišim iznosom zakupnine i to: Sanida
Maligec iz Krka, M. Balote 31, s ponuđenom zakupninom u iznosu od 26.200,00 kn.
Prijedlog Deana Srdoča iz Rijeke, I. Ć. Belog 15, za određivanje lokacije na javnoj
površini u gradu Krku za obavljanje djelatnosti: graviranje i prodaja metalnih predmeta i
bižuterije površine 2 m2.

IV.

V.

Prijedlog Ines Jugović iz Omišlja za određivanje nove lokacije za postavu privremenog
objekta za prodaju suvenira. Sadašnja lokacija predlagateljice je ispod Gradskih zidina i
Ugovor o zakupu javne površine ističe 30. rujna 2012. godine. Nova lokacija se predlaže
radi proširenja – uređenja terase ugostiteljskog objekta „Volsonis“.

VI.

Prijedlog Radovana Karabaića iz Krka za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa vezano
za prodaju k.č. 3154 k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja Gradu Krku, te prijedloga
imenovanog za kupnju dijela z.č. 2048 k. o. Vrh površine 100 m2 , vlasništvo Grada Krka.

VII.

Prijedlog Gorana Marevića iz Krka, za prijeboj potraživanja (višestruka kompenzacija)
iznosa od 16.916,49 kn koji iznos predlagatelj duguje Gradu Krku za zakup javne
površine za postavu privremenog objekta – štanda za 2011. godinu, sa iznosom od 16.
916,49 kn koji Grad Krk duguje Poljoprivredno turističkoj zadruzi Krk , a ova Goranu
Mareviću za tretiranje maslina na području Grada Krka.
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VIII.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko – pravnih

Ad 11.
Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara, na Kolegiju gradonačelnika održanom 16. travnja
2012. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara (vidi prilog predmetni Pravilnik koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Pravilnik iz prednjeg stavka ovog Zaključka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 12.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu
na području JLS otoka Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje se prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog
Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka (vidi prilog
predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Ovlašćuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka na potpisivanje
Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka po
donošenju i ishođenim suglasnostima svih općinskih vijeća jedinica lokalne
samouprave otoka Krka.
Ad 13.

Zamolbu Mesnice Market „Žužić“ za nastavak sufinanciranja projekta „Krčki pršut“
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: UP/I-350-06/10-01/29, Ur. broj: 2142/01-0210-4, od 20. srpnja 2010. godine, Mesnici Market „Žužić“ odobrava se poticaj za
realizaciju projekta „Krčki pršut“ u iznosu od 30.000,00 kn.
Kako je Grad Krk s Centrom za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, sklopio Ugovor o
sufinanciranju rada čije su glavne aktivnosti usmjerene na razvitak i revitalizaciju
poljoprivredne proizvodnje, upućujemo podnositelja da zamolbu uputi Centru za
brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, kako bi se temeljem članka 4. predmetnog
ugovora ostvario poticaj za realizaciju projekta „Krčki pršut“.
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Ad 14.
Ponudu Obrtničke zadruge Čakovec iz Čakovca, Park Rudolfa Kropeka 2, za izvođenje
fasaderskih radova na stambeno poslovnoj građevini u ulici J. J. Strossmayera 9, u gradu
Krku, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk u svojstvu suvlasnika stambeno - poslovne građevine, u ulici J. J.
Strosmayera 9, u gradu Krku, prihvaća ponudu Obrtničke zadruge „Čakovec“ iz
Čakovca, za izvođenje fasaderskih radova na predmetnoj građevini, na način da
ponuditelj izmjeni stavak 3. predmetne ponude - za ličenje kompletnih fasadnih
površina sa bojom mineralnog porijekla u tonu po izboru Konzervatorskog odjela u
Rijeci, u obračunu po stvarno izvedenim radovima stoji cijena od 70 kn/m2 (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zapisnika).

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,50 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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