GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-75-13
Krk, 28. ožujka 2011.
ZAPISNIK
sa 75. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. ožujka (ponedjeljak) 2011. 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: 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, Marinka Margan,
stručni suradnik za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Mladena Cvitković, administrativni 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) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ – zamolba za sufinanciranje škole stvaralaštva
„Novigradsko proljeće 2011“;

b) Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, Krešimirova 52 a,iz Rijeke- prijedlog za
sufinanciranje programa praćenja kakvoće zraka;
c) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za davanje prethodne suglasnosti za
potpisivanje Ugovora za nabavku rasvjetne opreme u galeriji „Decumanos“ u gradu
Krku;
d) Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba, Prof. dr. sc. Mirele Slukan Altićzamolba
za sufinanciranje izdavanja knjige „Otok Krk na starim geografskim
kartama“;
e) Organizacijski odbor VI. kongresa Hrvatskog neurokirurškog društva iz Zagreba,
Vinogradska cesta 29- zamolba
za sufinanciranje VI. kongresa Hrvatskog
neurokirurškog društva;
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f) Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka, Frankopanska 6 zamolba za sufinanciranje
uređenja streličarskog terena.

2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Izvješće Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka o radu Dječjeg vrtića za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine;
 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ- prijedlog u svezi prijedloga programa
od posebnog interesa;
 Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za sufinanciranje godišnje
skupštine umirovljenika;
 Udruga umirovljenika Šotoventa i Grada Krka – zamolba za sufinanciranje
nabavke poklon paketa za Uskrs za starije i nemoćne članove udruge;
 Prijedlog Odsjeka za sufinanciranje nabavke poklon paketa za Uskrs za
umirovljenike Grada Krka.

4. Marinko Klobučar iz Krka Crikvenička 20- zamolba za davanje suglasnosti za
probijanje puta u dijelu DPU –a Kružni tok, te za priznavanje troškova
probijanja navedenog puta, dužine 80 metara.
5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
„Zone 26“ u gradu Krku;
b) Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga
državne izmjere i katastra nekretnina za područje grada/općine za razdoblje 2011.2013.,;
c) Upravni odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk – dopis u kojem se
traži očitovanje o gradnji građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog
gospodarstva uz pružanje ugostiteljsko turističkih usluga;
d) Zdravko Zeca iz Malinske, Peterlini bb- zahtjev
za financiranje izrade
dokumentacije za gradnju pristupnog puta do parcele z.č. 172 k.o. Linardići.

6. Predmet izrade geodetskog elaborata, izrađen od ovlaštene geodetske poslovnice
„Geo line“ d.o.o. iz Krka, vl. Blaženko Pavičić iz Krka, Ježevac 14, – evidenciju
stvarnog položaja granica pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na
k.č. 3599,3600 i 3601 k.o. Krk – grad čiji je vlasnik parcela Alemka Madronić –
Koran, iz Krka, Braće Linardić 1.
7. Prijedlog rješenja za spomenik krčkoj pralji.
Ad 1.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

Osnovnoj
školi
„Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za sudjelovanje
na školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2011“, koja će se održati od 7. do 14.
svibnja 2011. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011.
godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
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b)

Odgađa
se
donošenje zaključka po prijedlogu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ
Rijeka, Zdravstveno ekološkog odjela iz Rijeke, za sufinanciranje programa
praćenja kakvoće zraka.
Budući da se radi o Programu u čijem bi sufinanciranju trebale sudjelovati sve
jedinice lokalne samouprave otoka Krka, prijedlog iz prednjeg stavka ovog
zaključka razmotrit će se na jednoj od narednih Koordinacija JLS otoka Krka.

c)

Prihvaća
se
prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne suglasnosti za
potpisivanje Ugovora za nabavku rasvjetne opreme u galeriji „Decumanos“ u
gradu Krku, tvrtke Audio Video Conzulting d.o.o. iz Zagreba, koja vrijednost
iznosi 59.548,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.

d)

Sukladno
članku
29. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, prijedlog iz prednje točke ovog
zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
davanja prethodne suglasnosti.

e)

Odgađa
se
donošenje zaključka po prijedlogu Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz
Zagreba, Prof. dr. sc. Mirele Slukan Altić, za sufinanciranje izdavanja knjige
„Otok Krk na starim geografskim kartama“.
Obzirom da knjiga obrađuje do sada neistraženo područje starih zemljopisnih
karata otoka Krka, Grad Krk predložiti će svim JLS-ima otoka Krka zajedničko
financiranje izdavanja knjige.

f)

Prihvaća
se
zamolba Organizacijskog odbora VI. kongresa Hrvatskog neurokirurškog
društva iz Zagreba, za sufinanciranje VI. kongresa Hrvatskog neurokirurškog
društva, koji će se održati od 25. do 28. svibnja 2011. godine u Opatiji, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od
4.000,00 kn.

g)

Streličarskom
klubu „Maura Kal“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za uređenje
streličarskog terena - betoniranje temelja za drvenu kućicu koja će služiti za
skladištenje opreme na vanjskom terenu, te se u tu svrhu odobrava iznos od
11.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem dostavljenog
troškovnika za izvođenje građevinskih radova Građevinskog obrta „Gratel“.
Stručni nadzor od strane Grada Krka vršiti će ovlašteni inžinjer građevinarstva
Edo Hero, dipl. ing. građ.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
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Ad 2.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je
Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke i Odluke
I.

II.

III.

IV.

V.

Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih
površina na području grada Krka prema natječaju objavljenom u Narodnim
novinama, broj: 29/11 od 09. ožujka 2011. godine i to:
jedno mjesto za prodaju nakita na lokaciji ispod gradskoh zidina, površine 1 m2,
sa rokom zakupa od jedne godine;
- jedno mjesto za iznajmljivanje skutera na lokaciji između Velog parka i
bankomata, površine 13 m2, sa rokom zakupa od dvije godine;
- jedno mjesto za prodaju tjestenina, pizza na komade i sendviča, na lokaciji
Šetalište Sv. Bernarsdina – iza pultova brodara, površine 2m2, sa rokom trajanja
zakupa od dvije godine.
Prijedlog Nikole Palića iz Krka da se dopusti obavljanje djelatnosti na javnoj površini
(kod Velog parka) koju predlagatelj ima u zakupu, sa datumom 01. travanj 2011.
godine (ugovorni početak obavljanja djelatnosti je 01. svibanj 2011. godine).
Prihvaća se prijedlog.
Prijedlog Državnog inspektorata za produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora
u Krku, Lukobran 5, na daljnji rok od 5 godina. Postojeći ugovor prestaje važiti 01.
svibnja 2011. godine.
Prihvaća seprijedlog.
Prijedlog Market Maja d.o.o. sa sjedištem u Krku, za produženje Ugovora o zakupu
poslovnog prostora, J. J. Strossmayera 18. Postojeći Ugovor prestaje važiti 01.
svibnja 2011. godine. Zakupnik ima dugovanje sa osnova plaćanja zakupnine.
Prihvaća se prijedlog.
Zahtjev Cemila Ayduguna iz Krka, za dodjelu ugostiteljske terase na Obali Hrvatske
mornarice.
Ne prihvaća se zahtjev.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Prihvaća
se
Izvješće Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka o radu Dječjeg vrtića za
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razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine ( vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini satavni dio ovog zaključka).
Prima se na znanje
informacija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, u svezi prijedloga
programa od posebnog interesa.
Obzirom da u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nema osiguranih
sredstava za realizaciju predloženih programa, Grad Krk će nastojati navedene
programe uvrstiti u Proračun za narednu godinu.
Udruzi
umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora za održavanje
godišnje skupštine umirovljenika, te se u tu svrhu odobrava iznos od 7.000,00 kn
u koji iznos je uključen iznos PDV-a za dio troškova večere u hotelu Dražica.
Prihvaća
se
zamolba Udruge umirovljenika Šotoventa i Grada Krka za sufinanciranje
nabavke poklon paketa za Uskrs za starije i nemoćne članove udruge.
Sredstva na nabavku poklon paketa osigurana su u Proračunu Grada Krka za
2011. godinu na poziciji 1213- Socijalni program.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.
Prihvaća
se
prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje nabavke poklon
paketa za Uskrs za umirovljenike Grada Krka.
Ad 4.

Zahtjev Marinka Klobučara iz Krka Crikvenička 20, za davanje suglasnosti za probijanje puta
u dijelu DPU –a Kružni tok, te za priznavanje troškova probijanja navedenog puta, dužine 80
metara, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Marinku
Klobučaru iz Krka daje se suglasnost za probijanje puta u dijelu DPU- a
Kružni tok, katastarskih oznaka z.č. 1482/5, površine 950 m2 i z.č. 1482/6,
površine 22 m2 koje su prema izrađenom parcelacijskom elaboratu
predviđene za put, odnosno prometnicu.

II. Grad Krk priznati će troškove probijanja puta na česticama navedenim u stavku
I. ovog zaključka, u dužini od 80 metara, temeljem dostavljenog troškovnika
za izvođenje radova probijanja puta Autoprijevozničkog obrta „Toni“ vl.
Anton Depikolozvane iz Vrha, Vrh 124 a, u iznosu od 23.837,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a, na način da će se isplata troškova izvršiti
prijebojem iznosa komunalnog doprinosa koji će predlagatelj biti u obvezi
isplatiti Gradu Krku prilikom izgradnje građevine na tom području.
III.Sukladno odredbama točke I. i II. ovog zaključka nalaže se Imovinsko - pravnoj
službi da temeljem odredbi članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu
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sačini Ugovor o priznavanju troškova gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture u iznos komunalnog doprinosa.
Ad 5.
a) Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
„Zone 26“ u gradu Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja „Zone 26“ u gradu Krku ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio
ovog zaključka).
b) Sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne
izmjere i katastra nekretnina za područje grada/općine za razdoblje 2011.-2013.,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prjedlog Sporazuma o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih
prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za područje grada/općine za
razdoblje 2011. – 2013. (vidi prilog zaključku, predmetni prijedlog Sporazuma koji čini
njegov sastavni dio).
c) Dopis Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk u kojem se
traži očitovanje o gradnji građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog gospodarstva
uz pružanje ugostiteljsko turističkih usluga, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prostorni plan uređenja Grada Krka („Službene novine PGŽ“, broj: 07/07) dobio je
suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenju
s odredbama Uredbe o građenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora koja je
obrađivala temu gradnje građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva uz pružanje ugostiteljsko turističkih usluga.
Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07) stupio je na
snagu 01. listopada 2007.
Prostorni plan uređenja Grada Krka je u postupku izmjena i usklađenja sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji i Konačni prijedlog plana još nije dobio suglasnost
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Sukladno članku 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj:
76/07) , u slučaju protivnosti odredbe dokumenta prostornog uređenja odredbi Zakona
primjenjuje se odredba Zakona. Grad Krk nema nadležnost za tumačenje Zakona.
6

d) Zahtjev Zdravka Zeca iz Malinske, Peterlini bb, za financiranje izrade dokumentacije
za gradnju pristupnog puta do parcele z.č. 172 k.o. Linardići, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zahtjev Zdravka Zeca iz Malinske za financiranje izrade dokumentacije za
gradnju pristupnog puta do parcele z.č. 172 k.o. Linardići.
Kompletnu dokumentaciju za gradnju pristupnog puta (PGP, vlasnički listovi, idejni
projekti...) potrebno je dostaviti Gradu Krku na verifikaciju.
Budući da podnositelj zahtjeva financira dokumentaciju za gradnju pristupnog puta do
parcele z.č. 172 k.o. Linardići, isti nema prava na potraživanja od Grada Krka za
projekte i ostale priloge koje će financirati u cilju dobivanja dokumentacije o građenju
za put.
Upućuje se podnositelj zahtjeva na imovinsko – pravnu službu Grada Krka zbog
sklapanja ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sukladno Zakonu o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07,38/09).
Ad 6.
Predmet izrade geodetskog elaborata, izrađen od ovlaštene geodetske poslovnice „Geo line“
d.o.o. iz Krka, vl. Blaženko Pavičić iz Krka, Ježevac 14, – evidenciju stvarnog položaja
granica pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica na k.č. 3599,3600 i 3601 k.o. Krk
– grad čiji je vlasnik parcela Alemka Madronić – Koran, iz Krka, Braće Linardić 1, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U svezi zahtjeva ovlaštene geodetske poslovnice „Geo line“ d.o.o. iz Krka, vl. Blaženko
Pavičić iz Krka, a vezano za zahtjev Alemke Madronić – Koran iz Krka, za izradu
geodetskog elaborata – evidenciju stvarnog položaja granica pojedinačnih već
evidentiranih katastarskih čestica na k.č. 3599, 3600 i 3601 k.o. Krk – grad, Grad Krk
uvažava postojeće granice prema važećim katastarskim kartama Državne geodetske
uprave.
Ukoliko se međe na terenu ne poklapaju sa katastarskim međama, predlaže se
podnositeljici zahtjeva pokretanje sudskog postupka utvrđivanja međa.
Ad 7.
Prijedlog rješenja za spomenik krčkoj pralji, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je
nakon rasprave, donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za izbor rješenja spomenika krčkoj pralji u gradu
Krku, kojime je izabrano rješenje Marije Ujević Galetović, akademske kiparice (vidi
prilog Zapisnik Povjerenstva koji čini sastavni dio ovog zaključka).

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,30 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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