GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/13-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-13-148-15
Krk, 19. veljače 2013.

ZAPISNIK
sa 148. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18.veljače (ponedjeljak) 2013. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 12:00 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić – Hrgovčić, stručni suradnik za gospodarstvo i
europske fondove, Marinka
Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene
djelatnosti, Mladen Pavačić, viši stručni referent u Odsjeku za proračun i financije,
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. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Obavijest nadzornog inžinjera Franje Magaša, ing. el. o nastaloj šteti krađe
ugrađenog materijala na kabelskoj mreži javne rasvjete na području parkirališta
Robne kuće Krk do Doma zdravlja.;
b) Mjesni odbor Kornić – ponovljena zamolba za uređenje puta prema lokvi
„Kapulovo“ u naselju Kornić, u dužini od cca 380 m i prosječne širine 3 m;
c) Tvrtka Megamont d.o.o. iz Matulja –ponuda za dobavu i postavu automatskog
hidrauličnog podiznog stupa kod franjevačkog samostana u Krku, na Trgu krčkih
glagoljaša;
d) Ponikva d.o.o. Krk - tehničko rješenje sa aproksimativnim troškovnikom, za
sanaciju oborinske kanalizacije iza Fine i ispred Upravne zgrade Grada Krka na
parkirališnom prostoru, te na dijelu prometnice prema zapadnom ulazu u Veliki
park, u gradu Krku;
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e) Mjesni odbor Vrh – zamolbe za:
- sufinanciranje uređenja puta od spoja asfalt Salatić – Bok od Kolitovica, u
naselju Vrh i
- sufinanciranje uređenja makadamskog puta Vrh – Sv. Juraj u naselju Vrh.
f) Prijedlog Odsjeka u svezi zamolbe Milorada Jovanovića iz Krka, Bodulska 3, za
fazno priključenje stambene građevine na vodoopskrbni sustav Grada Krka, za
stambenu građevinu izgrađenu na k.č. 2025/8 k.o. Krk grad.
2. Prijedlog Plana nabave za 2013. godinu.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Valter Kosić iz Krka, Žgaljići 25 a- zamolba za sufinanciranje troška nabave
rotirajuće korpe za potrebe rehabilitacije bolesnog djeteta;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ - zamolba za sufinanciranje stručne
ekskurzije za učenike 4. i 8. Razreda;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ - zamolba za sufinanciranje školske
marende za učenike 4. i 8. razreda obitelji Brnjić;
 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za sufinanciranje osobnog
asistenta za dijete s teškoćama u razvoju;
 Informacija Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o Odluci Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Zagreb, o sufinanciranju programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2013. Godinu;
 Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za sufinanciranje naknade
voditelju klape „Nono“ za 2013. godinu;
 Udruga Mađara otoka Krka iz Vrha, Bok od Brozića 20- zamolba za
korištenje Velike vijećnice u Upravnoj zgradi Grada Krka.
4. Inicijativa građana ulice Ivana Zajca u Krku, za uređenje pješačke staze koja
spaja dvorište Doma zdravlja i ulicu Ivana Zajca u gradu Krku.
5. Odsjek za gospodarstvo:
a) Erste & Steiermarkishe bank. d.d.- prijedlog za uključivanje u program kreditiranja
fizičkih osoba – privatnih iznajmljivača na području Grada Krka;
b) Obavijest Primorsko – goranske županije Rijeka o objavi Natječaja za podnošenje
zahtjeva za sufinanciranje bespovratnim poticajnim sredstvima Programa razvoja
malih poslovnih zona u 2013. godini.
6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Konačni prijedlog Nacrta Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk;
b) Nacrt Urbanističkog plana uređenja UPU 5- Vrh i Izvješće o prethodnoj raspravi.
7. Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata JUO i drugih tijela Grada Krka u 2013. godini.
8. Prijedlog Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka s
rokovima čuvanja.
9. Prijedlog Plana izobrazbe/edukacije službenika Grada Krka za 2013. godinu.
10. Turistička zajednica otoka Krka- prijedlog Ugovora o financiranju rada
„hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa.
11. Markt Zdenko iz Zagreba, Stupnička 20- prijedlog za izradu i postavljanje kipa
na temu “More“, pjesme Josipa Pupačića.
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12. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, iz Opatije- prijedlog za
izradu projekta „Jadranske morske zvijezde Kvarnera“ u okviru projekta „1000
hrvatskih plaža“.
Ad 1.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje Obavijest nadzornog inženjera Franje Magaša, ing. el. o
nastaloj šteti uzrokovanoj krađom materijala na kabelskoj mreži javne rasvjete
na području parkirališta Robne kuće Krk do Doma zdravlja.
Grad Krk naručiti će poslove ponovnog postavljanja kabela na mreži javne
rasvjete na navedenoj lokaciji, te se realizacija poslova očekuje prije početka
turističke sezone.
b) Udovoljava se zahtjevu Mjesnog odbora Kornić za uređenje puta prema lokvi
„Kapulovo“ u naselju Kornić, u dužini od cca 380 m i prosječne širine 3 m.
Kako je gore navedena investicija u Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu, prihvaća se ponuda Zajedničkog
obrta „Gromača“ vl. Ivica Mrakovčić i Predrag Braut iz Kornića u iznosu od
53.700, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a za uređenje puta prema lokvi
„Kapulovo“ u naselju Kornić (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Megamont d.o.o. iz Matulja za dobavu i postavu
automatskog hidrauličnog podiznog stupa kod franjevačkog samostana u Krku,
na Trgu krčkih glagoljaša, u čeličnoj izvedbi završno ofarban u tamno sivu boju
sa Led svjetlosnom signalizacijom i zvučnim signalom prilikom kretanja,
kućištem za ugradnju u pod i upravljačkom centralom, na kojoj je uključen
dvokanalni induktivni senzor, te automatsko spuštanje u slučaju nestanka struje
i fiksni stup kao dodatnu barijeru koji ima ugrađene LED lampice u ukupnom
iznosu od 47.406,62 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Nakon završenih radova na postavljanju automatskog hidrauličnog podiznog
stupa, na Trgu krčkih glagoljaša, u gradu Krku, upravljanje istim biti će u
nadležnosti tvrtke Vecla d.o.o. Krk.
d) Prihvaća se tehničko rješenje sa aproksimativnim troškovnikom radova,
dostavljeno od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk, za sanaciju oborinske kanalizacije iza
Fine i ispred Upravne zgrade Grada Krka na parkirališnom prostoru, te na
dijelu prometnice prema zapadnom ulazu u Veliki park, u gradu Krku, u
ukupnom iznosu od 56.073,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da prikupi tri ponude za
izvođenje predmetnih građevinskih radova.
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e) Mjesni odbor Vrh:
 Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje uređenja
puta od spoja asfalt Salatić – Bok od Kolitovice, u naselju Vrh, sukladno
ponudi Zanatsko prijevozničkog obrta „Žužić“ vl. Ivan Žužić iz Vrha, za
uređenje predmetnog puta u iznosu od 22.312,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
 Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje uređenja
makadamskog puta Vrh – Sv. Juraj, u naselju Vrh, sukladno ponudi
Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za uređenje predmetnog puta u
iznosu od 20.145,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
f)

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se na
stambenoj građevini izgrađenoj
na k.č. 2025/8 k.o. Krk grad,
priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrbni i kanalizacijski
priključak) obavlja fazno, u skladu s potrebama investitora.
Nakon uplaćenih naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu
Grada Krka, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da izda
odgovarajuće potvrde.
Ad 2.

Prijedlog Plana nabave za 2013. godinu, obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana nabave za 2013. godinu (vidi prilog predmetni Plan koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Valteru Kosiću iz Krka, Žgaljići 25 a, odobrava se financijska potpora za
troškove nabavke rotirajuće korpe za potrebe rehabilitacije bolesnog djeteta, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od
9.750,00 kn .
Odobreni iznos sredstava iz stavka I. ovog zaključka uplatiti će se na žiro račun
Gradskog društva Crvenog križa Krk.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
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Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka i Matičnoj školi Vrh odobrava
se financijska potpora za odlazak na izlet - stručnu ekskurziju, za učenike 4. i 8.
razreda, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
odobrava iznos od 11.600,00 kn (100,00 kn po učeniku).
Za djecu četvrtih i osmih razreda čiji su roditelji korisnici Socijalnog programa,
Grad Krk u cijelosti će snositi troškove izleta – stručne ekskurzije.



Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za sufinanciranje
školske marende i produženog boravka za učenike 4. i 8. razreda obitelji Brnjić
(Nikole i Tanje), te se sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 402-07/1301/20, Ur. broj: 2142/01-02/1-13-2, od 19. veljače 2013. godine, u cijelosti
podmiruju troškovi izleta – stručne ekskurzije.



Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za
sufinanciranje osobnog asistenta za dijete s teškoćama u razvoju odgojiteljice –
pripravnice, za 4 sata dnevnog rada, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 3.108,48 kn mjesečno.



Prima se na znanje Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb
o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
za 2013. godinu ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog
zaključka).



Udruzi umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora za plaćanje
naknade prof. glazbenog, za vođenje pjevačkog zbora „Nono“ , te se u tu svrhu iz
Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 200,00 kn po održanoj
probi, temeljem dostavljenog Izvješća Udruge, Odsjeku za društvene djelatnosti.



Udovoljava se zamolbi Udruge Mađara otoka Krka, za korištenje Velike
vijećnice u Upravnoj zgradi Grada Krka i ulaznog hola za dan 16. ožujka 2013.
godine u cilju održavanja manifestacije – proslave mađarskog nacionalnog
praznika, obilježavanja 165. obljetnice Mađarske revolucije iz 1848. godine.
Ad 4.

Inicijativu građana ulice Ivana Zajca u Krku, za uređenje pješačke staze koja spaja dvorište
Doma zdravlja i ulicu Ivana Zajca u gradu Krku, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća inicijativa građana ulice Ivana Zajca u Krku, za uređenje pješačke
staze koja spaja dvorište Doma zdravlja i ulicu Ivana Zajca u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nadzornom inženjeru Grada Krka
Edu Hero dipl. ing. građ. naruči izradu tehničkog rješenja s procjenom vrijednosti
investicije na lokaciji iz stavka I. ovog zaključka.
5

Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Erste & Steiermarkishe bank. d.d. za uključivanje u
program kreditiranja fizičkih osoba – privatnih iznajmljivača na području
Grada Krka (vidi prilog zaključku predmetni prijedlog koji čini njegov sastavni dio).
Grad Krk će u kreditiranju fizičkih osoba – privatnih iznajmljivača s područja G
rada participirati sa subvencioniranjem kamate od 2,2 % s preuzimanjem obveze
subvencije kamata do kraja otplate kredita.
Najviši iznos kreditnih sredstava je do 150. 000,00 kn po iznajmljivaču, te
sukladno Proračunu Grada Krka kreditni potencijal iznosi 2.000.000,00 kn.
Krediti se odobravaju za adaptaciju i rekonstrukciju smještajnih kapaciteta na
temelju Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
b) Prima se na znanje Obavijest Primorsko – goranske županije Rijeka o objavi
Natječaja za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje bespovratnim poticajnim
sredstvima Programa razvoja malih poslovnih zona u 2013. godini (vidi prilog
zaključku predmetnu Obavijest koja čini njegov sastavni dio).
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da na navedeni Natječaj prijavi izradu
glavnog i izvedbenog projekta za prometnice U-3.2 i U-3.3 i prateću komunalnu
infrastrukturu u sklopu „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Ad 6.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Na temelju Nacrta Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU
1- Krk,
Izvješća o javnoj raspravi, te pristiglih mišljenja iz članka 94.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usvaja se Konačni prijedlog
Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk, te se isti prosljeđuje na mišljenje
JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.

-

b) Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 5- Vrh i upućuje na
javnu raspravu uz napomenu i obveznu korekciju:
da je u stambenim građevinama potrebno omogućiti poslovne sadržaje.
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Nakon što izrađivač Plana dostavi Prijedlog plana za javnu raspravu Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša proslijediti će pozive i izvršiti potrebne
objave javne rasprave sukladno zakonskim odredbama.
Ad 7.
Prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata JUO i
drugih tijela Grada Krka u 2013. godini, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata JUO i drugih tijela Grada Krka u 2013. godini (vidi prilog predmetni
Plan koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Plan iz stavka I. ovog zaključka primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
Ad 8.
Prijedlog Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka s rokovima čuvanja,
obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Grada Krka s
rokovima čuvanja (vidi prilog predmetni Popis … koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
Prijedlog Plana izobrazbe/edukacije službenika Grada Krka za 2013. godinu, obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Plan izobrazbe/edukacije službenika Grada Krka za 2013. godinu (vidi
prilog predmetni Plan izobrazbe …koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 10.
Prijedlog Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i
zajedničkih programa, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedloga Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke
zajednice otoka Krka i zajedničkih programa, u ukupnom iznosu od 92.462,83 kn (vidi
prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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Ad 11.
Prijedlog Markt Zdenka iz Zagreba, Stupnička 20, za izradu i postavljanje kipa na temu
“More“, pjesme Josipa Pupačića, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijedlog Markt Zdenka iz Zagreba, za izradu i postavljanje kipa na
temu “More“, pjesme Josipa Pupačića.
Ad 12.
Prijedloga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, iz Opatije, za izradu projekta
„Jadranske morske zvijezde Kvarnera“ u okviru projekta „1000 hrvatskih plaža“ obrazložio
je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje prijedlog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, iz
Opatije, za izradu projekta „Jadranske morske zvijezde Kvarnera“ u okviru projekta
„1000 hrvatskih plaža“.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,10 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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