GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-12-114-22
Krk, 28. veljače 2012.
ZAPISNIK
sa 113. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 27. 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, 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, 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) Izdavačka kuća „Adamić“ d.o.o. iz Rijeke- zamolba za sufinanciranje izdanja knjige
„Pusne (karnevalske) kuharice“;
b) Nogometni klub Krk iz Krka, S. Nikolića 25 b- zamolba za sufinanciranje
održavanja terena Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku;
c) Udruga gradova – prijedlog za sufinanciranje realizacije filma „Vukovar“;
d) Očitovanje Odsjeka o prijavi štete na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ do koje
je došlo uslijed olujnog vjetra.

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu;
b) Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2011. godinu;
c) Grupa graĎana iz naselja Brzac – zamolba za izgradnju dijela mjesne vodovodne
mreže u naselju Brzac;
d) Problematika graĎana u svezi izgradnje dijela mjesnih vodovodnih mreža na
području Grada Krka;
a)
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e) plaćanje računa Veterinarskoj stanici Krk
kojima su vlasnici s područja grada Krka.

u svezi kastracije kućnih ljubimaca

3. Tvrtka Martin Invest iz Buševeca- ponuda za lijevanje skulpture „Pralja“ u
bronci.
4. Tvrtka „Okorak“ iz Bebrine - ponuda za pripremu investicijske studije sukladno
IPARD metodologiji.
5. Prijedlog Odluke o odreĎivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Grada Krka.
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka.
7. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011.
godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka u 2012. godinu.
8. Primorsko – goranska županija, Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i
socijalnu skrb, Rijeka:
a) popis mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije;
b) prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga za imenovanje novih mrtvozornika na
području Grada Krka.

9. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavljen od Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Odjel za preventivu,
planiranje i nadzor, Rijeka.
10. Tvrtka Lipapromet iz Zagreba, Radnička cesta 220- ponuda za izradu Studije
rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka.
11. Imovinsko – pravni predmeti.
12. Prijedlog Odluke o promjeni vrijednosti dugotrajne imovine.
13. Razno.
Ad 1.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

a)

b)

c)

d)

Zaključke
Prihvaća se zamolba Izdavačke kuće „Adamić“ d.o.o. iz Rijeke, za sufinanciranje
izdanja knjige „Pusne (karnevalske) kuharice“, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 450,00 kn za 10.
komada knjiga.
Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
održavanje terena Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od
10.000,00 kn.
Nije moguće udovoljiti prijedlogu Udruge Gradova za sufinanciranje realizacije
filma „Vukovar“ iz razloga što u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu nisu
osigurana sredstva za navedenu namjenu.
Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za proračun i financije o prijavi štete na
Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ do kojeg je došlo uslijed olujnog vjetra.
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Temeljem Ugovora o osiguranju cjelokupne imovine, kojeg Grad Krk ima sa
osiguravajućim društvom Kvarner osiguranje d.d. iz Rijeke za osiguranje
cjelokupne imovine Grada Krka, štetu nastalu djelovanjem olujne bure, snositi
će predmetno osiguravajuće društvo.
Ad 2.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
I.

Prihvaća se Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i ureĎaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje
čini sastavni dio ovog zaključka).
II.
Sredstva za realizaciju gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture
čine:
- prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2. 841. 269, 50 kn i
- prihod od sredstava proračuna Grada u iznosu od 29. 911, 68 kn.
III.

Izvješće iz točke I. ovog zaključka uputit će se na razmatranje Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

b)
I.

UtvrĎuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu (vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Izvješća
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.

c)
Načelno se podržava zamolba grupe graĎana iz naselja Brzac za
izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Brzac.
Obzirom da u Programu gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture kao ni u Planu gradnje komunalnih vodnih graĎevina
za 2012. godinu, nisu osigurana sredstva za izgradnju dijela mjesne
vodovodne mreže naselja Brzac, Kolegij Gradonačelnika ocjenjuje da
zainteresirani graĎani mogu financirati dio sustava mjesne vodovodne
mreže uz stručni nadzor Ponikve d.o.o. Krk, u dijelu graĎevinskih
radova, dok Grad Krk preuzima financiranje montažerskih radova.
Ukoliko graĎani o svom trošku izvedu graĎevinske radove na
izgradnji dijela mjesne vodovodne mreže, iste će se osloboditi plaćanja
naknade za stan površine do 200 m2 graĎevinske (bruto) površine u
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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 graĎevina i drugih nekretnina na komunalne vodne
graĎevine („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 Brzac ( prema grafičkom prilogu)
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka - Odsjeku za komunalno
gospodarstvo dostavi aproksimativni troškovnik graĎevinskih i
monterskih radova za planirani zahvat na izgradnji mjesne vodovodne
mreže.
d)
Prilikom inicijativa graĎana za izgradnjom dijela mjesne vodovodne mreže na području
Grada Krka, Grad Krk, sufinancirati će iste na sljedeći način:
-

nakon dostavljenog aproksimativnog troškovnika graĎevinskih i monterskih
radova za planirani zahvat na izgradnji mjesne vodovodne mreže, graĎani mogu
financirati dio sustava mjesne vodovodne mreže uz stručni nadzor Ponikve d.o.o.
Krk, u dijelu graĎevinskih radova, dok Grad Krk preuzima financiranje
monterskih radova.

-

ukoliko graĎani o svom trošku izvedu graĎevinske radove na izgradnji dijela
mjesne vodovodne mreže, iste će se osloboditi plaćanja naknade za stan površine
do 200 m2 graĎevinske (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 graĎevina i
drugih nekretnina na komunalne vodne graĎevine („Službene novine Primorsko
– goranske županije“ broj: 47/11) .

e)
Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa: 402-07/10-01/49, Ur. broj: 2142/0102/1-10-2, od 08. lipnja 2010. godine, obaviještavamo Veterinarsku stanicu Krk
da je Grad Krk u 2012. godini za program kastracije kućnih ljubimaca u
Proračunu osigurao 10.000,00 kn.
Nakon dostizanja osiguranih sredstava u 2012. godini Grad Krk ne preuzima
obveze prema Veterinarskoj stanici Krk za vlasnike životinja.
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Ad 3.
Ponudu tvrtke Martin Invest iz Buševeca, za lijevanje skulpture „Pralja“ u bronci, obrazložio
je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave, donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda za lijevanje skulpture „Pralja“ u bronci, veličine 2,0 metara rad
akademske kiparice Marije Ujević Galetović, u iznosu od 68,500,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Osim radova lijevanja tvrtka Martin Invest obvezuje se izvesti ostale radove do montaže
skulpture, navedene u ponudi od tč. 1 do tč. 7. ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Temeljem prednjih odredbi ovog zaključka, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i
kadrovske poslove da pripremi prijedlog Ugovora o radu za predmetne radove.
Ad 4.
Ponudu tvrtke „Okorak“ iz Bebrine, za pripremu investicijske studije sukladno IPARD
metodologiji, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda tvrtke „Okorak“ iz Bebrine, za pripremu investicijske
studije sukladno IPARD metodologiji, u iznosu od 55.350,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika da kontaktira tvrtku „Okorak“ iz Bebrine u
svezi uvjeta i konačnog iznosa predmetne ponude.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o odreĎivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći

I.

II.

Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog Odluke o odreĎivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
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Ad 6.
Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka).

I.

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.

II.

Ad 7.
Prijedloga Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. godinu i
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u
2012. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
1.

UtvrĎuje se Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka za 2011. godinu (vidi prilog zaključku predmetni
prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja..., koja čini njegov sastavni
dio).

2.

UtvrĎuje se prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Krka u 2012. godini ( vidi prilog Zaključku
predmetni prijedlog Smjernica koje čine njegov sastavni dio).

3.

Sukladno prednjim točkama ovoga Zaključka, predmetni prijedlozi akata
iz točke 1. i 2. (Smjernice i Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja)
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave
i usvajanja.
Ad 8.

a) Popis mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije,dostavljen od Primorsko –

goranske županija, Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje popis mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije,
dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka,
Klasa: 500-03/12-01/4, Ur. broj: 2170/1-04/3-12-23, od 15. veljače 2012. godine ( vidi
prilog predmetni popis koji čini sastavni dio ovog zaključka).
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b) Prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga za imenovanje novih mrtvozornika na

području Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

UtvrĎuje se prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga za imenovanje
novih mrtvozornika na području Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog
Zaključka o utvrĎivanju...).

II.

Prijedlog iz prednje točke ovog zaključka uputit će se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 9.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru, dostavljen od Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor,
Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik o inspekcijskom nadzoru Klasa: UP/I- 214-03/12-02/3, Ur. broj.
543-12-01-12-3, od 21. veljače 2012. godine, dostavljen od Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Odjel za preventivu,
planiranje i nadzor, Rijeka (vidi prilog Zaključku predmetni Zapisnik koji čini njegov
sastavni dio).
Ad 10.
Ponudu tvrtke Lipapromet iz Zagreba, Radnička cesta 220, za izradu Studije rekonstrukcije
javne rasvjete Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lipapromet iz Zagreba, za izradu Studije rekonstrukcije
javne rasvjete Grada Krka, u iznosu od 14. 500,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 11.
Prijedlog Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata u gradu Krku, obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluku
Prihvaća se tekst Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu
Krku ( vidi prilog predmetni Natječaj koji čini sastavni dio ove Odluke).
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Zadužuje se Radmila Živanović – Čop da u što skorijem roku obajvi tekst natječaja u javnom glasilu.

Ad 12.
Prijedlog Odluke o promjeni vrijednosti dugotrajne imovine, obrazložili su Anton
Malatestinić iMarinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Donosi se Odluka o promjeni vrijednosti dugotrajne imovine – javne rasvjete ( vidi
prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 13.
Pod točkom „Razno“ pročelnik JUO Marinko Bajčić obavijestio je nazočne o skoroj provedbi
osposobljavanja službenika i namještenika Grada Krka preventivnih mjera zaštite od požara,
gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.
U nastavku, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Džimi Skomeršić obrazložio je
tijek radova u naselju Salatići, a vezano za izgradnju dijela mjesne vodovodne mreže u naselju
Salatići, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za tijek radova na izgradnji dijela mjesne vodovodne mreže u naselju Salatići, a
sukladno Zaključku Klasa: 363-01/12-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-3, od 21. veljače
2012. godine, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da tvrtki Tehnoval d.o.o. iz
Njivica naruči postavu kablova za javnu rasvjetu.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,40 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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