GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-82-41
Krk, 21 . travnja 2015.

ZAPISNIK
sa 82. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 20. travnja (ponedjeljak) 2015. 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, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka
za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje
i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
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 društvene djelatnosti:
a) Udruga Kreativni Krk (Udruga Demo bendova Grada Krka) – zamolba za
sufinanciranje održavanja manifestacija „Prvomajski šušur i
Prvomajski
inkubator“,, koje će se održati u gradu Krku, za dan 1. i 2. svibnja 2015. godine;
b) Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine u gradu Krku, ispod Koprivića za postavu štanda, za dane od 29. travnja
do 2. svibnja 2015. godine u vremenu od 10,00 – 13,00 sati, u cilju promoviranja
aktivnosti Udruge;
c) Novi list d.d. – prijedlog za sufinanciranje izdavanja Godišnjaka maturanata
2014./2015.;
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d) Planinarski klub „Obzova“ – zamolba za sufinanciranje kupnje opreme koja je
potrebna za godišnje održavanje stijene za penjanje u sportskoj dvorani Osnovne
škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk;
e) Pazinski kolegij – klasična gimnazija iz Pazina, Dobrilina 6 – zamolba za
sufinanciranje
maturalne zabave za maturante Pazinskog kolegija XIX.
generacije;
f) Stolnoteniski klub Malinska Dubašnica – zamolba za sufinanciranje edukacije
trenera;
g) Udruga Kreativni Krk (Udruga Demo bendova Grada Krka) – ponovljena zamolba
za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na Rivi - glavni mul, na
prostoru S. C. “Josip Pepi Uravić“ – boćarski klub u gradu Krku i na plaži „Plav“
u gradu Krku, za dan 1. i 2. svibnja 2015. godine, u cilju održavanja manifestacije
„Prvomajski šušur i Prvomajski inkubator“.
2. Prijedlog Financijskog izvješća Ustanova i to:
- Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu.
- Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za 2014. godinu;
- Gradske knjižnice Krk za 2014. godinu;
- Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu.
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka s prilozima.
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 31.03.2015.
godine, dostavljen od Odsjeka za proračun i financije.
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu.
6. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Problematika deponija građevinskog materijala „Lizer“ na području Grada Krka;
b) Grupa „Dos Lunas“ Ecuador – zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku
u svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke glazbe;
c) Odsjek za komunalno gospodarstvo – prijedlog za oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade Vatrogasnog doma , Dobrovoljno
vatrogasno društvo Krk, na k.č. 2092/1 k.o. Krk – grad u gradu Krku;
d) Ljerka Simon Brivet iz Krka, Vrbnička 29, Milan Sabadoš iz Krka, Vrbnička 30 i
Ana Morić iz Krka, Vrbnička 31 – ponovljena zamolba u vezi problema
zadržavanja vode u Vrbničkoj ulici za vrijeme oborina:
e) Udruženje obrtnika otoka Krka – upit o postojanju i lokaciji deponije odlagališta
građevinskog otpadnog materijala;
7. Odsjek za gospodarstvo – izvješće o odabiru korisnika subvencije za projekt
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku, temeljem raspisanog
natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb.
8. Tvrtka Geos iz Rovinja, Istarska 56 – prijedlog u vezi Programa hidrogeoloških
istraživanja na krškim poljima Kimpi i Kaštel na otoku Krku.
9. Udruga „Kultura i etika“ iz Zagreba, Kranjčevićeva 12 – zamolba za
sufinanciranje projekta pod nazivom „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u
srednjem vijeku“.
10. Skori istek Ugovora o izvođenju radova na održavanju i remontu javne rasvjete
na području Grada Krka.
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11. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - prijedlog Odluke o upisu djece za
pedagošku godinu 2015./2016.
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
13. Prijedlog Odluke o izradi strategije turizma Grada Krka.
14. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Mjesni odbor Kornić – zamolba za asfaltiranje puteva u naselju Kornić;
b) Tijek pripremnih radova za asfaltiranje dijela ulice Potok u naselju Pinezići;
c) Tvrtka Sliačan d.o.o. – zamolba za asfaltiranje dijela Vrbničke ulice u gradu Krku;
d) Damir Linardić iz Linardića 37 - zamolba za asfaltiranje dijela ulice u naselju
Linardić;
e) JU Zavod za prostorno uređenje – mišljenje na Konačni prijedlog III. Ciljanih
izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
f) Prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone
29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
g) Jela Pavić iz Muraja, Muraj 40 - zamolba za asfaltiranje dijela ceste u naselju
Muraj prema jezeru Ponikva;
h) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha, vl. Vlado Kosić – zamolba za produženje roka
izvođenja prema Ugovoru o građenju za 30 kalendarskih dana.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Udruzi Kreativni Krk odobrava se financijska potpora za održavanje
manifestacija „Prvomajski šušur i Prvomajski inkubator“,, koje će se održati u
gradu Krku, za dan 1. i 2. svibnja 2015. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
Za isplatu odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog zaključka zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti.
b) Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu
Krku, ispod Koprivića za postavu štanda, za dane od 29. travnja do 2. svibnja
2015. godine u vremenu od 10,00 – 13,00 sati, u cilju promoviranja aktivnosti
Udruge.
c) Prihvaća se prijedlog Novog lista d.d. za sufinanciranje izdavanja Godišnjaka
maturanata 2014./2015., te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015.
Godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
d) Planinarskom klubu „Obzova“ odobrava se financijska potpora za kupnju
opreme koja je potrebna za godišnje održavanje stijene za penjanje u sportskoj
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dvorani Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“, kako bi se osigurala sigurnost
djece, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava
iznos od 5.115,95 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
e) Pazinskom kolegiju – klasična gimnazija iz Pazina, odobrava se financijska
potpora za održavanje maturalne zabave za maturante Pazinskog kolegija XIX.
generacije, koja će se održati 30. lipnja 2015. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
f) Prihvaća se zamolba Stolnoteniskog kluba Malinska Dubašnica za sufinanciranje
edukacije trenera, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn izvan redovnog programa djelatnosti
udruge.
g) Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za održavanje manifestacija
„Prvomajski šušur i Prvomajski inkubator“ koje će se održati 1. i 2. svibnja 2015.
godine na Rivi i na prostoru S. C. „Josip Pepi Uravić“ – boćarski klub, u gradu
Krku u vremenu od 18,00 – 01,00 sati.
U cilju održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“ odobrava se korištenje
javne površine na plaži „Plav“ u gradu Krku, u vremenu od 18,00 - 02,00 sata,
dok je vrijeme od 02,00 – 04,00 sati ujutro odobreno za čišćenje površine bez
produciranja glazbe i bez buke.
Ad 2.
Prijedloge Financijskih izvješća Centra za kulturu Grada Krka, Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk, Gradske knjižnice Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za
2014. godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za
2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća … koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za 2014. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
b) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk za 2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog
izvješća … koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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c) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2014.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća … koji čini sastavni
dio ovog zaključka).
Prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2014. godinu, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
d) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krka za 2014. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća … koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka s prilozima obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka s
prilozima (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju … koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka s prilozima, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 4.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 31.03.2015. godine,
dostavljen od Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Za ključak
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. –
31.03.2015. godine, Klasa: 400-03/15-01/03, Urbroj: 2142/01-03-03/2-15-1, od 15. travnja
2015. godine dostavljeno od Odsjeka za proračun i financije ( vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu obrazložila je Dinka Pejnović, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Kako je deponija građevinskog materijala „Lizer“ ispunjena građevinskim
otpadom, nalaže se komunalnom redaru Grada Krka da istu zatvori, sukladno
Zakonskim propisima.
b) Grupi „Dos Lunas“ Ecuador

zastupane po Cesaru Cotacachiu, odobrava se
korištenje javne površine u svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke
glazbe u gradu Krku, u vremenskom periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2015.
godine, bez naknade.
Grad Krk određuje jednom tjedno korištenje javne površine za navedenu svrhu i
to četvrtkom, na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke u gradu
Krku.
U sklopu ove suglasnosti podnositelju zamolbe nije dozvoljena prezentacija i
prodaja promotivnih proizvoda.

c) Dobrovoljno vatrogasno društvo „Krk“ iz Krka oslobađa se plaćanja
komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade vatrogasnog doma na k. č.
2092/1 k.o. Krk grad u gradu Krku, u iznosu od 33.660,96 kn sukladno
građevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361-03/14-06/110, Urbroj: 2170/1-03-04/4-15-13
od 3. ožujka 2015. godine, na temelju članka 8. stavka 1. podstavka 1. i 4. Odluke
o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske županije“
broj: 42/04 i 27/10, 19/12, 13/13 i 9/15).
d) Prihvaća se zamolba Ljerke Simon Brivet iz Krka, Vrbnička 29, Milana
Sabadoša iz Krka, Vrbnička 30 i Ane Morić iz Krka, Vrbnička 31, u vezi
problema zadržavanja vode u Vrbničkoj ulici za vrijeme oborina.
Za izvođenje radova na sanaciji oborinske odvodnje u dijelu Vrbničke ulice,
prihvaća se troškovnik sa procijenjenom vrijednosti radova izrađen od Eda Hera
dipl. ing. građ. u iznosu od 21.275,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Za realizaciju radova iz stavka 1. ovog zaključka zadužuje se Odsjek za
komunalno gospodarstvo.
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e) U gradu Krku, deponija građevinskog materijala „Lizer“ je u potpunosti
ispunjena otpadnim građevinskim materijalom, te Grad Krk nema mogućnosti
na istom području proširiti lokaciju.
III. Ciljanim Izmjenama i dopunama PPU Grada Krka za odlaganje
građevinskog otpada predviđena je lokacija u južnom dijelu naselja Bajčić.
Plan je u postupku dobivanja Zakonom propisanih mišljenja.
Na području Grada Krka postoje još dvije deponije građevinskog otpadnog
materijala i to: u naselju Kornić i naselju Vrh, međutim iste služe za odlaganje
građevinskog otpada za građane s područja Mjesnih odbora.
Ad 7.
Izvješće o odabiru korisnika subvencije za projekt „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u
Gradu Krku, temeljem raspisanog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Zagreb, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se izvješće Odsjeka za gospodarstvo o odabiru korisnika subvencije za projekt
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Krku, temeljem raspisanog
natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da iznos odobrenih sredstava temeljem
Ugovora o zajedničkom financiranju Programa korištenja obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na
području Grada Krka“ isplati na žiro račun sljedećih korisnika / investitora:
-

Anica Strčić, Krka, Drage Gervaisa 2, u iznosu od 3.750,00 kn;
Čedomir Miler, Krka, Kralja Tomislava 46, u iznosu od 3.750,00 kn;
Darinka Brusić, Krka, Lakmartinska 2, u iznosu od 3.750,00 kn;
Željko Pržulj iz Pinezića, Karatančica 15, iu iznosu od 1.500,00 kn i
Alemka Madronić Koran, iz Krka, Braće Linardić 1, u iznosu od 1.500,00 kn.

Ad 8.
Prijedlog Tvrtke Geos iz Rovinja, Istarska 56 u vezi Programa hidrogeoloških istraživanja na
krškim poljima Kimpi i Kaštel na otoku Krku, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke Geos iz Rovinja, u vezi Programa hidrogeoloških
istraživanja na krškim poljima Kimpi i Kaštel na otoku Krku, koji program je razrađen
u dvije faze.
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Grad Krk prihvaća ponudu za realizaciju „ I a“ faze sukladno predloženom Programu
u iznosu od 15.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog Program
hidrogeoloških istraživanja koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 9.
Zamolbu Udruge „Kultura i etika“ iz Zagreba, za sufinanciranje projekta pod nazivom
„Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“ obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi „Kultura i etika“ iz Zagreba, odobrava se financijska potpora za realizaciju
projekta pod nazivom „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
Ad 10.
Skori istek Ugovora o izvođenju radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području
Grada Krka obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Skupština „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o. Krk na sjednici održanoj 17. studenog 2014.
godine donijela je Zaključak Klasa: 363-01/14-01/10, o prihvaćanju prijedloga za
ustupanje održavanja javne rasvjete Ponikvi Eko otok Krk nakon isteka koncesije
svakoj pojedinoj jedinici lokalne samouprave.
Budući da Ugovor o izvođenju radova na održavanju i remontu javne rasvjete na
području Grada Krka, Klasa: 363-02/12-03/2, Urbroj: 2142/02-12-10 s tvrtkom
Tehnoval d.o.o. Njivice istječe danom 28. svibnja 2015. godine, upućujemo tvrtku
Ponikve Eko otok Krk da u što kraćem roku dostavi Gradu Krku, Odsjeku za
komunalno gospodarstvo godišnju ponudu za izvođenje radova na održavanju i
remontu javne rasvjete na području Grada Krka.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o upisu djece za pedagošku godinu 2015./2016., Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
o davanju suglasnosti
na Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2015./2016
Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk
1. Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o upisu djece za pedagošku godinu
2015./2016., Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk, koju je Upravno vijeće
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utvrdilo na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine (vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad 12.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 13.
Prijedlog Odluke o izradi strategije turizma Grada Krka obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi strategije turizma Grada Krka,
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).

(vidi prilog

Prijedlog Odluke o izradi strategije turizma Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 14.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za asfaltiranje puteva u naselju
Kornić, sukladno priloženom zahtjevu i grafici (vidi prilog zaključku priložen
grafički dio dionica predviđenih za asfaltiranje koji čini njegov sastavni dio).
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naruči procjenu i
troškovnik za izvođenje asfalterskih radova, te da predmetne radove uvrsti u
Izmjenu Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu za
radove na postavljanju javne rasvjete u ulici Vrtačica u naselju Kornić.
b) Odobrava se izvođenje predloženih monterskih i građevinskih radova u dijelu
ulice Potok u naselju Pinezići, prema procijenjenoj vrijednosti u iznosu od
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22.470,00 kn +PDV što ukupno iznosi 28.087,50 kn, prije izvođenja asfalterskih
radova.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu
za izvođenje građevinskih i monterskih radova sukladno Pravilniku o provedbi
postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( „Službene novine PGŽ“ broj: 5/15).
c) Prima se na znanje zamolba tvrtke Sliačan d.o.o. za asfaltiranje dijela Vrbničke
ulice u gradu Krku.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naruči izradu
geodetskog elaborata evidentiranja ulica sukladno Zakonu o cestama, za dio
Vrbničke ulice koji nije asfaltiran, do odvojka prema Dobrinjskoj ulici u gradu
Krku, (do z. č. 2479/2 k.o. Krk grad).
Nakon evidentiranja ulice istu će se nastojati uvrstiti za asfaltiranje u Programu
gradnje objekata i komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku sanira
ulicu nasipanjem kamenog agregata u dijelu Vrbničke ulice koji nije asfaltiran,
do odvojka prema Dobrinjskoj ulici u gradu Krku.
d) Prihvaća se zamolba Damira Linardića iz Linardića 37, za asfaltiranje dijela
ulice u naselju Linardić na dijelovima z. č. 2546/8, 147/1, 136/2, 137/2, 145/2 i
133/1 k.o. Linardići.
Grad Krk spreman je sufinancirati investiciju s iznosom od 60% sredstava
procijenjene vrijednosti.
Prihvaća se troškovnik izrađen od strane Eda Hera dipl. ing. građ. sa
procijenjenom vrijednosti za predmetnu investiciju u iznosu od 164.220,00 kn +
PDV što ukupno iznosi 205.275,00 kn.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede objedinjeni postupak javne
nabave za asfaltiranje ulice iz stavka 1. ovog zaključka i dio ulice Potok u naselju
Pinezići, sukladno Zaključku Klasa: 363-02/14-02/27, Urbroj: 2142/01-02/1-1511 od 24. ožujka 2015. godine.
Procijenjena vrijednost radova za asfaltiranje ulice Potok iznosila je 94. 085,00
kn + PDV što ukupno iznosi 117.606,25 kn, te će procijenjena vrijednost nabave
za dijelove ulica u naselju Linardići i dio ulice Potok u naselju Pinezići iznositi
322.881,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Nakon provedenog postupka javne nabave, Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove sklopiti će zasebne ugovore o sufinanciranju radova sa stanovnicima
ulica u iznosu od 40 % vrijednosti ukupne investicije, za svaku ulicu zasebno.
Ugovori o sufinanciranju sklopiti će se temeljem članka 167. Zakona o
prostornom uređenju, te će se Ugovore objaviti sukladno zakonskim odredbama
u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.
Za nadzor nad izvođenjem radova asfaltiranja dijela ulice u naselju Linardić na
dijelovima z. č. 2546/8, 147/1, 136/2, 137/2, 145/2 i 133/1 k.o. Linardići i dijela
ulice Potok u naselju Pinezići zadužuje se Edo Hero dipl. ing. građ.
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e) Prima se na znanje mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje Klasa: 350-02/1510/3, Urbroj: 69-02/3-15-3, od 15. travnja 2015. godine, na Konačni prijedlog III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka.
Plan se upućuje u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na dobivanje
zakonom propisane suglasnosti.
f) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone
29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka
u cilju rasprave i usvajanja.
g) Prima se na znanje zamolba Jele Pavić iz Muraja, za asfaltiranje dijela ceste u
naselju Muraj prema jezeru Ponikva, od mjesta sakupljanja otpada do kbr. 40.
Upućujemo podnositeljicu zamolbe da se u vezi zamolbe za asfaltiranje dijela
ceste u naselju Muraj obrati Mjesnom odboru Kornić, budući da investicija nije
predviđena Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.
godinu.
Grad Krk na osnovu Programa Mjesnog odbora priprema i predlaže Programe
građenja komunalne infrastrukture, te ih upućuje Gradskom vijeću Grada Krka
u cilju donošenja.
h) Udovoljava se zamolbi Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, vl. Vlado Kosić, za
produženje roka izvođenja građevinskih radova na uređenju kupališta na
području Lukobrana u Krku, sukladno Ugovoru o građenju Klasa: 406-09/1502/6, Urbroj: 2142/01-02/1-15-9, od 18. ožujka 2015. godine, radi loših
vremenskih uvjeta, za 30 kalendarskih dana računajući od dana primitka ovog
zaključka.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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