GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-101-71
Krk, 23. listopada 2015.

ZAPISNIK
sa 101. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 22. listopada (četvrtak) 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, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana
Hrgovčić stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, 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. Imovinsko – pravni predmeti.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Autotrans d.o.o. - Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i
studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016.;
b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za
nabavu konvekcijske pećnice za potrebe kuhinje Dječjeg vrtića;
c) Kulturno društvo „Ive Jelenović“ iz Dobrinja – zamolba za sufinanciranje
prvog nosača zvuka;
d) Sunčica Maračić iz Krka, odgojiteljica u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“
Krk – prijedlog za osnivanje Dječje igraonice;
e) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje
održavanja „Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić“;
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f) UDVDR RH Podružnica PGŽ iz Rijeke – inicijativa za sufinanciranje projekta
postavljanja križa na otoku Krku;
g) Zamolbe studenata prve godine studija za dodjelu stipendija, temeljem
objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2015./2016.;
h) Zamolbe studenata za dodjelu stipendija, temeljem objavljenog Natječaja za
dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini
2015./2016.;
i) Zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj
godini 2015./2016.;
j) Zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj
godini 2015./2016.;
k) Udruga „Ljudi i običaji iz Kastva – prijedlog za sufinanciranje održavanja
festivala MIK 2016.
3. Odsjek za gospodarstvo:
a) Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u
održavanju pomorskog dobra ( izvan lučko područje) raspisan od PGŽ, Rijeka,
Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze;
b) Tvrtka Autotrans d.o.o. Cres – ponuda za prijevoz djece na relaciji Vrh –
Poljica –Vrh;
c) Tvrtka Elis inženjering d.o.o. iz Rijeke - ponuda za snimanje koordinata za 635
rasvjetnih mjesta za potrebe GIS-a javne rasvjete.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Branko Ražov iz Krka, N. Preporoda 27 – zamolba za rješavanje sigurnosti
prometovanja auta i pješaka u ulici Narodnog Preporoda u gradu Krku;
b) Eduard Mrkela iz Rijeke – zamolba za proširenje građevinskog područja
naselja Pinezići na česticu z.č. 380/35 k.o. Skrbčići;
c) Tvrtka Geotech d.o.o. – ponuda za geotehničke istražne radove i geotehnički
izvještaj za građevinu „istočni potez gradskog bedema u gradu Krku na k. č.
2625, 2623 i 2622 sve k.o. Krk –grad“;
d) Prijedlog Projektnog zadatka obnove državne ceste D 104 od raskrižja sa
LC58086 (Žgaljići) do trajektnog pristaništa Valbiska;
e) Izvješće o provjeri Projekta rekonstrukcije dijela gradskog groblja u Krku nastavak izgradnje jednostrukih grobnih niša;
f) Zlatko Pavušek dipl. ing. građ. - izmijenjeno Idejno rješenje rekonstrukcije
križanja ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem (kružni
tok i parkirališta na području kod „fratri“) u gradu Krku;
g) Tvrtka I.T.T. d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10a - ponuda za izradu
revizije glavnog projekta rekonstrukcije građevine u Krku i prenamjena u
Multimedijalni kulturni centar;
h) Razvojna strategija PGŽ 2015. -2020.;
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i) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Uputa o postupanju jedinica lokalne i
područne samouprave u postupcima o potrebi strateške procjene i strateške
procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš na lokalnoj razini;
j) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i PGŽ, Upravni odjel za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka – mišljenje omogućnosti izgradnje
golf terena Krk – Valdižun;
k) Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za zakup WebGIS start paketa, odnosno
uslugu mjesečnog najma WebGIS servera.
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
6. Odsjek za proračun i financije:
a) Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu.
7. Tvrtka ProtOK d.o.o. iz Zagreba, Iločka 27 - ponuda za izradu tehničkog
informacijskog sustava na osnovi GIS tehnologije za javne zelene površine.
Ad 1.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
OdlukeiZaključke
1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje dijela k. č.
3873/6 k.o. Krk grad ( dio z. č. 1699/1 i dio z. č. 1699/2 obje k.o. Krk)
površine 491m 2 , u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište koje se
nalazi na području Lunta u gradu Krku.
2. Prijedlog Kristijana Mezyk za kupnju dijela k. č. 3698/4 k.o. Krk grad
površine 3 m2, radi formiranja građevinske parcele zajedno sa k. č.
3699/3 površine 467m2, 3698/1 površine 220 m2 i dijela k. č. 3699/4
koja ima ukupnu površinu od 136 m2 sve k.o. Krk grad, vlasništvo
predlagatelja.
3. Prijedlog Samblich Sabine za produljenje ugovora o korištenju poslovnog
prostora koji se nalazi u Krku, Dinka Vitezica 1 , radi nove donacije
arheoloških eksponata i mogućnosti daljnje prezentacije arheoloških
zbirki.
4.Prijedlog Caritasa Biskupije Krk za dodjelu na korištenje skladišnog
prostora površine od najmanje 50m2 i mogućnošću pristupa dostavnim
vozilom, radi potrebe skladištenja doniranog namještaja, te prikupljanja
odjeće, obuće, hrane i dr.
5. Prijedlog Petra Daskijevića iz Krka, Plavnička 29 za isplatu naknade za dio
k. č. 3758/3 k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja koji je zauzet
izgradnjom ceste i nogostupa.
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6. Prijedlog Marcel Soyer za davanje suglasnosti za postavljanje tipskog
privremenog objekta na dijelu k. č. 3579/2 k.o. Krk grad, umjesto dosadašnjeg
privremenog objekta - kamp kućice.
7. Prijedlog za priznavanje članova domaćinstva po zahtjevima za kupnju
stana po programu društveno poticane stanogradnje (podnositelji zahtjeva
Kraljek Silvio i Goran Jurić).
8. Prijedlog za bodovanje č l a n a obiteljskog domaćinstva na temelju
invalidnosti u slučaju kada nije postotno određeno tjelesno oštećenje
slučaj u 2 predmeta iz zahtjeva za kupnju stanova po programu
društveno poticane stanogradnje.
9. Prijedlog Zdravka Prebega za zakup dijela z. č. 1481/29 k.o. Kornić
površine cca. 40 m2, za potrebe parkiranja za vrijeme trajanja turističke
sezone.
9. Prijedlog Cemil Aydugun za storniranje računa za utrošak struje i
vode za rashladnu vitrinu koja se nalazila na javnoj površini - kod
sunčanog sata za mjesec listopad iz razloga š to zakupnik nije
obavljao djelatnost.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata
za školsku/akademsku godinu 2015./2016., dostavljen od tvrtke Autotrans d.o.o
iz Cresa (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
b) Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavu
konvekcijske pećnice za potrebe kuhinje Dječjeg vrtića, u iznosu od 75.158,75 kn,
temeljem ponude br. 2. -302-15 tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica.
Nabavu konvekcijske pećnice za potrebe kuhinje Dječjeg vrtića, potrebno je
obuhvatiti Financijskim planom Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za
2016. godinu.
c) Kulturnom društvu „Ive Jelenović“ iz Dobrinja odobrava se financijska potpora
za izdavanje nosača zvuka CD/DVD na kome se nalazi kompletna staroslavenska
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Dobrinjska misa, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
d) Načelno se prihvaća se prijedlog Sunčice Maračić iz Krka, odgojiteljice u
Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk za osnivanje Dječje igraonice koja bi
obuhvaćala dob djece od 4-9 godina, te se organizirala u poslijepodnevnim
satima.
Grad Krk nastojat će iz Proračuna 2016. godine sufinancirati izdatke za nabavu
materijala i didaktičkih igračka za potrebe održavanja radionice.
e) Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje održavanja „Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić“
koja će se održati od 27. - 30. listopada 2015. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
f) Na temelju Zaključka Koordinacije JLS otoka Krka, prihvaća se inicijativa
UDVDR RH Podružnica PGŽ, iz Rijeke za izmjenu lokacije i sufinanciranje
projekta postavljanja križa na otoku Krku.
Grad Krk sufinancirati će projekt iz stavka 1. ovog zaključka u iznosu od
2.000,00 kn.
g)
I.
Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2015./2016., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 1. listopada 2015. godine
prispjelo ukupno 3 (tri) zamolbe studenata za stipendiranje 1. godine studija
sa područja Grada Krka, te da svi natjecatelji – studenti ispunjavaju
natječajne uvjete i to:
1. Ivona Mršić iz Pinezića, Lokvić 2, studentica prve godine Katoličko
bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, smjer Religijska pedagogija i katehetika;
2. Rozalija Šajn iz Vrha, Staro selo 90, studentica prve godine Sveučilišta u
Rijeci, studij biotehnologije;
3. Renato Lukarić, iz Krka, Sv. Ivana 14, student prve godine Tehničkog
fakulteta u Rijeci.
II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2015./2016. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od studenog 2015. godine, zaključno sa srpnjem 2016.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
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h)
I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2015./2016., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 1. listopada 2015. godine
prispjelo ukupno 23 (dvadesettri) zamolbe studenata za stipendiranje sa
područja Grada Krka, te da svi natjecatelji – studenti ispunjavaju natječajne
uvjete i to:

1. Iva Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, studentica Pravnog fakulteta
u Rijeci;
2. Martina Nenadić iz Linardića, Linardići 18/a, studentica Sveučilišta u Rijeci,
Odjel za biotehnologiju;
3. Ines Pavičić iz Krka, Ježevac 14, studentica Studija geodezije i geoinformatike u
Zagrebu;
4. Mario Zahija, iz Krka, S. Nikolića 29, student Građevinskog fakulteta u Rijeci;
5. Matea Kosić iz Vrha, Salatići 14, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci;
6. Adrijana Žic iz Krka, M. Krleže 7, studentica Fakulteta zdravstvenih studija u
Rijeci;
7. Fran Ledić iz Krka, Brzac 118, student Tehničkog fakulteta u Rijeci;
8. Marina Petrov, iz Krka, V. Lisinskog 6, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci;
9. Marin Marijanić iz Krka, Dubrovačka 12, student Filozofskog fakulteta u Rijeci;
10. Ana Marija Žic iz Krka, Vrh, Bok od Brozića 31, studentica Filozofskog
fakulteta u Rijeci;
11. Monika Radivoj iz Krka, I. Zajca 12, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci;
12. Domagoj Štolfa, iz Krka, Ivana Zajca 1, student Tehničkog fakulteta u Rijeci;
13. Lovro Žužić, iz Krka, I. Mažuranića 24, student Sveučilišta u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju;
14. Carla Butković, iz Krka, Sv. Ivana 13, studentica Pomorskog Fakulteta u Rijeci;
15. Sandro Zahija, iz Krka, S. Nikolića 29, student Pomorskog Fakulteta u Rijeci;
16. Krešimir Vido, iz Krka, Zagrebačka 12, student Medicinskog fakulteta u Rijeci;
17. Emanuela Lekić iz Krka, J. J. Strossmayera 4, studentica Akademije
primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci;
18. Matea Bjelobradić iz Krka, Zagrebačka 31, studentica Filozofskog fakulteta u
Rijeci;
19. Kristina Marinković, iz Krka, Brzac 59, studentica Sveučilišta u Rijeci, Odjel za
matematiku;
20. Anita Mršić, iz Pinezića, Lokvić 2, studentica Američke visoke škole za
management i tehnologiju u Zagrebu;
21. Karla Kosić, iz Kornića, Brajutovci 27, studentica Edukacijsko –
rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu;
22. Ana Marija Tomljenović, iz Krka, Bodulska 10, studentica Veleučilišta u Velikoj
Gorici;
23. Antonela Štefanić, iz Kornića, Kornić 59, studentica Filozofskog fakulteta u
Zagrebu;
II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2015./2016. u mjesečnom iznosu
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od 700,00 kn, počevši od 1. studenog 2015. godine, zaključno s 31. srpnja
2016. godine.
III.

i)
I.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2015./2016., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 1. listopada 2015. godine
prispjelo ukupno 4 (četiri) zamolbe učenika proizvodnih zanimanja sa
područja grada Krka, te da 4 (četiri) natjecatelja – učenika ispunjavaju
natječajne uvjete i to:
1. Emanuela Mrakovčić iz Pinezića, Krč 4, učenica drugog razreda Graditeljske
škole za industriju i obrt Rijeka, smjer cvjećar;
2. Jelena Linardić iz Krka, Linardići 28/b, učenica trećeg razreda Obrtničke
škole Opatija, smjer frizer;
3. Dominik Radić iz Krka, J. Pupačića 71/b, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer automehaničar;
4. Karlo Ivanović iz Vrha, Gušternica 13, učenik drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer kuhar.

II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2015./2016. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2015. godine, zaključno s 30. lipnja 2016.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

j)
I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2015./2016., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 1. listopada 2015. godine
prispjelo ukupno 12 (dvanaest) zamolbi učenika sa područja grada Krka, te
da 12 (dvanaest) natjecatelja – učenika ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Lovro Mršić iz Krka, Vinogradska 8/1, učenik drugog razreda Građevinsko
tehničke škole u Rijeci;
2. Fran Vasilić, iz Krka, O. Keršovanija 8, učenik drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
3. Antonela Bogdanić, iz Krka, Vrh 11, učenica trećeg razreda Gimnazije
Andrije Mohorovičića Rijeka;
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4. Mia Bušljeta iz Krka, J. Pupačića 3, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
5. Darinka Čutul, iz Krka, Bajčići 27, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer hotelijersko-turistički tehničar;
6. Karlo Brusić, iz Krka, Nenadići 21/a, učenik četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer hotelijersko-turistički tehničar;
7. Laura Karabaić, iz Krka, Braće Juras 5, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
8. Antonio Tonković iz Vrha, Salatići 39, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
9. Ivor Hrast iz Krka, O. Keršovanija 10, učenik drugog razreda Građevinsko
tehničke škole u Rijeci;
10. Mara Parentić, iz Krka, Josipa Pupačića 68, učenica trećeg razreda Srednje
škole u SAD-u;
11. Sanja Bjelobradić, iz Krka, Zagrebačka 31, učenica trećeg razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
12. Katarina Šušnjara, iz Vrha, Kosić 158, učenica trećeg razreda Srednje škole
za primijenjenu umjetnost u Rijeci.

II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2015./2016. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2015. godine, zaključno s 30. lipnja 2016.
godine.
Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka;

k) Prihvaća se prijedlog Udruge „Ljudi i običaji iz Kastva za sufinanciranje
održavanja festivala MIK 2016.
Grad Krk će za potrebe održavanja Festivala „MIK 2016.“ u Proračunu za 2016.
godinu osigurati sredstva u iznosu od 37.000,00 kn (25% iznosa sufinanciranja)
sukladno Ugovoru o zajedničkom sufinanciranju održavanja festivalske večeri.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra ( izvan lučko područje)
dostavljen od Primorsko goranske županije Rijeka, Upravnog odjela za
pomorsko dobro, promet i veze.
Grad Krk će na predmetni Javni poziv kandidirati sljedeće projekte:
- sanacija odrona ispod hotela Koralj i na kupalištu Dražica u gradu Krku;
- radovi na izgradnji kameno betonskog potpornog zida ispod Vidikovca na
kupalištu Dražica i uređenje kupališta na području Lukobrana u gradu Krku.
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Za realizaciju ovog zaključka i pripremu dokumentacije za potrebe Javnog
poziva zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
b) Za potrebe održavanja edukativne radionice u sklopu projekta „Lokna“
prihvaća se ponuda tvrtke Autotrans d.o.o. Cres za prijevoz djece na relaciji Vrh
– Poljica –Vrh, u iznosu od 650,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi
prilog zaključku predmetnu ponudu koja čini njegov sastavni dio).
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Elis inženjering d.o.o. iz Rijeke, za snimanje
koordinata za 635 rasvjetnih mjesta za potrebe GIS-a javne rasvjete, u iznosu od
14.700,00 kn + PDV što ukupno iznosi 18.375,00 kn (vidi prilog zaključku
predmetnu ponudu koja čini njegov sastavni dio).
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) U cilju rješavanja sigurnosti prometovanja auta i pješaka u ulici Narodnog
Preporoda u gradu Krku (preglednost zavoja, pješački prijelazi, rasvjeta)
obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene postupak
izrade tehničkog rješenja za zahvat sigurnosti prometovanja auta i pješaka u
ulici Narodnog Preporoda u gradu Krku, sa prikazom površina koje bi Grad
trebao otkupiti od fizičkih osoba.
b) Prima se na znanje zahtjev Eduarda Mrkele iz Rijeke, za proširenje
građevinskog područja na česticu z. č. 380/35 k.o. Skrbčići, u građevinsko
područje naselja Pinezić.
Čestica z. č. 380/35 k.o. Skrbčići, sukladno Prostornom planu uređenja Grada
Krka nalazi se izvan granica građevinskog područja.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja.
Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost odnosno potreba
povećanja građevinskih područja naselja.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Geotech d.o.o. za geotehničke istražne radove i
geotehnički izvještaj za građevinu „istočni potez gradskog bedema u gradu Krku
na k. č. 2625, 2623 i 2622 sve k.o. Krk –grad“ u iznosu od 35.625,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).

9

d) Prihvaća se prijedlog Projektnog zadatka obnove državne ceste D 104 od
raskrižja sa LC58086 (Žgaljići) do trajektnog pristaništa Valbiska, duljine 3,6
km.
Grad Krk aktivno će sudjelovati tijekom izrade projekta obnove državne ceste D
104 od raskrižja sa LC58086 (Žgaljići) do trajektnog pristaništa Valbiska,
duljine 3,6 km i očitovati se o svim fazama koje su obuhvaćene projektnim
zadatkom.
e) Prihvaća se izvješće o provjeri Idejnog rješenja i revizija procijenjene vrijednosti
radova za izgradnju grobnih niša u istočnom dijelu groblja (grobne niše GN5 i
GN6), dostavljeni od ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana d. i. a. iz Rijeke.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak
javne nabave za investiciju nastavka izgradnje jednostrukih grobnih niša na
gradskom groblju u gradu Krku čija procijenjena vrijednost investicije iznosi
547.000,00 kn.
f) Prihvaća se izmijenjeno Idejno rješenje rekonstrukcije križanja ulice Stjepana
Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem (kružni tok i parkiralište na
području kod „fratri“) u gradu Krku, izrađeno od Zlatka Pavušeka dipl. ing.
građ.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od ovlaštenog
geometra naruči izradu geodetske situacije, te od tvrtke G. P. Z. d.o.o. Rijeka
izradu Idejnih projekata za projekt rekonstrukcije križanja ulice Stjepana
Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem u gradu Krku.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Županijskoj
upravi za ceste Primorsko – goranske županije Rijeka uputi dopis kojim će
zatražiti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na
građevini rekonstrukcije križanja ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda s
parkiralištem u gradu Krku, obzirom da Idejno rješenje obuhvaća dio
prometnice ŽC5131.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke I.T.T. d.o.o. iz Rijeke, za izradu revizije glavnog
projekta rekonstrukcije građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni
kulturni centar, u iznosu od 2.400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a
(vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Prima se na znanje obavijest Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Rijeka
o Razvojnoj strategiji PGŽ 2015. -2020. – izrade Akcijskog plana Klasa: 30202/14-01/1, Urbroj: 69-04/4-15-156, od 1. srpnja 2015. godine.
i) Prima se na znanje Uputa Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: 351-03/1504/950, Urbroj: 517-06-2-1-2-15-1, od 5. listopada 2015. godine, o postupanju
jedinica lokalne i područne samouprave u postupcima o potrebi strateške
procjene i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš na
lokalnoj razini.
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j) Prihvaća se mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb
Klasa: 350-01/15-02/453, Urbroj: 531-05-1-15-2, od 14. listopada 2015. godine i
mišljenje PGŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka,
Klasa: 351-01/15-04/22, Urbroj: 2170/1-03-08/1-15-2, od 12. listopada 2015.
godine.
Sukladno dostavljenim mišljenjima iz stavka 1. ovog zaključka namjeravani
zahvat izgradnje golf terena na lokaciji Valdižun Krk mora biti planiram planom
šireg područja – Prostornim planom Primorsko goranske županije.
U prilogu Zaključka dostavljaju se mišljenja gore navedenih nadležnih ustanova
sa uputama.
k) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za zakup WebGIS start paketa,
odnosno uslugu mjesečnog najma WebGIS servera, u mjesečnom iznosu od
1.100,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se radni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavno dio ovog zaključka).
Ad 6.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Za ključak
Prihvaća se prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu (vidi prilog
predmetni prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu koje čine sastavni dio
ovog zaključka).
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu stupaju na snagu danom donošenja i
objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.
Ad 7.
Ponudu tvrtke ProtOK d.o.o. iz Zagreba, Iločk 27 za izradu tehničkog informacijskog sustava
na osnovi GIS tehnologije za javne zelene površine obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke ProtOK d.o.o. iz Zagreba, za izradu tehničkog
informacijskog sustava na osnovi GIS tehnologije za javne zelene površine, u iznosu od
23.166,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog zaključku predmetnu
ponudu koja čini njegov sastavni dio).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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