GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-12-110-10
Krk, 07. veljače 2012.
ZAPISNIK
sa 110. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 06. veljače (ponedjeljak) 2012. godine u
Uredu gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, 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 Odjeka za
opće, pravne i kadrovske poslove, 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
D N E V N I

R E D

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Udruga „Zlatni otok pjeva“ - zamolba za sufinanciranje festivala „Zlatni
otok pjeva 2012.“
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka- zamolba za financiranje
školske marende i produženog boravka za djecu samohrane majke, Željke
Ivanović iz Krka;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za
sufinanciranje završnog izleta 8. razreda u Dubrovnik;
 CoccObal productions, iz Ploča, A. K. Miošića 6- zamolba za sufinanciranje
tiskanja slikovnice pod nazivom „Bajka o znakovima“;
 Triatlon kluba „Rival“ iz Rijeke- prijedlog za provoĎenje projekta „Mala
liga“ za područje grada Krka;
 Obavijest Općine Punat o raspisanom Javnom pozivu za Sportaša godine
otoka Krka za 2011. godinu;
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 Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka – podnesak u svezi korištenja
školske dvorane od strane Košarkaškog kluba Krk;
 Sebina Ljubović iz Krka, Ribarska 7- zamolba za dodjelu jednokratne
novčane pomoći.

2. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog usvajanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja
dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
b) Razmatranje Rješenja dostavljenog od Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave
za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“ u svezi utvrĎenog iznosa vodnog
doprinosa za gradnju boćarskog doma u naselju Linardići;
c) Ured ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić, dipl. ing. arh. – ponuda za izradu
glavnog projekta boćarskog doma u naselju Linardići.

5. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC
5125, dionica Dunat-Punat.
6. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14- prijedlog Ugovora o načinu utroška dijela
sredstava naknade za razvoj prikupljene u 2011. godini na području Grada
Krka.
7. Zaštita inžinjering konzalting d.o.o. – ponuda za izradu posebnih mjera zaštite
od požara za upravnu zgradu Grada Krka.
8. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Zanatski obrt „Meštrija iz Krka- ponuda za uslugu bravarskih radova na ureĎenju
obilježja zajedničke kosturnice na Gradskom groblju Krk;
b) Obrt i trgovina „Micek“ iz Krka, J. J. Strosmayera 24 a- zamolba za davanje
suglasnosti za zamjenu postojećeg izloga u vratni otvor, te za kompenzaciju ulaganja
s najamninom;
c) Udruga Veterana Domovinskog rata – otok Krk – prijedlog za oslobaĎanje
branitelja plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji obiteljske kuće i
plaćanju naknande za priključak na komunalnu infrastrukturu;

9. Razno.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Udruzi „Zlatni otok pjeva“ odobrava se isplata godišnjeg iznosa od 10.000,00 kn
po programu udruga za 2012. godinu, za održavanje festivala „Zlatni otok pjeva
2012.“ koji će se održati u svibnju 2012. godine.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da iznos sredstava iz stavka I. ovog
zaključka, uplati na žiro račun udruge u travnju 2012. godine.
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 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, za
financiranje školske marende i produženog boravka za djecu samohrane majke
Željke Ivanović iz Krka.
Radi teških materijalnih okolnosti u kojima se našla obitelj Ivanović, Grad Krk
podmiriti će dug obitelji koji se odnosi na plaćanje školske marende i produženog
boravka za njihovu malodobnu djecu, u ukupnom iznosu od 1.785,00 kn sa
pozicije socijale 1213.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka odobrava se financijska
potpora za završni izlet 8.a i 8.b razreda u Dubrovnik, u iznosu od 50,00 kn po
učeniku.
 CoccObal productions, iz Ploča, odobrava se financijska potpora za tiskanje
slikovnice pod nazivom „Bajka o znakovima“, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 200,00 kn.
 Grad Krk zahvaljuje se ponudi Triatlon kluba „Rival“ iz Rijeke, za domaćinstvo
i održavanje projekta „Mala liga“ u proljeće 2012. godine u gradu Krku.
Prijedlog iz stavka I. ovog zaključka Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti iz
razloga što u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu.
 Prima se na znanje Obavijest Općine Punat o raspisanom Javnom pozivu za
Sportaša godine otoka Krka za 2011. godinu, te za imenovanje predstavnika
Grada Krka u Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka za 2011.
godinu.
U Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka za 2011. godinu, u ime
Grada Krka imenuje se:
-

MARINKA MARGAN, iz Njivica, Stube Put Kijca 3.

 Prima se na znanje podnesak Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka u
svezi korištenja školske dvorane od strane Košarkaškog kluba Krk ( vidi prilog
predmetni podnesak koji čini sastavni dio ovog zaključka).
 Radi teških životnih okolnosti u kojima se našla obitelj Sebine Ljubović iz Krka,
prihvaća se zamolba za dodjelu jednokratne novčane pomoći obitelji izravno
korisniku, u iznosu od 500,00 kn za mjesec veljaču, ožujak i travanj 2012. godine,
te školarinu za njihovo malododno dijete Benita Ljubovića, učenika I. razreda
Elektroindustrijske škole Rijeka, počevši od mjeseca veljače do kraja tekuće
školske godine kao i korištenje besplatnog prijevoza, za učenike na relaciji Krk -
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Rijeka –Krk počevši od mjeseca ožujka, za školsku godinu 2011./2012. koja
sredstva Grad Krk direktno uplaćuje trgovačkom društvu koje obavlja prijevoz.

Ad 2.
Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu, “, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
UtvrĎuje se Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu ( vidi prilog predmetni
Plan i Izjavu Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika o sprečavanju sukoba interesa,
temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi) .
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Donošenje dluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Krka, ugostiteljskog objekta „Neptun“ koji se nalazi u Krku, Šetalište
Draţica bb, a sastoji se od unutrašnjeg prostora površine 49,61 m2 i ugostiteljske terase
površine 40,65 m2.
Prijedlog za raspisivanje natječaja za prodaju neizgraĎenog graĎevinskog zemljišta koje
se nalazi u dijelu naselja Brzac i to. z.č. 2251 k.o. Linardići površine 705 m2.
Prijedlog Radovana Karabaića iz Krka, vlasnika k.č. 3154 (z.č. 1369) površine 655 m2
k.o. Krk grad (zemljište kod Fratri) da se pored predloţene kupoprodajne cijene za isto,
koju je Grad Krk predloţio u iznosu od 75 Eura po m2, u protuvrijednosti u kunama,
vlasniku dodjeli i dio k.č. 2048 površine 600 m2, koji dio parcele se nalazi uz kuću
predlagatelja koja je izgraĎena na z.č. 1458 k.o. Vrh (Salatići).
Ponuda i troškovnik Matije Makaruna, dipl. ing. arh. za obavljanje zaštitnih arheoloških
istraţivanja na lokaciji školskog trga – Trga glagoljaša u gradu Krku.
Zahtjev Nataše Troha iz Linardića 58, za refundiranje troškova izgradnje pristupnog puta
u naselju Linardići, u iznosu od 6.088,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Lucija Tomulić iz Raba, Supetarska Draga 436, upit za kupnju godišnje parkirališne karte
ili davanja koncesijskog odobrenja, za jedno parkirališno mjesto na pristaništu Valbiska.
Donošenje Odluke u sveti sufinanciranja smještaja Dinke Milčetić u Psihijatrijsku bolnicu
Lopača.
Prijedlog Deana Srdoča iz Rijeke, I. Čikovića Belog 15, za dopunu Plana javnih površina
na lokaciji Sunčani sat ili Šetalište Sv. Bernardina, za obavljanje djelatnosti ručnog i
komjuterskog graviranja metalnih predmeta i metalne biţuterije.
Prijedlog Blaţević Vinka iz Krka, Zagrebačka 58, za zakup javne površine radi
postavljanja privremenog objekta – štanda za prodaju ručno izraĎene obuće i kožne
galanterije od prirodnih materijala, proizvoĎača T.D. Šik cipele d.o.o. iz Kloštar Ivanića,
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X.
XI.
XII.

koji proizvoĎač je član udruge Hrvatski suvenir i dobitnik nagrade za najbolji suvenir
godine.
Ponuda Obrta za cestovni promet „Nino“ vl. Ivan Slivar iz Ţminja za uvoĎenje turističkog
vlakića na području grada Krka, u sezoni 2012. godine.
Taummann Berger Rudolf, prijedlog za odreĎivanje lokacije na rivi za postavljanje
privremenog objekta streljane duţine 7 metara i širine 2,30 metara.
Bokić Ratko iz Zagreba, N. Tesle 15, prijedlog za davanje dozvole za predstavljanje 30
minutnog cirkuskog perfomansa za vrijeme ljetnih mjeseci, u periodu od 22. srpnja do 22.
kolovoza 2012. godine.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 4.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog usvajanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja
dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Usvaja se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja dijela
poslovne Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku te se upućuje na mišljenje u
JU Zavod za prostorno ureĎenje PGŽ.
b) Rješenje dostavljenog od Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
„Kvarnersko primorje i otoci“ u svezi utvrĎenog iznosa vodnog doprinosa za gradnju
boćarskog doma u naselju Linardići, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da temeljem Rješenja dostavljenog od
Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“
o utvrĎenoj visini vodnog doprinosa za gradnju boćarskog doma u naselju Linardići u
najkraćem roku uplati na žiro račun Hrvatskih voda iznos vodnog doprinosa 6.626,95
kn.
c) Ponudu Ureda ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić, dipl. ing. Arh. za izradu glavnog
projekta boćarskog doma u naselju Linardići, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prima se na znanje ponuda Ureda ovlaštene arhitektice Zrinke Tomičić, dipl. ing. arh.
za izradu glavnog projekta boćarskog doma društvene graĎevine u naselju Linardići u
iznosu od 15.200,00 kn u koji iznos nije uključen iznod PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Upućuje se Mjesni odbor Milohnić da dostavi mišljenje Gradu Krku o načinu i
terminima gradnje boćarskog doma u naselju Linardići, te će naknadno biti odlučeno o
ugovaranju izrade glavnih projekata.

Ad 5.
Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica
Dunat-Punat, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske
ceste ŽC 5125, dionica Dunat-Punat ( vidi prilog predmetni prijedlog Sporazuma o
sufinanciranju ...koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Financiranje rekonstrukcije županijske ceste provest će se kroz tri proračunske godine,
ovisno o dinamici izvoĎenja radova, te će Grad Krk u sufinanciranju projekta
sudjelovati sa 24 % potrebnih sredstava.
Ad 6.
Prijedlog Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, u svezi Ugovora o načinu utroška dijela sredstava
naknade za razvoj prikupljene u 2011. godini na području Grada Krka, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ponikve d.o.o. Krk, u svezi Ugovora o načinu utroška dijela
sredstava naknade za razvoj prikupljene u 2011. godini na području Grada Krka ( vidi
prilog predmetni prijedlog Ugovorao načinu utroška sredstava s prilozioma – troškovnik i
okončana situacija).
Ad 7.
Ponude tvrtke Zaštita inžinjering konzalting d.o.o. za izradu posebnih mjera zaštite od požara
za upravnu zgradu Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Zaštita inžinjering konzalting d.o.o. za izradu posebnih
mjera zaštite od požara za upravnu zgradu Grada Krka, ( vidi prilog predmetnu ponudu i
Rješenje MUP Rijeka, Inspekcije zaštite od požara i eksploziva, Rijeka koji čine sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 8.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka, vl. Ivica Hržić, za
uslugu bravarskih radova na ureĎenju obilježja zajedničke kosturnice na
Gradskom groblju Krk (čišćenje, pjeskarenje, farbanje i postavljanje šest
komada željeznih križeva), u iznosu od 5.534,93 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a.
b) Obrtu i trgovini „Micek“ iz Krka, zakupcu poslovnog prostora u gradu Krku, u
ulici J.J. Strosmayera 24, daje se suglasnost za zamjenu postojećeg izloga u
vratni otvor- krilo u navedenom poslovnom prostoru.
U dijelu zamolbe kojim zakupnik traži prijeboj potraživanja utrošenih sredstava
sa iznosom mjesečne zakupnine, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti, već je
troškove ulaganja dužan snositi zakupnik poslovnog prostora.
c) Prima se na znanje prijedlog Udruge veterana Domovinskog rata – otok Krk za
oslobaĎanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji obiteljske kuće i
plaćanju naknande za priključak na komunalnu infrastrukturu za fizičke osobe –
branitelje iz Domovinskog rata.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pripremi prijedlog izmjena i
dopuna Odluke o komunalnom doprinosu s utvrĎenim visinama popusta za
branitelje iz Domovinskog rata sukladno već usvojenim rješenjima Općina otoka
Krka koje su takve odredbe s popustima za branitelje već implementirale u svoju
Odluku.
Ad 9.
U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ marinko Bajčić iznio je problematiku izrade
Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, povjerena tvrtki Nw-Wind d.o.o. iz
Varaždina, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtka Nw-Wind d.o.o. iz Varaždina, temeljem Ugovora za izradu Procjene ugroženosti
i Plana zaštite i spašavanja, Klasa: 810-03/09-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-09-1, od 21.
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siječnja 2009. godine ispostavila je račun br. 124, za ugovorene radove na iznos od
37.392,00 kn u koji iznos je uključen i iznos PDV-a.
Grad Krk dana 03. ožujka 2009. godine, na račun tvrtke Nw-Wind d.o.o. uplatio je
predujam za naručene poslove u iznosu od 9.272,00 kn (20%) u koji iznos je uključen
iznos PDV-a, sukladno članku 5. predmetnog ugovora.
Radi nepridržavanja rokova za izvršenje posla, utvrĎenih člankom 4. predmetnog
ugovora, kao i uočenih izvjesnih nedostataka obavljenog posla, nalaže se Odsjeku za
proračun i financije da izvrši isplatu računa br. 124, umanjen za 5% tj. u iznosu od
35.522,40 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,10 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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