GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-17-164-27
Krk, 18. travnja 2017.

ZAPISNIK
sa 164. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. travnja (ponedjeljak) 2017. 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, Marinka
Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, 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. Tvrtka Lama d.o.o. – ponude za:
- produljenje licenci za antivirusnu zaštitu;
- godišnju pretplatu za Microsoft Windows server 2016. (1 komad) na koji će se
instalirati potrebne Microsoft Remote Deskop Licence (5 komada), za potrebe servera
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk;
- godišnju pretplatu za Microsoft Windows server 2016. (1 komad) na koji će se
instalirati potrebne Microsoft Remote Deskop Licence (10 komada).
2. Pismo namjere tvrtke VR – Krk d.o.o. u vezi koncesije javnih parkirnih mjesta
u gradu Krku.
3. Odsjek za društvene djelatnosti:
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 prijedlog Ugovora o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u
lokalnoj zajednici, dostavljenog od Centra za rehabilitaciju „Fortica“
Kraljevica;
 prijedlog Dragane i Nikole Sindičića iz Krka, za sufinanciranja dijela troškova
puta za prisustvovanje na rehabilitacijskim i psihoterapijskim programima
(Koloratura d.o.o.) za djecu s poteškoćama u razvoju vrtićke dobi, sa područja
Grada Krka;
 prijedlog IPA Hrvatska sekcija za sufinanciranje nakladništva brošure „ Droge,
ovisnost i mladi“
 zamolba Udruge Knezovi krčki Frankopani, za korištenje prostora stare
Veterinarske stanice ( na Trgu Kamplin) za skladištenje / spremanje
povijesnih kostima, koje koriste članovi udruge;
 zamolba Udruge Kreativni Krk za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine „ispod koprivića“ u gradu Krku, za postavljanje promotivnog štanda
prilikom održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“ za dane 27. i 28.
travnja 2017. godine, u vremenu od 10,00 – 14,00 sati;
 prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija
za akademsku godinu 2017. /2018.,
 pismo namjere Milana Sijerkovića i Damira Samošćanec o izradi stručno
popularne meteorološke knjige o otoku Krku;
 zamolba Vokalne skupine Bona Forma za sufinanciranje troškova puta na
Azijske pacifičke zborske igre, na Sri Lanku;
 prijedlog Tima za mlade unutar projekta „Zdravi Grad Krk“ – otok Krk za
sufinanciranje troškova predavanja koje se održalo u Velikoj vijećnici Grada
Krka dana, 07. travnja 2017. godine;
 prijedlog Tima za mlade unutar projekta „Zdravi Grad Krk“ – otok Krk za
sufinanciranje troškova reprezentacije koji su nastali prilikom obilježavanja
Svjetskog dana zdravlja unutar projekta „Zdravi Grad Krk“ – otok Krk.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) razmatranje rješenja nadvožnjaka i kružnog toka kod sela Poljica – Nenadići –
Bajčići;
b) razmatranje tehničkog rješenja za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D 102 kod
križanja za naselje Bajčići, i troškovnika za izvođenje radova, izrađenih od tvrtke
GPZ d.d.;
c) dopis tvrtke Capital Ing d.o.o. iz Zagreba za izmjenu i dopunu Lokacijskih
dozvola za gradnju cesta;
d) ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za izradu geodetskog elaborata urisa
nerazvrstane ceste na k. č. 954/8 i 975/5 k.o. Skrbčići;
e) razmatranje tijeka projektiranja dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu Krku;
f) ponuda tvrtke Geoprojekt za projektiranje igrališta na predjelu Turči u gradu
Krku;
g) ponuda Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke za obavljanje stručnog
arhitektonsko- građevinskog nadzora nad izvođenjem radova pri izgradnji
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sanitarnog čvora za potrebe turizma na javnoj površini pokraj autobusnog
kolodvora na k. č. 3577/4 k.o. Krk – grad.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, za sudjelovanje u
akciji čišćenja prirodnih morskih plaža;
b) zamolba Darija Rimbalda iz Krka, P. Žgaljića 14, za dodjelu grobnog mjesta broj
338 na Gradskom groblju Krk, na trajno korištenje;
c) zamolba grupe Grupe „Dos Lunas“ Ecuador za korištenje javne površine u gradu
Krku u svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke glazbe, tijekom turističke
sezone 2017. godine;
d) Prijedlog Mjesnog odbora Kornić za financiranje obnove horizontalne prometne
signalizacije na rukometnom i košarkaškom igralištu u naselju Kornić;
e) Prijedloga Mjesnog odbora Kornić za postavu saobraćajnog znaka zabrane
parkiranja sa ograničenim vremenom od 30 minuta na Placi u naselju Kornić;
f) Zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje širenja kolnog puta na
području naselja Linardići, za područje „Sebikoči“ (završna faza);
g) Nada Cetina iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje jalovine od 135 m 3 za izradu
tampona na makadamskom putu za područje pod nazivom „Bokač“ u naselju
Linardići;
h) ponuda tvrtke Saing d.o.o. za izradu akustične izolacije unutrašnjosti prostora
Društvenog doma Linardići;
i) zamolba Anđelka Vukšića iz Rijeke, Drenovski put 54, za izdavanje posebnih
uvjeta za prekop javne površine, od strane JUO Odsjeka za komunalno
gospodarstvo.
6. Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za nabavku novog skenera za potrebe pisarnice.
7. Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine na plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 29. travnja 2017. godine, u cilju
održavanja manifestacije „ Prvomajski inkubator“.
8. Općinski sud u Rijeci- zamolba za financijsku potporu za nabavku tehničke
opreme za potrebe Stalne službe u Krku, u cilju normalnog funkcioniranja suda.
9. Prigovor na Odluku o uređenju prometovanja Bodulskom ulicom u Krku,
dostavljenu od Feral d.o.o. Krojačkog obrta „Ankica“ i odvjetnice Danijele Toth
iz Krka.
10. Gradski ogranak SDP Krk- zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku
„ispod koprivića“ za potrebe predizborne kampanje za dane od 24. – 26. travnja
2017. godine.
11. Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za sudjelovanje u akciji „Crveni
križ u plavom okviru“.
12. Kanal Ri d.o.o. – zamolba za sufinanciranje humanitarne akcije „Sve za našu
djecu“ koja će se održati u mjesecu travnju 2017. godine.
13. Navijači i prijatelji HNK Rijeke- zamolba za sufinanciranje putovanja brodom
na nogometnu utakmicu u Pulu.
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14. Ponuda tvrtke Bani trgovina d.o.o. iz Dražica za nabavku materijala za potrebe
obnove drvenog ribarskog broda „Bragoc“ pri projektu obnove i očuvanja
tradicijske baštine.
15. Klub navijača Armada Rijeka – zamolba za davanje suglasnosti za oslikavanje
autobusnih postaja.
Ad 1.
Ponude tvrtke Lama d.o.o. obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za produljenje licenci za antivirusnu
zaštitu, u iznosu od 4.250,00 u koji iznos je uključen iznos PDV-a- vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za godišnju pretplatu za Microsoft
Windows server 2016. (1 komad) na koji će se instalirati potrebne Microsoft
Remote Deskop Licence (5 komada), za potrebe servera Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk, u iznosu od 5.206,25 u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za godišnju pretplatu za Microsoft
Windows server 2016. (1 komad) na koji će se instalirati potrebne Microsoft
Remote Deskop Licence (10 komada), u iznosu od 7.937,50 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
d)
Ad 2.
Pismo namjere tvrtke VR – Krk d.o.o. u vezi koncesije javnih parkirnih mjesta u gradu Krku,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje pismo namjere (ponuda) tvrtke VR – Krk d.o.o. za obavljanje
koncesije javnih parkirnih mjesta u gradu Krku.
Koncesiju za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta na temelju Odluke Gradskog
vijeća Grada Krka, o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (za davanje koncesije za
održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo
parkirnih i ostavljenih vozila) i Ugovora o koncesiji, do 01. srpnja 2017. godine obavlja
tvrtka Crtorad d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu.
Grad Krk razmotriti će predmetno pismo namjere / ponudu te odgovoriti u roku od 90
dana od dana primitka istog.

4

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnoj suradnji na projektu širenja
mreže podrške u lokalnoj zajednici, dostavljenog od Centra za rehabilitaciju
„Fortica“ Kraljevica – vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
 Obitelji Dragane i Nikole Sindičića iz Krka, odobrava se sufinanciranje dijela
troškova puta na relaciji Krk – Rijeka – KRK, u iznosu od 0,80 kn /km, po
dostavljenom izvješću Kolorature d.o.o. Rijeka.
 IPA Hrvatskoj sekciji, odobrava se financijska potpora za tisak brošure pod
nazivom „Droge, ovisnost i mladi“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 1.990,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
 Udruzi Knezovi krčki Frankopani, odobrava se korištenje prostora stare
Veterinarske stanice (na Trgu Kamplin) za skladištenje / spremanje
povijesnih kostima, koje koriste članovi udruge, do početka izvođenja radova
na uređenju Multimedijalnog kulturnog centra.
Udruga Knezovi krčki Frankopani dužna je obavijestiti pravne slijednike
bivše Veterinarske stanice Krk o preuzimanju opreme koja je ostala u
prostoru.
 Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine „ispod
koprivića“ u gradu Krku, u cilju postavljanja promotivnog štanda prilikom
održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“ za dane 27. i 28. travnja
2017. godine, u vremenu od 10,00 – 14,00 sati.
 Prihvaća se prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima
poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2017. /2018., - vidi prilog
predmetni prijedlog teksta Natječaja koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da Natječaj objavi na web
stranicama Grada Krka.
 Načelno se prihvaća pismo namjere Milana Sijerkovića i Damira Samošćanec
o izradi stručno popularne meteorološke knjige o otoku Krku, na način da je
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Grad Krk spreman financirati autorski honorar, i preuzeti poslove
organizacije oko izdavanja naprijed navedene knjige.
 Vokalnoj skupini „Bona Forma“ iz Krka odobrava se financiranje troškova
odlaska na Azijske pacifičke zborske igre, koje će se održati na Sri Lanki, od
19. – 25. listopada 2017. godine, te se u tu svrhu odobravaju sredstva u iznosu
od 35. 000,00 kn iz redovnih sredstava udruge dodijeljenih po Programu
javnih potreba za 2017. godinu.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Timu za mlade unutar projekta „Zdravi Grad Krk“ – otok Krk odobrava se
financijska potpora za provedbu predavanja pod nazivom „Mladi i društvene
mreže“ koje predavanje se održalo u Velikoj vijećnici Grada Krka dana, 07.
travnja 2017. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
odobrava iznos od 1.192,00 kn ( za smještaj i troškove puta predavača).
 Timu za mlade, odobrava se financijska potpora za troškove reprezentacije
koji su nastali prilikom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja unutar
projekta „Zdravi Grad Krk“ – otok Krk, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka odobrava iznos od 910,00 kn.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Vezano na rješenje (analizu) nadvožnjaka i kružnog toka kod sela Poljica –
Nenadići – Bajčići, na sastanku kod Gradonačelnika održanom 07. travnja 2017.
godine, na kojem su bili prisutni predstavnici ŽUC-a PGŽ, predstavnici MUP-a
te projektant GPZ-a d.d. u diskusiji je istaknuto prema prijedlogu predstavnika
MUP-a i predstavnika ŽUC-a da nema potrebe za projektiranjem i izvođenjem
kružnog toka, te da se problematika može riješiti podvožnjakom za pješački
promet te za potrebe obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.
b) Prihvaća se tehničko rješenje za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D 102 kod
križanja za naselje Bajčići, i troškovnici za izvođenje radova, izrađenih od tvrtke
GPZ d.d.
Procijenjena vrijednost za izgradnju građevinskih radova iznosi 331.831,00 +
PDV.
Procijenjena vrijednost za izgradnju javne rasvjete na predmetnoj dionici iznosi
91.000,00 kn + PDV.
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Ukupna vrijednost za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D 102 kod križanja
za naselje Bajčići iznosi 422.831,00 kn + PDV, što ukupno iznosi 528.538,75 kn.
Odobrava se postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji javne
rasvjete nakon što projektant ispita da li je potrebna dorada troškovnika za
izgradnju javne rasvjete s obzirom da se stupovi izvode na dijelu terena koji je
prema građevinskom projektu potrebno izvoditi nasipavanjem.
c) Prima se na znanje dopis tvrtke Capital Ing d.o.o. iz Zagreba za izmjenu i
dopunu Lokacijskih dozvola za gradnju cesta.
Obzirom da je Grad Krk ishodio Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/16-03/28,
Urbroj: 2170/1-03-04/3-16-5 od 13. prosinca 2016. godine i dozvole Klasa: UP/I350-05/14-03/12, Urbroj: 2170/1-03-04/3-15-5 od 26. ožujka 2016. godine sa svim
posebnim uvjetima javnopravnih tijela, te da su u tijeku parcelacije prema
naprijed navedenim Lokacijskim dozvolama, projekte se ne može vraćati u
početnu fazu.
Grad Krk spreman je prihvatiti zamjenu terena u vlasništvu stranke kojeg
obuhvaća izgradnja ceste za dio formirane građevinske čestice koja će nastati
nakon parcelacije čestice z. č. 3854 k.o. Krk grad, koja je u vlasništvu Grada
Krka.
Moli se podnositelja da Gradu Krku dostavi očitovanje o naprijed navedenom, te
će se nakon pozitivnog očitovanja stranke sklopiti potrebni ugovori i provesti
propisane procedure nakon parcelacije cesta.
d) Odobrava se ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za izradu geodetskog
elaborata urisa nerazvrstane ceste na k. č. 954/8 i 975/5 k.o. Skrbčići, u iznosu od
6.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. za izradu građevinsko – tehničkog
rješenja s troškovnikom za gradnju dječjeg igrališta, u iznosu od 11.000,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Nakon što Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvrši analizu
mogućnosti izgradnje stambenog objekta i dječjeg igrališta uz već izvedenu i
asfaltiranu cestu na predmetnoj čestici, od tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija
zatražiti će se dodatna ponuda za izradu geodetske podloge za cijelu z. č. 2065
k.o. Krk grad, te će nakon dostavljene geodetske podloge Grad Krk krenuti u
izradu tehničkog rješenja za izgradnju dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu
Krku.
f) Odobrava se ponuda Geoprojekta d.d. Opatija na način da se u prvoj fazi izradi
geodetska podloga u vrijednosti od 5.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a sa ukopom ceste iz DPU Turči visoka zona, odnosno ceste iz UPU 1 Krk.
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Nakon što Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvrši analizu
mogućnosti gradnje stambenih objekata odnosno izgradnje dječjeg igrališta
tvrtki Geoprojekt d.d. naručit će se sljedeća faza, odnosno izrada građevinskog
– tehničkog rješenja dječjeg igrališta s troškovnikom u visini od 15.000,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
g) Prihvaća se ponuda Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke za obavljanje
stručnog arhitektonsko- građevinskog nadzora nad izvođenjem radova pri
izgradnji sanitarnog čvora za potrebe turizma na javnoj površini pokraj
autobusnog kolodvora na k. č. 3577/4 k.o. Krk – grad, u iznosu od 10.500,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, za
sudjelovanje u akciji čišćenja prirodnih morskih plaža, koja je za grad Krk
planirana u razdoblju od 23. svibnja do 05. lipnja 2017. godine.
Koordinaciju među sudionicima u akciji čišćenja prirodnih morskih plaža
preuzeti će tvrtka Vecla d.o.o. Krk, Turistička zajednica Grada Krka i tvrtka
Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
b) Prima se na znanje zamolba Darija Rimbalda iz Krka, za dodjelu grobnog
mjesta broj 338 na Gradskom groblju Krk, na trajno korištenje.
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo u postupku je izrade
izvješća za sva grobna mjesta na Gradskom groblju u Krku za koja su stečeni
uvjeti za daljnje korištenje iz razloga napuštenosti, neodržavanja, neplaćanja
naknade za održavanje groblja i sl.
Na temelju Zakona o grobljima ( „Narodne Novine“ broj: 19/98 i 50/12) i Odluke
o grobljima („Službene Novine PGŽ“ broj: 19/99 i 32/06) Grad Krk dužan je
pripremiti Odluku o proglašenju grobnih mjesta napuštenim, te spisak
napuštenih grobova objaviti na oglasnoj ploči.
Upućujemo podnositelja zamolbe da se nakon završene procedure iz stavka 2.
ovog zaključka, sukladno propisanim uvjetima, javi Odjeku za komunalno
gospodarstvo u cilju rješavanja dodjele grobnog mjesta broj na Gradskom
groblju Krk, na trajno korištenje.
c) Grupi „Dos Lunas“ Ecuador

korištenje javne površine u

zastupane po Cesaru Cotacachiu, odobrava se
svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke
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glazbe u gradu Krku, u vremenskom periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2017.
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.
d) Mjesnom odboru
Kornić odobrava se financijska potpora za obnovu
horizontalne prometne signalizacije na rukometnom i košarkaškom igralištu u
naselju Kornić
(farbanje crta na igralištima), sukladno ponudi tvrtke Futura Trade d.o.o. iz
Lovrana u iznosu od 3.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
e) Vezano za prijedlog Mjesnog odbora Kornić za postavu saobraćajnog znaka
zabrane parkiranja sa ograničenim vremenom od 30 minuta na Placi u naselju
Kornić, odobrava se postava vertikalne signalizacije prometa, bez obilježavanja
horizontalnih parkirnih mjesta na Placi u naselju Kornić.
Nadalje, odobrava se dobava i postava dva prometna znaka koji označavaju zonu
zabrane parkiranja, te dvije dopunske ploče kojima se dozvoljava parkiranje na
Placi u naselju Kornić do 30 minuta, sve sukladno ponudi tvrtke Futura trade
d.o.o. iz Lovrana u iznosu od 2.775,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Režim zabrane parkiranja iz stavka 1. ovog zaključka provodi se u vremenu od
01. lipnja do 01. rujna tekuće godine, zbog povećanog broja stanovnika u vrijeme
turističke sezone u naselju Kornić.
f) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje širenja kolnog
puta na području naselja Linardići, za područje „Sebikoči“ (završna faza), te se
sukladno dostavljenoj ponudi tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića odobrava iznos
od 14.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a - vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
g) Prihvaća se zamolba Nade Cetine iz Rijeke za sufinanciranje jalovine od 135 m3
za izradu tampona na makadamskom putu za područje pod nazivom „Bokač“ u
naselju Linardići.
Odobrava nabava i ugradnja jalovine u traženoj količini, na temelju ponude
tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 13.500,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
h) Prihvaća se ponuda tvrtke Saing d.o.o. za dobavu i izradu (montažu) akustičke
obrade
prostora unutar Društvenog doma Linardići, prema projektu i
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troškovniku u iznosu od 29.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a –
vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
i) Temeljem zahtjeva Anđelka Vukšića iz Rijeke, nalaže se Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da u roku od 8 dana, podnositelju zahtjeva izda posebne uvjete za
prekop javne površine radi priključka jednostavne stambene zgrade izgrađene
na k. č. 691/1 k.o. Skrbčići u naselju Pinezić, na komunalnu infrastrukturu.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku novog skenera za potrebe pisarnice, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku novog skenera za potrebe pisarnice i
to skener Avision AV 1880, u iznosu od 7.390,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
Ad 7.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na plaži
„Plav“ u gradu Krku, za dan 29. travnja 2017. godine, u cilju održavanja manifestacije „
Prvomajski inkubator“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine na plaži „Plav“ u
gradu Krku, u vremenu od 20,00 - 04,00 sata u cilju održavanja manifestacije
„Prvomajski inkubator“ .
Vrijeme od 02,00 – 04,00 sati ujutro odobreno je za čišćenje površine bez produciranja
glazbe i bez buke.
Ad 8.
Zamolbu Općinskog suda u Rijeci, za financijsku potporu za nabavku tehničke opreme za
potrebe Stalne službe u Krku, u cilju normalnog funkcioniranja suda, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća zamolba Općinskog suda u Krku, za financijsku potporu za nabavku dijela
tehničke opreme za potrebe Stalne službe u Krku, i to : polica za arhiviranje i laserskog
printera Samsung.
U cilju realizacije nabavke dijela tehničke opreme navedene u stavku 1. ovog zaključka
Grad Krk će iz Proračuna za 2017. godinu osigurati ukupan iznos od 14.148,16 kn sa
10

uključenim PDV-om za nabavku polica za arhiviranje i laserskog printera Samsung,
sukladno dostavljenim ponudama.
Vezano za nabavku ostalog dijela potrebne tehničke opreme, upućujemo Općinski sud
u Rijeci da se za nabavku iste obrate ostalim JLS otoka Krka.
Ad 9.
Prigovor na Odluku o uređenju prometovanja Bodulskom ulicom u Krku, dostavljenu od
Feral d.o.o. Krojačkog obrta „Ankica“ i odvjetnice Danijele Toth iz Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zaprimljena inicijativa vlasnika poslovnih prostora u Bodulskoj ulici
vezana za prometovanje Bodulskom ulicom gradu Krku.
Bodulska ulica je proteklih godina bila zakrčena parkiranim automobilima, te je
interventnim vozilima bio onemogućen pristup stambenim objektima.
Nakon primjene Odluke o uređenju prometovanja Bodulskom ulicom, stanje je i više
nego zadovoljavajuće, te je navedena ulica u potpunosti prohodna u oba smjera.
Obzirom na nedostatak parkirnih mjesta u središtu grada, Grad Krk je u proceduri
izmjene prometne regulacije, te su prijedlozi struke da se Bodulska ulica preusmjeri u
jednosmjernu i da se iscrtaju parkirna mjesta koja će biti pod naplatom kako bi se
izbjeglo dugotrajno zadržavanje pojedinih vozila na besplatnim mjestima.
Ad 10.
Zamolbu Gradskog ogranka SDP Krk, za korištenje javne površine u gradu Krku „ispod
koprivića“ za potrebe predizborne kampanje za dane od 24. – 26. travnja 2017. godine,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Gradskom ogranku SDP-a Krk, u ime koalicije PGS- SDP- HSLS ustupa se na
korištenje prostor javne površine (ispod koprivića) u gradu Krku, za dane od 24. – 26.
travnja 2017. godine u svrhu promocije kandidata te podjele promotivnih letaka, uz
obvezu plaćanja naknade u iznosu od 50,00 kn dnevno, sukladno članku 1. stavku 3. i 4.
Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 29/15).
Ad 11.
Zamolbu Gradskog društva Crvenog križa Krk za sudjelovanje u akciji „Crveni križ u
plavom okviru“, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio
sljedeći
Zaključak
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Gradskom društvu Crvenog križa Krk u cilju sudjelovanja u akciji „Crveni križ u
plavom okviru“, Grad Krk daje suglasnost za čišćenje javne površine poluotoka Prniba
s naglaskom na čišćenje plaža, u Eko tjednu od 24. - 30. travnja 2017. godine.
Ad 12.
Zamolbu Kanal Ri d.o.o. za sufinanciranje humanitarne akcije „Sve za našu djecu“ koja će
se održati u mjesecu travnju 2017. godine obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je
nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Kanalu Ri d.o.o. i Humanitarnoj udruzi „Riječko srce“ odobrava se financijska potpora
za održavanje i organizaciju humanitarne akcije pod nazivom „Sve za našu djecu“ koja
će se održati u mjesecu travnju 2017. godine, u cilju izgradnje čekaonice za onkologiju
Dječje bolnice u Rijeci, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
odobrava iznos od 3.000,00 kn.
Ad 13.
Zamolbu navijača i prijatelja HNK Rijeke, za sufinanciranje putovanja brodom na nogometnu
utakmicu u Pulu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio
sljedeći
Zaključak
Navijačima i prijateljima HNK Rijeke, odobrava se financijska potpora za putovanje
brodom na nogometnu utakmicu u Pulu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn po dostavljenom računu brodara tvrtke Marinero Tours d.o.o. iz Dramlja.
Ad 14.
Ponudu tvrtke Bani trgovina d.o.o. iz Dražica za nabavku materijala za potrebe obnove
drvenog ribarskog broda „Bragoc“ pri projektu obnove i očuvanja tradicijske baštine,
obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Bani trgovina d.o.o. iz Dražica za nabavku materijala za
potrebe obnove drvenog ribarskog broda „Bragoc“ pri projektu obnove i očuvanja
tradicijske baštine, u iznosu od 52.637,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 15.
Zamolbu Kluba navijača Armada Rijeka za davanje suglasnosti za oslikavanje autobusnih
postaja, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
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Klubu navijača Armada Rijeka daje se suglasnost za oslikavanje autobusnih čekaonica s
grbom Grada Krka i grbom HNK Rijeke, na ulasku u grad Krk na predjelu Lizer.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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