GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-2- 4
Krk, 06. lipnja 2017.

ZAPISNIK
sa 2. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. lipnja (utorak) 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, Dinka
Pejnović, voditeljica 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 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

1.



2.

DNEVNI RED
Odsjek za društvene djelatnosti:
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje edukacije
odgojitelja (zaposlenika dječjih vrtića);
Lovačko društvo „Kamenjarka“ – zamolba za isplatu sredstava u iznosu od 10.000,00
kn;
prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika
za učenike Osnovne i srednje škole za školsku godinu 2017./2018.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ponuda tvrtke Cetis d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja Obrazaca za porez za
nekretnine;
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3.
4.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
5.

b) Gordana Lukić iz Krka, Matije Gupca 11- zamolba za davanje suglasnosti za
postavu mobilne police koja bi se postavila na ulici i ne bi ometala pješački
promet;
c) Katarina Jozić iz Krka, Kvarnerska 15- zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine / dnevnog zakupa za prodaju antistresne spravice;
d) Marko Magdića iz Zagreba – Podsused , A. T. Mimare 1a- zamolba za korištenje
javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari na Trgu Kamplin u gradu
Krku;
e) Mihael Horvata iz Zagreba, Hrelićka 63- zamolba za korištenje javne površine u
gradu Krku za sviranje klasične glazbe na Trgu Kamplin u gradu Krku;
f) Obrt za poljoprivrednu proizvodnju i usluge vl. Vlado Jurkas iz Harmice,
Bregovita 2- zamolba za davanje suglasnosti za prodaju mliječnih proizvoda na
gradskoj tržnici u Krku;
g) Ugostiteljsko turistički obrt „Stanić“ vl. Maria Elena Stanić iz Krka, Vela Placa 8,
- zamolba za korištenje javne površine na ribarskom mulu u Krku radi postave
paviljona i stolica radi održavanja vjenčanja, za dan 16. lipnja 2017. godine;
h) Udruga za poticanje osoba s invaliditetom na rad i privređivanje „Poticaj“ za
davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku u cilju dijeljenja
balona za dobrovoljne priloge.
Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.05. – 31. 05. 2017. godine.
Odsjek za gospodarstvo:
Zidarski obrt „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Bok od Brozića 3- ponuda za
izvođenje građevinskih radova prekopa Županijske prometnice na dionici Krk – Vrh
(polje Kimpi);
Zidarski obrt „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Bok od Brozića 3- ponuda za izradu
zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja na lokaciji polja Kimpi;
Obrt „Meštrija“ iz Krka, vl. Vedran Hržić- ponuda za ograđivanje zaštitnim stupovima
zapadni ulaz na igralište / vježbalište na otvorenom u park šumi Dražica;
Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za izvedbu svjetlovodnog priključka za dječje igralište
pored hotela Dražica;
Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za opremanje vježbališta na otvorenom – sustav
videonadzora, Wlan i optičke mreže;
Tvrtka Futura trade d.o.o. – ponuda za izvedbu i postavu znakova koji bi posjetitelje
usmjeravali prema kulturnim dobrima u starogradskoj jezgri grada Krka;
Ponuda „Udruge Moj otok“ za provođenje projekta „Moj otok bez azbesta“;
Prijedlog Centra za brdsko planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Stara Sušica,
za imenovanje članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz
područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini;
Zidarski obrt „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Bok od Brozića 3- ponuda za izradu
zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja na lokaciji naselja Salatić.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Rješenje za plaćanje vodnog doprinosa za građevinu zgrade javne namjene
Društveni dom Pinezić, dostavljeno od Hrvatskih voda, Vodnogospodarske
ispostave za mali sliv „ Kvarnersko primorje i otoci“;
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b) Ponuda tvrtke Gordan Resan arhitekti i partneri d.o.o. za vršenje stručnog
arhitektonskog nadzora nad izvođenjem I. faze građevinsko obrtničkih radova na
građevini „ rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma 3. Skupine na k.č. 2092/1 k.o.
Krk grad.
6. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za isplatu Regresa za 2017. godinu za
proračunske korisnike kao i zaposlenike Gradske uprave Grad Krka.
Ad. 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
sufinanciranje edukacije odgojitelja (zaposlenika dječjih vrtića), te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
 Lovačkom društvu „Kamenjarka“ odobrava se jednokratni prijenos financijskih
sredstava u iznosu od 10.000,00 kn, iz redovnih sredstava udruge, sukladno
Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, radi potreba završnih radova na
projektu uređenja Lovačkog doma „Kamenjarka“ u naselju Kornić.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Obzirom da je Grad Krk za školsku godinu 2016./2017. godinu sufinancirao
kupnju udžbenika koje udžbenike je razmjenom na kraju školske godine
potrebno vratiti, Grad Krk će za školsku godinu 2017./2018. učenicima s
područja Grada Krka koji pohađaju Osnovnu školu „Fran Krsto Frankopan“
Krk i P.Š. Vrh, sufinancirati će kupnju mape, radnih bilježnica i pribora iznosom
jednokratne novčane pomoći i to:
 učenicima I. razreda iznos do 500,00 kn;
 učenicima od II. - IV. razreda iznosom do 250,00 kn;
 učenicima od V - VIII. razreda iznosom do 500,00 kn.
Ukoliko je razred brojčano veći od prošlogodišnjeg, te se pojavi razlika u broju
učenika, Grad Krk financirati će cjelokupan iznos potreban za kupnju školskih
udžbenika i to:
 učenicima od I. do IV. razreda iznosom do 500,00 kn;
 učenicima od V. do VIII. razreda iznosom do 1.000,00 kn.
Također, Grad Krk sufinancirati će učenicima s područja Grada Krka koji pohađaju
Srednju školu, trošak nabave školskih udžbenika i školskog pribora u iznosu od 500,00
kn.
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Uplata će se vršiti na tekući račun učenika ili roditelja.
Učenici koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka, a imaju prebivalište na području
Grada Krka, uz zahtjev trebaju priložiti potvrdu o redovnom pohađanju škole, kao i
uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice.
Učenicima Osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Krka, a čiji
roditelji ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (
„Službene novine PGŽ“ broj: 20/14), Grad Krk financirati će nabavku školskih
udžbenika i pribora u cijelosti.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Cetis d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja Obrazaca
za porez za nekretnine i to:
- ispis i kuvertiranje Obrazaca za porez na nekretnine po jednom obrascu = 0,24 kn
- ispis i kuvertiranje računa za komunalnu naknadu po jednom obvezniku = 0,49 kn,
( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
b) Zamolbi Gordane Lukić iz Krka, za davanje suglasnosti za postavu mobilne
police koja bi se postavila u ulici Matije Gupca u Krku, ispred poslovnog
prostora i ne bi ometala pješački promet, nije moguće udovoljiti iz razloga jer
Pravilnikom o oblikovanju stare jezgre grada Krka zabranjena postava /
izlaganje predmeta izvan poslovnog prostora.
c) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Katarine Jozić iz Krka, za
davanje suglasnosti za korištenje javne površine / dnevnog zakupa u gradu Krku,
za prodaju antistresne spravice, u vrijeme turističke sezone 2017. godine, iz
razloga jer su Planom rasporeda privremenih objekata sve javne površine
zauzete i dodjeljuju se isključivo putem javnog natječaja.
d) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Marka Magdića iz Zagreba –
Podsused, za korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na
gitari na Trgu Kamplin u vrijeme turističke sezone 2017. godine, iz razloga jer
su Planom rasporeda sve javne površine zauzete.
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e) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Mihaela Horvata iz Zagreba, za
davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku, za sviranje
klasične glazbe na Trgu Kamplin, u vrijeme turističke sezone 2017. godine, iz
razloga jer su Planom rasporeda sve javne površine zauzete.
f) Grad Krk podržava zamolbu Obrta za poljoprivrednu proizvodnju i usluge vl.
Vlado Jurkas iz Harmice, Bregovita 2, za davanje suglasnosti za prodaju
mliječnih proizvoda na gradskoj tržnici u Krku sa mogućnošću postave
rashladne vitrine.
Ukoliko tvrtka Vecla d.o.o. koja upravlja prostorom gradske tržnice ima
raspoložive lokacije za prodaju mliječnih proizvoda, predlažemo sklapanje
Ugovora o suradnji, tj. o zakupu površine na gradskoj zelenoj tržnici.
g) Ugostiteljsko turističkom obrtu „Stanić“ vl. Maria Elena Stanić iz Krka, Vela
Placa 8, odobrava se korištenje javne površine na ribarskom mulu u Krku radi
postave paviljona i stolica radi održavanja vjenčanja, za dan 16. lipnja 2017.
godine u cilju održavanja ceremonije vjenčanja.
Nakon održavanja ceremonije, podnositelj zamolbe dužan je naprijed navedenu
javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.
h) Udruzi za poticanje osoba s invaliditetom na rad i privređivanje „Poticaj“ daje se
suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku u cilju dijeljenja balona za
dobrovoljne priloge, jednom tjedno na Trgu Kamplin, ispred zgrade budućeg
Multimedijalnog kulturnog centra.
Ad 3.
Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.05. – 31. 05. 2017. godine, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01. 05. – 31. 05. 2017. godine –
vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.
Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju Proračunske
zalihe od 01.05. – 31. 05. 2017. godine, uputit će se članovima Gradskog vijeća Grada
Krka u cilju razmatranja.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za
izvođenje građevinskih radova prekopa Županijske prometnice na dionici Krk –
Vrh (polje Kimpi), za potrebe navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel u iznosu od
10. 940, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za
izradu zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja na lokaciji polja Kimpi, u
iznosu od 18. 622,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda Obrta „Meštrija“ iz Krka, vl. Vedran Hržić, za ograđivanje
zaštitnim stupovima zapadni ulaz na igralište / vježbalište na otvorenom u park
šumi Dražica u iznosu od 7.931,25 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za izvedbu svjetlovodnog priključka za
dječje igralište pored hotela Dražica, u gradu Krku, u iznosu od 15.103,80 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za opremanje vježbališta na otvorenom –
sustav videonadzora, Wlan i optičke mreže, u iznosu od 33.754,86 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. za izvedbu i postavu znakova koji
bi posjetitelje usmjeravali prema kulturnim dobrima u starogradskoj jezgri
grada Krka, u iznosu od 49.156,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
g) Udruzi Moj otok odobrava se financijska potpora za provođenje projekta „Moj
otok bez azbesta“ ( priprema i tisak letaka, predavanja) te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 1.235,00 kn.
h) Na temelju prijedloga Centra za brdsko planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj
PGŽ, u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz
područja poljoprivrede Grada Krka u 2017. godini imenuju se:
- Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj Grada Krka – predsjednik
Povjerenstva;
- Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove
Grada Krka – članica i
- Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i razvoj Grada Krka – članica.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te je
dužno u roku od 30 dana ravnatelju Centra dati prijedlog za odobravanje
financijskih sredstava za programe / projekte.
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i) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za
izradu zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja na lokaciji naselja Salatić,
u iznosu od 17. 500, 00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da izvrši plaćanje po Rješenju
Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje
i otoci“ za plaćanje vodnog doprinosa za građevinu zgrade javne namjene
Društveni dom Pinezić, u iznosu od 5.316,64 kn do 23. lipnja 2017. godine.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Gordan Resan arhitekti i partneri d.o.o. za vršenje
stručnog arhitektonskog nadzora nad izvođenjem I. faze građevinsko obrtničkih
radova na građevini „ rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma 3. Skupine na
k.č. 2092/1 k.o. Krk grad, u iznosu od 11.500,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Ad 6.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za isplatu Regresa za 2017. godinu za proračunske
korisnike kao i zaposlenike Gradske uprave Grad Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Kako su u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu osigurana sredstva za isplatu
Regresa, odobrava se isplata Regresa svim proračunskim korisnicima kao i
zaposlenicima Grada Krka u iznosu od 1.500,00 kn, koji iznos se ima isplatiti tijekom
lipnja 2017. godine.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,10 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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