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                  GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-163-25 

Krk, 05. travnja  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 163. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. 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 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Urbanistica d.o.o. Zagreb – ponuda za izradu Elaborata Pročišćenog teksta odredbi za 

provođenje i pročišćenog grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311); 

b) Konačni  prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311). 

2. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu;   

b) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka u 2017. godini; 

c) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu. 

3. Odsjek za gospodarstvo:  
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a) Tvrtka AR Projekt d.o.o. iz Zagreba- ponuda  za izradu dokumentacije za uređenje i 

izgradnju Parkuor parka unutar površine za slobodno vježbanje na otvorenom, dio k. 

č. 2506 k.o. Krk grad. 

4. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu 

novorođenom djetetu; 

5. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, 

ekološke i spomeničke pristojbe/rente i to: 

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. 

godinu; 

b) Izvješče o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. 

godinu i 

c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 

godinu. 

  

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila  je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

a)  

Prihvaća se ponuda Urbanistice d.o.o. Zagreb za izradu Elaborata Pročišćenog teksta 

odredbi za provođenje i pročišćenog grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja 

UPU-1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311),  u vrijednosti 1.348,70 kn + PDV po jednom 

primjerku elaborata.  

Naručuje se tri primjerka Elaborata u analognom i digitalnom obliku, po ukupnoj cijeni 

4.046,10 kn + PDV što ukupno iznosi 5.057,62 kn.    

b)  

Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 

350-02/17-13/26,  Urbroj:531-05-1-1-2-17-5, od 04. travnja 2017. godine na Konačni  

prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1, R11, 

R38, R310, R311). 

Konačni  prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311), prosljeđuje se na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka.   

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila  je Dinka Pejnović, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

a)  
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1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 

2016. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja… koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b)  

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka u 2017. godini (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja  

čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

2. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka u 2017. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

c)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o  raspodjeli rezultata za 2016. godinu (vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja  čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 3. 

 

Ponudu tvrtke AR Projekt d.o.o. iz Zagreba, za izradu dokumentacije za uređenje i izgradnju 
Parkuor parka unutar površine za slobodno vježbanje na otvorenom, dio k. č. 2506 k.o. Krk 

grad, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke AR Projekt d.o.o. iz Zagreba, za izradu dokumentacije za 

uređenje i izgradnju Parkuor parka unutar površine za slobodno vježbanje na 

otvorenom, dio k. č. 2506 k.o. Krk grad, u iznosu od 7.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu 

novorođenog djeteta, obrazložila je Marinka Margan, , te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeću 

 

O d l u k u   
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Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o isplati jednokratne novčane 

pomoći za opremu novorođenog djeteta.  

U Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta 

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11 i 28/14), članak 2. mijenja se 

i glasi: 

»Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se 

ako barem jedan od roditelja ima državljanstvo Republike Hrvatske s neprekidnim 

prebivalištem na području Grada Krka od najmanje godine dana prije rođenja toga 

djeteta i ako dijete za koje se podnosi zahtjev za jednokratnu pomoć ima prebivalište na 

području Grada Krka.« 

 Članak 4. mijenja se i glasi: 

»Pravo na isplatu naknade iz članka 2. Ove Odluke ostvaruju roditelji uz obvezu 

podnošenja pisanog zahtjeva, kojem treba priložiti: 

- presliku uvjerenja o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete, 

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, kao i za ostalu 

djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu, 

najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.» 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije«. 

Ad 5. 

Prijedloge Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i 

spomeničke pristojbe/rente obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave  Gradonačelnik 

donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

a)  

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 

2016. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa 

raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu koji čini njegov sastavni dio).  

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu 

prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i 

usvajanja.  

b)  

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe 

za 2016. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa 

korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu koji čini njegov sastavni 

dio).  
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2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. 

godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

c)  

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2016. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Plana 

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu koje čini njegov sastavni 

dio).  

2. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 

godinu,  prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

 

 

                                                                                                               

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15,30 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      

 

 

 

 

 

 

 


