GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-110-5
Krk, 12. siječnja 2016.

ZAPISNIK
sa 110. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. siječnja (ponedjeljak) 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, Radmila
Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Marinka
Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić,
stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Tvrtka Adriatik Koncert - prijedlog u svezi Ugovora o suradnji i organiziranju
glazbeno estradnog programa;
b) Prijedlog Odsjeka za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete
Dolores Bajčić Mehić i Harisa Mehića iz Bajčića, Bajčići 18, budući da isti ne
zadovoljavaju sve kriterije iz Odluke;
c) Foto klub Krk iz Krka - zamolba za sufinanciranje dodjele nagrade za najbolju
maškaranu fotografiju u tri kategorije;
d) Prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2016. godini;
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e) Karnevalska udruga „Povero Keko“ iz Krka – zamolba za uplatu novčanih
sredstava kako bi mogli podmiriti troškove vezane za osnovnu djelatnost;
f) Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba, Heinzelova 62 a - zahtjev za isplatu
naknade za održavanje priredbi u Gradu Krku bez odobrenja Zamp-a.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Izvješće Odsjeka o dobivenim poticajima Ministarstva gospodarstva iz 2015.
godine;
b) Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu i provedbu
Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine;
c) Tvrtka Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba – ponuda za uslugu razvoja
projekta.
Imovinsko-pravni predmeti:
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ – prijedlog u svezi Programa mjera
suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca ( arthropoda) i
štetnih glodavaca;
b) Obrt za završne građevinske radove i niskogradnju „Škarpelin“ vl. Velimir Rušin
iz Brzac, Brzac 172 – ponuda za sanaciju i uređenje mjesne cisterne u naselju
Milohnići, temeljem zamolbe Mjesnog odbora Milohnić;
c) Obrt za završne građevinske radove i niskogradnju „Škarpelin“ vl. Velimir Rušin
iz Brzac, Brzac 172 - ponuda za radove na obnovi i čišćenju kamenog guvna u
naselju Milohnići (kod crkve), temeljem zamolbe Mjesnog odbora Milohnić;
d) Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje popravka makadamskog puta na
lokalitetu od lokve Kolitovica do Frataščine, te na dionici od naselja Kosići do
predjela Varovići.
Tvrtka Ponikve Eko otok Krk iz Krka, Vršanska 14 - prijedlog u vezi prijedloga
Dodatka broj 1 Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka
otoka Krka.
Radio otok Krk – prijedlog u vezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2016. godinu.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za prijevremenu otplatu kredita u
Erste&Steiermarkishe bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.997,376,28 kn.
Prijedlog Zamjenika Gradonačelnika o redovitoj evidenciji potpisanih ugovora
kroz aplikaciju pisarnice.
Tvrtka Lama d.o.o. iz Splita – ponuda za produljenje Microsoft OVS ugovora za
2016. godinu.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prihvaća se prijedlog tvrtke Adriatik Koncert u svezi Ugovora broj: 5103
o suradnji i organiziranju glazbeno estradnog programa, u iznosu od
9.600,00 kn (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
b) Radi teških materijalnih okolnosti u kojima se našla obitelj Dolores Bajčić
Mehić i Harisa Mehića iz Bajčića, prihvaća se prijedlog Odsjeka za
društvene djelatnosti za isplatu jednokratne novčane pomoći za
novorođeno dijete.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
c) Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Pravilnik o financiranju javnih
potreba Grada Krka koji je objavljen na internet stranicama Grada
Krka.
Sukladno odredbama naprijed navedenog Pravilnika molimo udrugu, da
predloženi program prijave na Javni poziv za financiranje javnih potreba
u 2016. godini koji će uskoro biti objavljen.
d) Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u
2016. godini, dostavljen od Odsjeka za društvene djelatnosti ( vidi prilog
predmetni prijedlog Javnog poziva koji čini sastavni dio ovog zaključka).
e) Radi održavanja Karnevala 2016. godine koji traje od 10. siječnja do 12
veljače 2016. godine, odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu
od 8.000,00 kn kako bi udruga podmirila troškove vezane za osnovnu
djelatnost.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
f) Prima se na znanje zahtjev Hrvatskog društva skladatelja iz Zagreba,
broj: 160002, od 18. prosinca 2015. godine za isplatu naknade za
održavanje priredbi u Gradu Krku bez odobrenja Zamp-a.
Molimo podnositelja zahtjeva za dostavu konkretnijih podataka o
utvrđenim činjenicama, iz razloga što mnoge Udruge organiziraju
priredbe uz suglasnost Grada Krka.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za gospodarstvo o dobivenim poticajima
Ministarstva gospodarstva iz 2015. godine, u iznosu od 200.000,00 kn,
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na koji natječaj se Grad Krk prijavio sa projektom Fotonaponska
elektrana na krovu upravne zgrade.
Budući da je projektom tvrtke G.P.Z. d.d. iz Rijeke utvrđeno da se ne
može iskoristiti cijeli krov upravne zgrade bez dodatnih ulaganja,
Grad Krk će sredstva u iznosu od 200.000,00 kn dobivenih od poticaja
Ministarstva gospodarstva iz 2015. godine, iskoristiti za postavljanje
fotonaponske elektrane na krov JVP Grada Krka, obzirom da je
zgrada JVP-a u vlasništvu Grada Krka.
Na temelju ponude Fotonaponski sistemi d.o.o. iz Krka, procijenjena
vrijednost investicije postavljanja fotonaponske elektrane na krov JVP
Grada Krka iznosi 299.340,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa, te Grad Krk očekuje da JVP Grada Krka u investiciji sudjeluje s
iznosom od 100,000,00 kn.
b) Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da na Otvoreni
poziv
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, za dostavu
projektnih prijedloga za pripremu i provedbu Integriranih razvojnih
programa temeljenih na obnovi kulturne baštine prijavi izradu
projektne dokumentacije za projekt Revitalizacije starogradske jezgre
u suradnji s konzultantskom tvrtkom Projekt jednako razvoj d.o.o. iz
Zagreba.
Projekt bi uključivao obnovu zidina u cijelosti s pripadajućim
šetnicama, uređenja parkirališta kod fratri i pristupne prometnice,
uređenja tržnice podno zidina, hortikulturnog uređenja podno zidina
– projekt Vrtovi grada, te eventualno drugih investicija na način da se
zadovolje uvjeti navedeni u Pozivu.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba za
uslugu razvoja projekta Revitalizacije starogradske jezgre Grada
Krka u iznosu od 37.500,0kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a fiksno, dok varijabilni dio ovisi o iznosu odobrenih sredstava od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije – vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
OdlukeiZaključke
1. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji grobnih
niša na istočnom dijelu gradskog groblja Krk ( grobne niš GN% i GN&, stubište i
plato).
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2. Donošenje Odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu
usluge izrada arhitektonskog projekta i projekta unutrašnjeg uređenja sa troškovnicima
za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade za Multimedijalni centar u gradu Krku.
3.Prijedlog Ivice Brusića, Brusići 24, za plaćanje naknade u iznosu od 11.528,00 kuna za
štetu nastalu zbog saobraćajne nezgode sa skuterom na nerazvrstanoj cesti za Nenadiće, kako
predlagatelj navodi radi š ljunka kojim je cesta bila prekrivena.
4.Prijedlog Milorada Jovanovića iz Krka, Bodulska 3, za davanje suglasnosti na
izvedeno stanje u postupku legalizacije . Predlagatelj ima izgrađen ogradni zid na k.č.
3512/5 ( z. č.1533/40) k.o. Krk grad povrsine 4m2.
5. Prijedlog Bonimare d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 26L za kupnju cijele k. č.
2114/3 k.o. Krk grad koja parcela ima ukupnu površinu od 313 m2, a predlagatelj je vlasnik
površine od 179m2.

Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u svezi
Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca, čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2016. godini.
b) Prihvaća se ponuda Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju
„Škarpelin“ vl. Velimir Rušin iz Brzac, Brzac 172, za sanaciju i uređenje
mjesne cisterne u naselju Milohnići, temeljem zamolbe Mjesnog odbora
Milohnić, u iznosu od 12.170,00 kn ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju
„Škarpelin“ vl. Velimir Rušin iz Brzac, Brzac 172, za radove na obnovi i
čišćenju kamenog guvna u naselju Milohnići (kod crkve), temeljem zamolbe
Mjesnog odbora Milohnić, u iznosu od 13.000,00 kn ( vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka – ponuditelj nije u sustavu PDVa).
d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje popravka
makadamskog puta na lokalitetu od lokve Kolitovica do Frataščine, te na
dionici od naselja Kosići do predjela Varovići, temeljem ponude Zanatsko
prijevozničkog obrta „Žužić“ iz Vrha, Salatići 44, u iznosu od 9.562,50 kn
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u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka ).
Ad 5.
Prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk iz Krka, Vršanska 14 u vezi prijedloga Dodatka broj 1
Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk iz Krka, u vezi Dodatka broj 1
Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Dodatka broj 1 Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih
podataka otoka Krka koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Prijedlog Radio otok Krk u vezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2016. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2016. godinu, dostavljen od
Radio otok Krk, u iznosu od 78.000,00 kn (vidi prilog predmetni prijedlog ugovora koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 7.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za prijevremenu otplatu kredita u
Erste&Steiermarkishe bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.997,376,28 kn, obrazložila je Dinka
Pejnović te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Budući da je za projekt Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada
Krka Agencija za plaćanja u poljoprivredi platila je Gradu Krku ugovoreni iznos
1.673.203,58 kn, koje je Grad Krk dužan uplatiti banci temeljem ugovora o
kreditu broj 5000225128 i općih uvjeta HBOR-a za projekte financirane iz
programa IPARD mjera 301 kao prijevremeni povrat kredita.
2. Odobrava se prijedlog Odsjeka za proračun i financije za prijevremenu otplatu
kredita u Erste&Steiermarkishe bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.997,376,28 kn, sa
danom 14. siječnja 2016. godine.
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Ad 8.
Prijedlog o redovitoj evidenciji potpisanih ugovora kroz aplikaciju pisarnice, obrazložio je
Zamjenik Gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Zamjenika gradonačelnika za vođenje redovite evidencije
potpisanih ugovora kroz aplikaciju pisarnice.
Vođenje redovite evidencije potpisanih ugovora kroz aplikaciju pisarnice, potrebno je
započeti sa danom 1. siječnja 2016. godine.
Za zadatak iz prednjeg stavka ovog zaključka zadužuju se službenice u pisarnici Željka
Sokolovski i Aleksandra Jurić.
Za provedbu i praćenje realizacije odredbi ovog zaključka obvezuju se pročelnik JUO i
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove.

Ad 9.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. iz Splita za produljenje Microsoft OVS ugovora za 2016. godinu,
obrazložio je Zamjenik Gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita za produljenje Microsoft licenci
sukladno OVS ugovoru za 2016. godinu, u iznosu od 78.785,80 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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