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                              GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-150-21 

Krk, 04. ožujka  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 150. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. ožujka (ponedjeljak) 2013. 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, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi 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,  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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Hrvatski Caritas iz Zagreba, Ksaverska cesta 12 a- zamolba za sufinanciranje 

korizmene akcije „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u 

Bosni i Hercegovini; 

 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka- zamolba  za sufinanciranje 

proslave zajedničke maturalne zabave za učenike 4T, 4E i 4G razreda; 

 Dom zdravlja PGŽ – prijedlog Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012. godinu; 

b) prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2012. godinu; 
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c) prijedlog Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. 

godinu; 

d) Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Klići 29, Viškovo- 

ponuda za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za građevinu 

„Školski trg u gradu Krku“; 

e) Tvrtka Hoteli Krk d.o.o. Krk – incijativa za uređenje dijela plaže „Tamaris 2“ 

ispod Depadance „Tamaris“ u gradu Krku; 

f) Hotel „Bor“ iz Krka – inicijativa za uređenje dijela plaže „Bor“ ispod Hotela 

„Bor“ u gradu Krku; 

g) Tvrtka „Marvel  corporation“ d.o.o. iz Omišlja, Brgučena 2- ponuda za popravak 

sunčališta ispod hotela Dražica u gradu Krku; 

h) Turistička zajednice Grada Krka iz Krka, Vela Placa 1- zamolba  za sufinanciranje 

izvođenja radova na projektu Trim – staza – Kornić; 

i) Prijedlog Odsjeka za otpis duga s osnova komunalne naknade na ime  Marije 

Stašić iz Kornića, Kornić 1 a. 

j) razmatranje pritužbi građana u svezi obavljanja poslova dimnjačarskih usluga. 

4. Radni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka. 

5. Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za 

građevine koje su u tijeku postupka legalizacije. 

6. Radni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka. 

7. Radni prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Grada Krka. 

 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće  

O d l u k e  

 o davanju u zakup javnih površina za postavu  privremenih objekata na području 

grada Krka najpovoljnijim natjecateljima, sukladno Natječaju objavljenom u javnom glasilu 

„Narodne Novine“ broj: 16, od 8. veljače 2013. godine. 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – 

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 2. 

Prijedloge  Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon 

rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Hrvatskog Caritasa iz Zagreba, za sufinanciranje 

korizmene akcije „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i 
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Hercegovini“ iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu nisu 

osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

 Srednjoj  školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, odobrava se financijska 

potpora za održavanje manifestacije zajedničke maturalne zabave za učenike 4T, 

4E i 4G razreda, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. 

Godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn. 

Ovim se Zaključkom stavlja van snage Zaključak Klasa: 402-07/13-01/16, 

Ur.broj: 2142/01-02/1-13-2, od 05. veljače 2012. godine.  

 

 Prihvaća se prijedlog Ugovora Doma zdravlja PGŽ o sufinanciranju tečaja za 

trudnice u iznosu od 5.796,00 kn (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 3. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je 

Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

 

Z a k l j u č k e 

a)  

I. Utvrđuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa gradnje objekata i  

uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu ( vidi prilog 

predmetni prijedlog Izvješća koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Izvješća 

godišnjeg Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne 

infrastrukture za 2012. godinu uputit će se na razmatranje Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b)  

                             Utvrđuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2012. godinu ( vidi prilog predmetni 

prijedlog Izvješća koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Izvješća 

godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. 

godinu uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

 

Upućuje se Odsjek za proračun i financije da u roku od 8 dana, 

Kolegiju Gradonačelnika dostavi Izvješće o prihodima i rashodima s 

osnova održavanja groblja.  

 

c)  
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I. Utvrđuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih 

građevina za 2012. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 

2012. godinu, uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

 

d) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira 

Šiljega iz Viškova za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s 

troškovnikom za građevinu „Školski trg u gradu Krku“ u iznosu od 15.000,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

e) Prihvaća se inicijativa tvrtke Hoteli Krk d.o.o. Krk za uređenje dijela plaže 

„Tamaris 2“ ispod Depadance „Tamaris“ u gradu Krku. Zadužuje se 

Radmila Živanović – Čop da provede postupak javne nabave za izvođenje 

predmetnih radova, sukladno tenderu koji će dostaviti tvrtka „Vecla“ d.o.o. 

Krk.   

 

f) Prihvaća se inicijativa Hotela „Bor“ iz Krka za uređenje dijela plaže „Bor“ 

ispod Hotela „Bor“ u gradu Krku.  

Zadužuje se Radmila Živanović – Čop da provede postupak javne nabave 

male vrijednosti za izvođenje predmetnih radova, sukladno tenderu koji će 

dostaviti tvrtka „Vecla“ d.o.o. Krk.   

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke „Marvel  corporation“ d.o.o. iz Omišlja, za 

popravak sunčališta ispod hotela Dražica u gradu Krku u iznosu od 58.062,50 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

 

h) Turističkoj  zajednici Grada Krka iz Krka, odobrava se financijska potpora 

za izvođenje radova na projektu Trim – staza – Kornić, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 6.600,00 kn u 

koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

i) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis duga s 

osnova komunalne naknade na ime  Marije Stašić iz Kornića, Kornić 1 a.  

 

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da na tekući račun Marije Stašić 

iz Kornića, Kornić 1 a, otvoren kod Privredne banke Zagreb broj tekućeg 

računa: 2340009-3206398564, izvrši povrat uplaćenih sredstava po osnovi 

komunalne naknade u iznosu od 2.983,46 kn, budući da je uvidom u 
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evidencije Grada Krka utvrđeno da je imenovana izvršila uplatu po istoj 

osnovi, za isti objekt.  

 

j) Radi učestalih pritužbi tvrtki i ustanova s javnim ovlastima na rad 

koncesionara  za obavljanje dimnjačarskih poslova Obrta KDS Dimnjačar – 

Primorje, vl. Mensur i Hajder Barjaktarević iz Klenovice, Zidinice 19, 

upućujemo koncesionara da Gradu Krku, JUO Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo dostavi kalkulaciju svih jediničnih cijena dimnjačarskih usluga, 

iz Cjenika usluga koji je sastavni dio Ugovora o koncesiji, Klasa: 363-02/12-

04/1, Ur. broj: 2142/01-02-12-13 od 05. listopada 2012. godine.   

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da sve zaprimljene pritužbe 

tvrtki i građana na rad koncesionara za obavljanje dimnjačarskih usluga 

evidentira i proslijediti Kolegiju Gradonačelnika.  

Nalaže se pročelniku JUO Grada Krka da u narednom razdoblju pripremi 

prijedlog nove Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.  

 

 

Ad 4. 

Radni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio  je 

pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Krka (vidi prilog predmetni radni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika …koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Ad 5. 

Informaciju o pokrenutom postupku Nacrta Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu za građevine koje su u tijeku postupka legalizacije, obrazložio  je 

pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje informacija o pokrenutom postupku Nacrta prijedloga Odluke o 

Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za građevine koje su u tijeku 

postupka legalizacije (vidi prilog predmetni prijedlog Nacrta Odluke …koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Ad 6. 

Radni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka, obrazložio  je pročelnik Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  
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Prima se na znanje radni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka (vidi prilog 

predmetni radni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta …koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 7. 

Radni prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Krka, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog  

Odluke o Izmjenama i dopunama …koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,10 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


