GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-12-139-90
Krk, 20. studenog 2012.

ZAPISNIK
sa 139. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 19. studenog (ponedjeljak) 2012. 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, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za
proračun i financije, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Radmila Živanović – Čop, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić
Hrgovčić, stručni suradnik 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:
 prijedlog raspodjele financijskih sredstava za financiranje programa za
zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj
kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2013.
godinu;
 Obrt Redagara Art iz Krka vl. Anton Žužić iz Krka, Vrbnička 32- ponuda za
pričanje priča djeci u Narodnoj knjižnici Krk i u Dječjem vrtiću „Katarina
Frankopan“.

2. Odsjek za gospodarstvo:
a) Obavijest Primorsko – goranske županije Rijeka o objavi Javnog poziva poduzetnicima i
obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema projektu „Poduzetnik u PGŽ“
i „Poduzetnik u turizmu“
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b) prijedlog Odsjeka za imenovanje osoba koje će biti korisnici programa „e-grad“ koji
služi za praćenje projekata ;
c) prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2013.2015. godine;
d) prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Projekt građenja vodovodnih građevina na
području Grada Krka.

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Uslužni obrt „Emico“ vl. Željko Grbac iz Kastva- ponuda za montažu i demontažu,
dobavu dijela novog rasvjetnog materijala za servisiranje postojeće opreme za Božićno –
novogodišnju dekorativnu rasvjetu;
b) Milan Žužić iz Krka, Frankopanska 38- zamolba za obročno plaćanje komunalnog
doprinosa u 36 jednakih mjesečnih obroka, za gradnju stambene građevine na k.č.
1452/145 k.o. Vrh u naselju Salatići;
c) Salon cvijeća „Verbena“ vl. Gordana Munjaković iz Sv. Ivan Zelina- zamolba za
davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku, na prostoru nekadašnje
zelene tržnice za prodaju božićnih drvca i aranžmana;

4. Adria Marketing iz Rijeke- ponuda za izradu gradskog glasila.
5. Prijedlog tvrtke Ponikva d.o.o. Krk za postavu kablova optičke mreže u
naseljima na području Grada Krka gdje nije izgrađena mjesna vodovodna
mreža.
6. Informacija o zahvatima Marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage.
7. Razmatranje problematike izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na
predjelu DPU Mali Kankul u gradu Krku.
8. Igor Gržetića iz Krka, S. Nikolića 38 b, - zamolba u svezi prijedloga Ugovora o
autorskom dijelu 1.) za ažuriranje web stranice Grada Krka na internetu, 2.) za
prenošenje podataka sa stare Web stranice na novu Web stranicu, 3.) Ugovor
vezan za korespondenciju i vođenje Google – ova tima koji je tijekom 2011. i
2012. godine snimao područje grada Krka, odnosno radio na pripremi
(interaktivne) aplikacije Google View .
9. Razmatranje teme vezane za potonuće Turističkog broda „Škarpoč“ u krčkoj
luci.
10. Razno.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se prijedlog raspodjele financijskih sredstava za financiranje programa
za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i
tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku
za 2013. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
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 Prihvaća se ponuda obrta Redagara Art iz Krka vl. Anton Žužić iz Krka, za
pričanje priča djeci u Narodnoj knjižnici Krk i u Dječjem vrtiću „Katarina
Frankopan“ povodom nadolazećih blagdana, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 1.250,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a, za troškove scenografije, lutki, osvjetljenja i razglasa.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje Obavijest Primorsko – goranske županije Rijeka o objavi
Javnog poziva poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje
prema projektu „Poduzetnik u PGŽ“ i „Poduzetnik u turizmu“ (vidi prilog zaključku
predmetni Javni poziv koji čini njegov sastavni dio).
Grad Krk će u kreditiranju poduzetnika s područja Grada participirati sa
subvencioniranjem kamate od 2% za iznose kredita do 500.000,00 kn, te kamatne stope
od 1% za iznose kredita veće od 500.000,00 kn, s preuzimanjem obveze subvencije
kamata do kraja otplate kredita.
Sukladno zaprimljenoj Obavijesti, Primorsko goranska županija participirati će
subvencioniranjem kamata u iznosu od 4 %.
Najviši iznos kreditnih sredstava projekta „ Poduzetnik u PGŽ“ je 2.000.000,00
kn, a „Poduzetnik u turizmu 1.000.000,00 kn.
Krediti se odobravaju za kupnju, izgradnju ili proširenje gospodarskih objekata,
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, trajna obrtna sredstva, modernizaciju ili
proširenje smještajnih ugostiteljskih kapaciteta i dr.
b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za imenovanje osoba koje će biti
korisnici programa „e-grad“, te se imenuju sljedeće osobe:
-

Dario Vasilić, gradonačelnik;
Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika;
Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo i
europske fondove i
Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj

za mijenjanje i unos podataka,
-

Nataša Jurina, direktorica TZ Grada Krka i
Nedeljko Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o. za uvid u podatke praćenja
projekata.
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c)
Utvrđuje se prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija
za razdoblje od 2013.-2015. godine ( vidi prilog Zaključku prijedlog
Srednjoročnog plana … koji čini njegov sastavni dio).

I.

Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje
od 2013.-2015. godine uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.

II.

d)
I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Projekt građenja
vodovodnih građevina na području Grada Krka (vidi prilog Zaključku
predmetni prijedlog Odluke koja čini njegov sastavni dio).
Sredstva za realizaciju Projekta građenja vodnih građevina na području
Grada Krka u ukupnoj ugovorenoj vrijednosti od 19.777.047,14 kn osigurati
će se iz sljedećih izvora:
- 90% iznosa Hrvatske vode – 17. 799.342,41 kn;
- 10% iznosa Grad Krk – 1. 977.704,73 kn.

II.

Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje će se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Uslužnog obrta „Emico“ vl. Željko Grbac iz Kastva, za
montažu i demontažu, dobavu dijela novog rasvjetnog materijala za servisiranje
postojeće opreme za Božićno – novogodišnju dekorativnu rasvjetu u iznosu od
87.081,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Milanu Žužiću iz Krka, Frankopanska 38, odobrava se obročno plaćanje
komunalnog doprinosa u 36 jednakih mjesečnih obroka za gradnju stambene
građevine na k.č. 1452/145 k.o. Vrh u naselju Salatići.
Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u visini
eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.
Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do
dana dospijeća svakog pojedinog obroka.
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Sukladno točki I. i II. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje ( hipoteka, bjanko zadužnicu ili mjenicu), radi naplate
cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog doprinosa, a sukladno
članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I. ovog
zaključka izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa.
c) Salonu cvijeća „Verbena“ vl. Gordana Munjaković iz Sv. Ivan Zelina, daje se
suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku, na prostoru nekadašnje
zelene tržnice za prodaju božićnih drvca i aranžmana, u razdoblju od 20. – 24.
prosinca 2012. godine.
Podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno
gospodarstvo za navedeno razdoblje uplatiti iznos dnevnog najma za korištenje
predmetne javne površine.
Ad 4.
Ponudu Adria Marketing iz Rijeke, za izradu gradskog glasila, obrazložilo je Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda Adria Marketing iz Rijeke, za izradu gradskog glasila ( vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk se odlučio za objavu novosti i ostalih informacija na gradskom web portalu
grad-krk.hr, te nije zainteresiran za izradu glasila.
Ad 5.
Prijedlog tvrtke Ponikva d.o.o. Krk za postavu kablova optičke mreže u naseljima na području
Grada Krka gdje nije izgrađena mjesna vodovodna mreža, obrazložilo je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se inicijativa Mjesnih odbora za postavu kablova javne rasvjete u naseljima na
području Grada Krka u kojima se gradi mjesna vodovodna mreža
(područje Šotoventa).
Zadužuje se Džimi Skomeršić da angažira Franju Magaša, nadzornog inžinjera Grada
Krka nad izgradnjom i održavanjem javne rasvjete, da izradi tehničko rješenje za
postavu kablova javne rasvjete u kanalima u kojima će se postavljati cijevi za vodove
mjesne vodovodne mreže, u dijelovima naselja u kojima nema javne rasvjete.
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Ad 6.
Informaciju o zahvatima Marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage, obrazložilo je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Temeljem Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka, Klasa: 053-02/12-01/20, Ur.broj:
2142/01-01/12-10, od 22. listopada 2012. godine, a u svezi informacije o zahvatima
Marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage, a u cilju razrješavanja predmetne
problematike, tj. održivog razvoja i zaštite Puntarske drage, od strane Grada Krka
imenuje se sljedeće povjerenstvo:
-

Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka;
Darinka Brusić, članica Gradskog vijeća Grada Krka i
Siniša Patrk, predsjednik M.O. Kornić.

Upućujemo Općinu Punat da Gradu Krku u što kraćem roku dostavi prijedlog
povjerenstva, radi utvrđivanja činjenica postojećeg stanja, te predlaganja rješenja i
kompromisa.
Ad 7.
Problematiku izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na predjelu DPU Mali Kankul u
gradu Krku, obrazložilo je Gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
U cilju izgradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na predjelu DPU „Mali
Kankul“ u gradu Krku, upućujemo tvrtku Ponikve d.o.o. Krk da JUO Grada Krka,
Odsjeku za komunalno gospodarstvo, dostavi tehničko rješenje, te priloži
aproksimativne troškovnike građevinskih i monterskih radova za planirani zahvat na
izgradnji mjesne i kanalizacijske mreže.
Ad 8.
Prijedlog Igora Gržetića iz Krka, S. Nikolića 38 b, u svezi prijedloga Ugovora o autorskom
dijelu 1.) za ažuriranje web stranice Grada Krka na internetu, 2.) za prenošenje podataka sa
stare Web stranice na novu Web stranicu, 3.) Ugovor vezan za korespondenciju i vođenje
Google – ova tima koji je tijekom 2011. i 2012. godine snimao područje grada Krka, odnosno
radio na pripremi (interaktivne) aplikacije Google View, obrazložilo je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I. Prihvaća se prijedlog Igora Gržetića iz Krka u svezi prijedloga:
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Ugovora o autorskom dijelu:
1. - za ažuriranje službenih gradskih Internet stranica (vidi prilog predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka);
2. - za poslove prebacivanja baze podataka s postojećih Internet stranica na
nove (u izradi), te korespondenciju vezanu uz njihovo oblikovanje;
3. – za Ugovor vezan za korespondenciju i vođenje Google – ova tima koji je
tijekom 2011. i 2012. godine snimao područje grada Krka, odnosno radio na
pripremi (interaktivne) aplikacije Google View.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove (Imovinsko – pravna služba) da
pripremi godišnji Ugovor o autorskom dijelu, za ažuriranje službenih gradskih Internet
stranica za period od 15. listopada 2012. – 15. listopada 2013. godine, u roku od 8 dana
računajući od dana donošenja ovog Zaključka, te se u istom roku poziva predlagatelj na
zaključenje istog.
Za predmetne poslove navedene u Ugovoru izvršitelju će se isplatiti naknada u iznosu od
3. 000,00 kn mjesečno.
II. Vezano za uz prijedloge pod točkom 2 i 3. stavka I. ovog zaključka isti će biti
riješeni posebnim Ugovorom.
Ad 9.
Temu vezanu za potonuće Turističkog broda „Škarpoč“ u krčkoj luci, obrazložilo je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za potonuće Turističkog broda „Škarpoč“ u krčkoj luci, upućujemo nadležne
institucije: Županijsku lučku upravu Krk i Lučku kapetaniju Rijeka, Ispostavu Krk da
u što kraćem roku, Gradu Krku dostave Izvještaj o uzroku nesreće, kronologiju
događaja, a u cilju daljnjih sprečavanja posljedica zagađenja mora i zaštite akvatorija
krčke luke.

Ad 10.
U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler ,
obrazložio je stanje neriješenih upravnih predmeta, te je utvrđeno da se broj neriješenih
upravnih predmeta vidno smanjio.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,00 sati.

Zapisnik sastavila :
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Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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