GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-18- 39
Krk, 24. listopada 2017.

ZAPISNIK
sa 18. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. listopada (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, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Antonela
Jurina, stručna suradnica za incesticije i razvoj 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
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Ana Znaor iz Malinske,zamolba za financijsku pomoć prilikom odlaska na
Svjetsko prvenstvo Kickboxinga koje će se održati u Mađarskoj;
 Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa odgojno obrazovnog rada za
pedagošku godinu 2016./2017., Godišnji plan i program odgojno obrazovnog
rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za pedagošku 2017./2018. i
Kurikulum Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za pedagošku godinu
2017./2018.;
 Udruga „Ljudi i običaji“ iz Kastva, Rubeši 139a- prijedlog za financiranje
suorganizacije Festivala „Melodije Istre i Kvarnera 2018.“
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 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk- prijedlog za sufinanciranje
obilježavanja Dana učitelja;
 Zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj
godini 2017./2018.,
 Udruga Kreativni Krk - zamolba za sufinanciranje kupnje kamere radi nadzora
prostorije koju koristi Udruga.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Ankica Antolić iz Punta, Plavnička 13- zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine na lokaciji bivše zelene tržnice u gradu Krku za prodaju
božićnih drvaca;
b) Nikica Depikolzvane iz Krka, Krčkih Iseljenika 15- zamolba za sufinanciranje
opločenja dijela javne površine posute šljunkom ispred obiteljske kuće na adresi
Krčkih iseljenika 15;
c) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za oslobođenje plaćanja
komunalnog doprinosa za Grad Krk u vezi izgradnje 5.,6., i 7., faze primarne
prometnice planske oznake U-3, i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u
obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u
gradu Krku, („Službene Novine PGŽ“ broj: 37/07) na k. č. 3444/2, 3441/4, 3442/4,
4040/3, 4040/4, i 4029/10 k.o. Krk – grad u Krku.
3. Očitovanje tvrtke I. M. Pečarić inženjering d.o.o. o potrebi izvođenja dodatnih i
nepredviđenih radova na izgradnji nadstrešnice iznad dijela tribina na
Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku.
4. Tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke – ponuda za vođenje tijeka postupka ishođenja
mišljenja ocjene o potrebi strateške procjene za Plan gospodarenja otpadom.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Ani Znaor iz Malinske, odobrava se financijska pomoć za odlazak na Svjetsko
prvenstvo Kickboxinga koje će se održati u Mađarskoj od 4. do 12. studenog
2017. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Prihvaća se Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa odgojno
obrazovnog rada za pedagošku godinu 2016./2017., Godišnji plan i program
odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za pedagošku
2017./2018. i Kurikulum Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za pedagošku
godinu 2017./2018.,
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 Grad Krk podržava prijedlog Udruge „Ljudi i običaji“ iz Rubeši za
sufinanciranje Festivala „Melodije Istre i Kvarnera“ sukladno Sporazumu o
zajedničkom financiranju festivala.
Upućujemo Udrugu „Ljudi i običaji“ da Gradu Krku dostave Ugovor o
suorganizaciji Festivala, sa iznosima financiranja svake JLS.
Sukladno prijedlogu Sporazuma o zajedničkom financiranju festivala Melodije
Istre i Kvarnera, Grad Krk će iz Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
osigurati iznos od 50 % potrebnih sredstava.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
obilježavanje proslave Svjetskog dana učitelja, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kn.

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2017./2018., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 18. listopada 2017. godine
prispjelo ukupno 4 (četiri) zamolbe učenika proizvodnih zanimanja sa
područja grada Krka, te da 4 (četiri) natjecatelja – učenika ispunjavaju
natječajne uvjete i to:
1. Leo Herić, iz Krka, D. Gervaisa 5, učenik drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer automehaničar;
2. Renata Kosić, iz Vrha, Gušternica 48, učenica drugog razreda Obrtničke
škole Opatija, smjer kozmetičar;
3. Dominik Bajčić iz Krka, Bajčići 29, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer kuhar;
4. Josip Depikolozvane, iz Krka, Vrh 138 c, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer konobar.

II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2017./2018. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2017. godine, zaključno s 30. lipnja 2018.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
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I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2017./2018., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 18. listopada 2017. godine
prispjelo ukupno 7 (sedam) zamolbi studenata za stipendiranje 1. godine
studija sa područja Grada Krka, te da svi natjecatelji – studenti ispunjavaju
natječajne uvjete i to:
1. Antonio Tonković, iz Vrha, Salatići 39, student prve godine FER Zagreb –
smjer elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo;
2. Mara Parenrić, iz Krka, J. Pupačića 68, studentica prve godine PMF Zagreb,
studij biologije;
3. Antonela Bogdanić, iz Vrha, Vrh 11, studentica prve godine PMF Zagreb,
studij matematike;
4. Sanja Bjelobradić, iz Krka, Zagrebačka 31, studentica prve godine Tehničkog
fakulteta Rijeka, studij strojarstva;
5. Katarina Šušnjara, iz Vrha, Kosić 158, studentica prve godine Akademije
primijenjenih umjetnosti;
6. Silvija Kosić iz Vrha, Gušternica 47, studentica prve godine PMF Zagreb,
studij geografije;
7. Laura Karabaić, iz Krka, Braće Juras 5, studentica prve godine
Farmaceutsko biokemijskog fakulteta;

II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2017./2018. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od studenog 2017. godine, zaključno sa srpnjem 2018.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

I.


Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2017./2018., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 18. listopada 2017. godine
prispjelo ukupno 22 (dvadesetdvije) zamolbe studenata za stipendiranje sa
područja Grada Krka, te da 21 (dvadesetjedan) natjecatelj – student
ispunjava natječajne uvjete i to:
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1. Iva Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, studentica Pravnog fakulteta
u Rijeci;
2. Martina Nenadić iz Linardića, Linardići 18/a, studentica Sveučilišta u Rijeci,
Odjel za biotehnologiju;
3. Krešimir Vido, iz Krka, Zagrebačka 12, student Medicinskog fakulteta u Rijeci;
4. Ana Marija Tomljenović, iz Krka, Bodulska 10, studentica Veleučilišta u Velikoj
Gorici;
5. Borna Plentaj, iz Krka, J. J. Strossmayera 17/1, student Pomorskog fakulteta u
Rijeci;
6. Marija Vančina iz Kornića, Kamenica 14a, studentica Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, smjer antropologija i arheologija;
7. Josipa Franolić iz Krka, Nenadić 26, studentica Učiteljskog fakulteta u Rijeci,
smjer predškolski odgoj;
8. Lorena Kosić iz Krka, A. G. Matoša 9, studentica Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni
odjel za stručne studije – trgovinsko poslovanje;
9. Luka Brozić, iz Krka, Nenadić 12, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb,
smjer konstrukcija;
10. Rozalija Šajn iz Krka, Vrh 90, studentica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za
biotehnologiju, smjer biotehnologija i istraživanje lijekova;
11. Marko Žužić, iz Krka, I. Mažuranića 12, student Kineziološkog fakulteta u
Splitu;
12. Mara Žužić iz Krka, D. Gervaisa 4, studentica Ekonomskog fakulteta Rijeka,
smjer financije i računovodstvo;
13. Anamarija Žic iz Vrha, Bok od Brozića 31, studentica Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, smjer povijest umjetnosti, modul konzervatorstvo;
14. Iva Žužić iz Pinezića, Put Sv. Fuske 19, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci,
studij psihologije;
15. Elizabetta Stanić iz Krka, Biskupa A. Mahnića 6, studentica Učiteljskog fakulteta
Rijeka, predškolski odgoj;
16. Matej Bakulčić iz Krka, Vršanska 23 a, student Veleučilišta u Rijeci, smjer
sigurnost na radu;
17. Mia Bušljeta iz Krka, J. Pupačića 3, studentica PMF Zagreb, studij kemija;
18. Dominik Marević iz Krka, Mate Balote 4, studentica Poljoprivrednog fakulteta
Osijek, studij voćarstvo;
19. Božica Bajčić iz Krka, Bajčići 9, studentica Akademije primjenjene umjetnosti
Rijeka;
20. Renato Lukarić iz Krka, Sv. Ivana 14, student Tehničkog fakulteta Rijeka studij
elektrotehnike;
21. Karla Baranić iz Krka, Splitska ulica 6, studentica Zdravstvenog veleučilišta
Zagreb – medicinsko labaratorijske dijagnostike.
II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2017./2018. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od 1. studenog 2017. godine, zaključno s 31. srpnja
2018. godine.
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III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.


I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2017./2018., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 18. listopada 2017. godine
prispjelo ukupno 13 (trinaest) zamolbi učenika sa područja grada Krka, te
da 12 (dvanaest) natjecatelja – učenika ispunjavaju natječajne uvjete i to:

1. Lovro Mršić iz Krka, Vinogradska 8/1, učenik četvrtog razreda Građevinsko
tehničke škole u Rijeci;
2. Fran Vasilić, iz Krka, O. Keršovanija 8, učenik četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
3. Lea Karabaić, iz Krka, Mali Kartec 58, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, , smjer opća gimnazija;
4. Ivor Hrast iz Krka, O. Keršovanija 10, učenik četvrtog razreda Građevinsko
tehničke škole u Rijeci;
5. Lucija Depikolozvane, iz Krka, Krčkih Iseljenika 15, učenica trećeg razreda
Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
6. Nicole Kramar iz Krka, Krka, Lukobran 7, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer hotelijersko turistički tehničar;
7. Maja Svitek iz Krka, Milohnići 43, učenica trećeg razreda « Srednje Hotelijersko
- turističke škole» Opatija, smjer hotelijersko turistički tehničar;
8. Franko Rušin, iz Krka, Krka, Narodnog Preporoda 21a, učenik trećeg razreda
Srednje škole za elektrotehniku i računarstvo Rijeka;
9. Klara Brzac iz Krka, Bartola Kašića 10, drugog razreda Srednje škole «Hrvatski
kralj Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
10. Anastazija Pahlić, iz Krka, Mali Kartec 47, učenica trećeg razreda Prirodoslovne
i grafičke škole Rijeka;
11. Katarina Franc iz Krka, Vrh, Gušternica 28, učenica trećeg razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk, smjer ekonomist.
12. Emanuela Mrakovčić, iz Pinezića, Krč 4, učenica četvrtog razreda
Poljoprivredne škole Zagreb.
II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2017./2018. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2017. godine, zaključno s 30. lipnja 2018.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
 Udruzi Kreativni Krk odobrava se financijska potpora za kupnju
kamere radi nadzora prostorije koju koristi Udruga, te se u tu svrhu
na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od
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4.995,26 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, sukladno ponudi
tvrtke Frisd d.o.o. Krk.
Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da odobreni iznos isplati
na račun ponuditelja usluge.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Ankici Antolić iz Punta, daje se suglasnost za korištenje javne površine na
lokaciji bivše zelene tržnice u gradu Krku za prodaju božićnih drvaca, u
vremenu od 19. - 25. prosinca 2017. godine.
Podnositeljica zamolbe dužna je Gradu Krku, JUO, Odjeku za komunalno
gospodarstvo platiti naknadu za korištenje javne površine u visini dnevnog
zakupa temeljem članka 31. Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i
29/15).
b) Prihvaća se zamolba Nikice Depikolzvane iz Krka, za sufinanciranje opločenja
dijela javne površine posute šljunkom ispred obiteljske kuće na adresi Krčkih
iseljenika 15, u gradu Krku.
Predmetna javna površina urediti će se na način, da će se od pješačkih stepenica
koje idu iz ulice Narodnog Preporoda do kolnog ulaza u dvorište podnositelja
zahtjeva, izgraditi nogostup sa oborenim rubnjacima.
Ostatak neuređene površine koja je vlasništvu, podnositelja zahtjeva, vlasnik
zemljišta uređuje o svom trošku.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.
c) Obračun komunalnog doprinosa za izgradnju 5., 6., i 7., faze primarne
prometnice planske oznake U-3, i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u
obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u
gradu Krku, iznosi 1.170,00 m2, te se Grad Krk na temelju uvodnih odredbi
Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1. podstavka 1. i 4.
Odluke o komunalnom doprinosu, oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa
obračunatog u iznosu od 161.460,00 kn, za izgradnju primarne prometnice
planske oznake U-3, i pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u obuhvatu
Detaljnog plana uređenja dijela Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu
Krku, na k. č. 3444/2, 3441/4, 3442/4, 4040/3, 4040/4, i 4029/10 k.o. Krk – grad u
Krku.
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Grad Krk se obvezuje sredstva u iznosu od 161.460,00 kn osigurati iz drugih
nenamjenskih prihoda Proračuna Grada Krka.
Oslobađanje komunalnog doprinosa u iznosu od 161.460,00 kn u Glavnoj knjizi
Proračuna provest će se kao prijeboj – evidentiranjem prihoda od komunalnog
doprinosa- naknada za oslobođenje, kako bi se mogla osigurati sredstva iz
drugih nenamjenskih prihoda Proračuna Grada Krka.
Sredstva za oslobađanje komunalnog doprinosa osigurana su u Proračunu Grada
Krka za 2017. godinu.
Ad 3.
Očitovanje tvrtke I. M. Pečarić inženjering d.o.o. o potrebi izvođenja dodatnih i
nepredviđenih radova na izgradnji nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru
„Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, obrazložila je Antonela Jurina, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje očitovanje nadzornog inženjera Davora Pečarića dipl. ing. građ. o
potrebi izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji nadstrešnice iznad
dijela tribina na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku kao i procijenjena
vrijednost radova koja iznosi 133.890,87 + PDV što ukupno iznosi 167.363,59 kn.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede pregovarački
postupak prema izrađenom troškovniku od nadzornog inženjera Pečarić Davora,
dipl.ing.građ. - tvrtka I. M. Pečarić inženjering d.o.o., za potrebe dovršetka izgradnje
građevine „Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru „Josip
Uravić Pepi“ u gradu Krku, na temelju Ugovora o građenju sklopljenom između GP
KRK-a d.d. i Grada Krka Klasa: 406-09/17-01/4, Ur.broj: 2142/01-02/1-17-25, od dana
28.srpnja2017.god.
Ad 4.
Ponudu tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke za vođenje tijeka postupka ishođenja mišljenja ocjene o
potrebi strateške procjene za Plan gospodarenja otpadom, obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke za vođenje tijeka postupka ishođenja
mišljenja ocjene o potrebi strateške procjene za Plan gospodarenja otpadom, u iznosu
od 8.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a - vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka.
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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