GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/15-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-15-83-42
Krk, 28 . travnja 2015.

ZAPISNIK
sa 83. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 27. travnja (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, Josip Staničić, 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, Ines Galjanić,
stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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
DNEVNI RED
1. Tvrtka Frisd d.o.o. prijedlog za obnovu licence za uređaj Fortigate – hot spot
Pinezići.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Božidar i Anica Žužić iz Krka, I. Mažuranića 24 - zamolba za ostvarivanje prava
na naknadu za njihovog sina Marka Žužića, člana Jedriličarskog kluba „Vihor“ iz
Baške , temeljem Rješenja o kategorizaciji sportaša – športaš Hrvatske V.
kategorije – daroviti športaš;
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b) Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica - zamolba za sufinanciranje
održavanja manifestacije 5. Državnog susreta MATP-a , sportske igre djece sa
tjelesnim oštećenjem;
c) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje kupnje jednog
klima uređaja za prostor u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, podružnica
Vrh;
d) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za kupnju
računala budući da financijskim planom nije predviđen dostatan iznos sredstava;
e) Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka - zamolba za sufinanciranje rada
udruge;
f) Odsjek za društvene djelatnosti – informacija u vezi priprema za konsenzus
konferencije vezano za projekt Zdravi Grad, zdravi Otok;
g) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk - prijedlog za nagrađivanje učenika i
mentora koji su sudjelovali na državnim natjecanjima tijekom školske godine
2014./2015.;
h) Sandra Sindičić iz Kornića, Gornje Nerzice 7 – zamolba za ostvarivanje prava na
naknadu za njezinog sina Ivana Sindičića, člana Wakeboard kluba Krk , temeljem
Rješenja o kategorizaciji sportaša – športaš Hrvatske VI. kategorije – daroviti
športaš;
i) Udruga umirovljenika Grada Krka iz Krka, J. J. Strossmayera bb - zamolba za
sufinanciranje održavanja izborne Skupštine;
j) Udruga umirovljenika „Poljica Šotovento“ - zamolba za nabavku računala s
printerom za potrebe udruge;
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Italo Samblich iz Krka, S. Radića 4 – primjedba na predloženu regulaciju prometa
u Idejnom rješenju izrađenom od tvrtke GPZ d.d. Rijeka, projektanta Zlatka
Pavušeka dipl. ing. građ. za rekonstrukciju križanja ulice Stjepana Radića i
Narodnog Preporoda s parkiralištem u gradu Krku;
b) Mario Grgurić iz Krka, I. Meštrovića 23 a - zamolba za postavljanje stupa javne
rasvjete u dijelu ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku;
c) Tvrtka Geo line d.o.o. iz Krka - ponuda za izradu elaborata parcelacije ceste u
skladu s lokacijskom dozvolom za izgradnju ulica u predjelu Kartec u Krku, prema
UPU 1 Krk;
d) Tvrtka G. P. Z. d.o.o. Rijeka - projektno rješenje raskršća kod Doma zdravlja u
gradu Krku;
e) Prijedlog za uređenje istočnog dijela okoliša (trga) O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u
gradu Krku.
4. Imovinsko-pravni predmeti.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Elmas d.o.o. iz Rijeke, O. Valića 55 - prijedlog Ugovora o održavanju
pilomata u gradu Krku;
b) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje nabavke novih kolica za prijevoz
pokojnika na Mjesnom groblju Kornić;
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c) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje nabavke zaštitne mreže za
potrebe dječjeg igrališta u naselju Kornić.
6. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014.
godinu;
7. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014.
godinu;
8. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja;
9. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu;
10. Hrvatske vode d.o.o. Zagreb - prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane
baze komunalne naknade – otoka Krka u 2015. godini;
11. Ugostiteljski obrt „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka - zamolba za produženje
radnog vremena ugostiteljskog objekta za dan 16. svibnja 2015. godine, do 04,00
sata ujutro, radi održavanja proslave petogodišnjice rada Caffe bara;
12. T.D. Vecla d.o.o. – inicijativa za uvođenje novih parkirališnih površina pod
režimom naplate tijekom turističke sezone i radnog prijedloga Odluke o
dopunama/izmjenama Odluke o privremenim javnim parkiralištima;
13. Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Rijeka, u vezi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH u 2015. godini.

Ad 1.
Prijedlog tvrtke Frisd d.o.o. za obnovu licence za uređaj Fortigate – hot spot Pinezići
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Za ključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za obnovu licence za uređaj Fortigate – hot spot
Pinezići ( kontrola web prometa, antivirus i spam) u iznosu od 2.643,75 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Marku Žužiću iz Krka, I. Mažuranića 24, dodjeljuje se novčana nagrada u
iznosu od 3,000,00 kuna, a temeljem Rješenja o kategorizaciji sportaša – športaš
Hrvatske V. kategorije – daroviti športaš.
Slijedom prednjih odredbi zadužuje se Odsjek za proračun i financije da isplati
imenovanom sportašu iz stavka 1. ovoga Zaključka utvrđenu nagradu;
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b) Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, odobrava se financijska potpora
za održavanje manifestacije 5. Državnog susreta MATP-a , sportske igre djece sa
tjelesnim oštećenjem, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn;
c) Prihvaća se zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za
sufinanciranje kupnje jednog klima uređaja za prostor u Dječjem vrtiću
„Katarina Frankopan“ Krk, podružnica Vrh, te se iz Proračuna Grada Krka za
2015. godinu odobrava iznos od 9.307,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a,
temeljem ponude br: 2015-54, Servisa za popravak električnih aparata za
kućanstvo „Elektro – Box“ vl. Davor Ivanović iz Krka, I. Meštrovića 11 (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka);
d) Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za kupnju
računala budući da financijskim planom za 2015. godinu nije predviđen dostatan
iznos sredstava.
Prilikom donošenja rebalansa Proračuna za 2015. godinu izvršit će se usklađenje
plana s realiziranom nabavom;
e) Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Rijeka, odobrava se financijska potpora
za pomoć u radu udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn;
f) Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti u vezi priprema
za konsenzus konferencije vezano za projekt Zdravi Grad, zdravi Otok;
g) Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O. Š. "Fran
Krsto Frankopan" Krk, MŠ Krk, PŠ Vrh i SŠ "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk za
postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće
nagrade mentoru i učenicima i to:
 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Meri Gršković,
prof. i Nicole Kramar, učenici 8. razreda Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz predmeta engleski
jezik;
 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Gordani Božić
prof. i Matei Tonković, učenici 7. razreda Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ Krk, P. Š. Vrh za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz
predmeta geografija;
 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Nadi Pintar
prof. i Eriki Akvić učenici 8. razreda Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
Krk, P. Š. Vrh, za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz predmeta engleski
jezik.
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Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti;
h) Ivanu Sindičiću iz Kornića, Gornje Nerzice 7, dodjeljuje se novčana nagrada u
iznosu od 3,000,00 kuna, a temeljem Rješenja o kategorizaciji sportaša – športaš
Hrvatske VI. kategorije – daroviti športaš.
Slijedom prednjih odredbi zadužuje se Odsjek za proračun i financije da isplati
imenovanom sportašu iz stavka 1. ovoga Zaključka utvrđenu nagradu;
i)

Prihvaća se zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka, za sufinanciranje
održavanja izborne Skupštine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu odobrava iznos od 50 % utrošenih sredstva temeljem računa
tvrtke Hoteli Krk d.o.o. Krk;

j) Prihvaća se zamolba Udruge umirovljenika „Poljica Šotovento“ za nabavku
računala s printerom za potrebe udruge.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da od tvrtke Frisd d.o.o. Krk zatraži
ponudu za nabavku računala, te realizira kupnju istog za potrebe Udruge
umirovljenika „Poljica Šotovento“.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje primjedba Itala Samblicha iz Krka, na predloženu
regulaciju prometa u Idejnom rješenju izrađenom od tvrtke GPZ d.d. Rijeka,
projektanta Zlatka Pavušeka dipl. ing. građ. za rekonstrukciju križanja ulice
Stjepana Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem u gradu Krku.
Nalaže se projektantu Idejnog rješenja kružnog toka i parkirališta „kod fratri“
da uz korekcije kružnog toka pokuša uklopiti i rješenje jednosmjerne ceste u
dijelu ulice Stjepana Radića od križanja s Vinogradskom ulicom do planiranog
kružnog toka.
b) Prihvaća se zamolba Maria Grgurića iz Krka, za postavljanje stupa javne
rasvjete u dijelu ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku.
Procijenjena vrijednost za dobavu, dopremu i ugradnju stupa javne rasvjete,
iznosi 5.300,00 kn +PDV što ukupno iznosi 6.625,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša.

5

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka, za izradu elaborata
parcelacije ceste u skladu s lokacijskom dozvolom za izgradnju ulica u predjelu
Kartec u Krku, prema UPU 1 Krk, u iznosu od 14.700,00 kn + PDV što ukupno
iznosi 18.375,00 kn.
d) Nakon što je tvrtka G. P. Z. d.o.o. Rijeka izvršila preklapanje orto - foto
podloge sa projektnim rješenjem, ustanovljeno je da projekti predviđaju
proširenje autobusnog ugibališta u zonu Doma zdravlja u gradu Krku, te da će
rekonstruirana cesta prije no što se izgradi južni dio ceste i nogostupa imati
premale gabarite.
Ni jednoj fazi rekonstrukcije ceste neće se moći pristupiti ako širina ceste ne
iznosi minimalno 7,0 m uvećana za obostrani nogostup 1,5 m x 2 m.
e) Prihvaća se troškovnik i procjena Eda Hera dipl. ing. građ. za uređenje
istočnog dijela okoliša O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku koja
uključuje popločenje kulir pločama i izvođenje oborinske kanalizacije, te
dobavu i postavljanje ograde od vibro pletiva mreže u iznosu od 253.974,05 kn
+ PDV što ukupno iznosi 317.467,56 kn.
Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede hitan postupak javne nabave
prema troškovniku iz stavka 1. ovog zaključka.
Zadužuje se Centar za kulturu Grada Krka da ishodi suglasnost Osnovne škole
„Fran Krsto Frankopan“ Krk za održavanje manifestacije „Ljetnih priredbi“ u
dvorištu Osnovne škole.
Nadalje, nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži
ponudu za izradu projektnog rješenja za izradu rasvjete uz zidine koja će
služiti za osvjetljavanje školskog dvorišta prije i poslije održavanja predstava
sa napajanjem iz Društvenog centra Krk.
Kroz projektno rješenje potrebno je ispitati i predvidjeti potrebnu snagu i
način napajanja električnom energijom za svu potrebnu tehniku u cilju
održavanja predstava.
Ad 4.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
O d l u k e i Z a k l ju u č k e
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za
izgradnju javne rasvjete na području Grada Krka ( Kornić, Pinezić, Krk) građevinski i monterski radovi ( nabava radova) nakon provedenog p o st up ka
p rik up lja nja po nud a ( zapisnik o javnom otvaranju ponuda u privitku).
2.

Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za
ustupanje radova na izgradnji atletskih sportskih borilišta na S.C. Josip
Uravic Pepi - I faza radova, nakon provedenog postupka prikupljanjem
ponuda ( zapisnik o pregledu i
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ocjeni ponuda u privitku ).
3. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za
ustupanje radova na uređenju terase Dijana- u poslovnom prostoru u
vlasništvu Grada Krka
(zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u privitku) .
Prijedlog HEP d.o.o. Elektroprimorje Rijeka za zaključenje ugovora o
osnivanju prava služnosti na parcelama u k.o. Krk grad za potrebe izgradnje i
održavanja kabela
20 kV za TS 20/0,4 kV Vidikovac 2 .
5. Prijedlog Tomislava Kirinčića iz Krka za oslobođenje plaćanja zakupnine
za poslovni prostor Terasa Dijana za period od 2 ( dva) mjeseca, radi
nemogućnosti rada u objektu, za vrijeme trajanja radova na uređenju
terase.

4.

6. Prijedlog Marije Kosić iz Brusića i Dorice Prendivoj i z Rijeke, za
priznavanje prava vlasništva na z.č. 3474/3 k.o. Poljica, površine
102m2, koja parcela je dodijeljena njihovoj pravnoj prednici Luci
Prendivoj, rješenjem Komisije za uzimanje i davanje na korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta bivše Općine Krk od 4. travnja
1980. godine, radi formiranja okućnice.
7. Prijedlog Nedeljka Kosića iz Kornića, Brajutovci 27, za davanje u zakup z. č.
126 povrsine 173 m2 k.o. Kornić, radi proširenja okućnice kuce izgrađene na
z. č. 16/2 k.o. Kornić, na način da bi se parcela očistila i zasadila autohtonim
biljem.
8. Prijedlog Mirjane Janković iz Zagreba, Kralja Zvonimira 3 , za davanje
suglasnosti za legalizaciju pomoćne građevine u vlasništvu predlagateljice
koja je dijelom izgrađena na parceli koja čini ulicu Brace Juras u gradu Krku
( izgrađena 1979. godine).
9.Donošenje odluke vezano za prijedlog Maria Badurine iz Krka, Vlade Tomašića
7, za davanje u zakup jednog parkirnog mjesta u Dubašljanskoj ulici , a nakon
očitovanja prometnog redara u navedenom predmetu.
10. Molba Čermelj Branka iz Dobrinja, Rasopasno 19 (Hrvatski branitelj
iz Domovinskog rata- dragovoljac ) za dodjelu na korištenje stana za
rješavanje stambenog pitanja.
11. Prijedlog Lukavečki Vlada iz Lobora, Završje Loborsko 49 ,
za kupnju novoformirane z. č. 1523/12 k. o. Kornić (površine
76m2 , koja ulazi u sastav puta u dijelu naselja Kornić.
12. Prijedlog Igora Š imunića iz Punta za davanje suglasnosti za
prodaju alkoholnih pica ( medica) na zakupljenoj javnoj
površini na Trgu Kamplin ( lokacija 52 ).
13. Prijedlog Danice Rušin iz Malinske da se zatraži i ishodi
suglasnost Mjesnog odbora Milohnići vezano za davanje prijedloga
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da u građevinsko područje naselja Brzac uđu dijelovi z. č. 1699/7 i
z. č. 1699/8 obje k.o. Linardići, vlasništvo predlagateljice. Također
se daje na donošenje odluke prijedlog imenovane da se suhozid
između novoformiranih z. č. 1699/22 i z. č. 1699/23 obje k.o.
Linardići koje ulaze u sastav puta u dijelu naselja Brzac i z.č.
1699/7 i z.č. 1699/8 k.o. Linardići koje su vlasništvo predlagate1jice
izgradi prije probijanja puta na z.č. 1699/22 i 23 k.o. Linardići.
14. Ponuda Č edomira Franolića , vlasnika Galerije Dagmar u gradu
Krku za kupnju slika i kompenzaciju vrijednosti istih sa dugom
koji predlagatelj ima sa osnova zakupa poslovnog prostora.
15.Prijedlog Jelene Antić iz Zagreba, Ilovička 20, za davanje
suglasnosti za obavljanje trgovačke djelatnosti ( prodaja asortimana
dječjeg, sportsko rekreacijskog sadržaja i potrepština za plažu) na
dijelu parcele koja je u privatnom vlasništvu , a na kojoj se nalazi
objekt Neptun u gradu Krku.
16.Prijedlog Bavrka Bruna iz Zagreba, Milovana Gavazzia 16 A , za
postavljanje montažnog objekta za obavljanje jednostavnih
ugostiteljskih usluga površine 12m 2 na području Grada Krka (
prijedlog za zakup javne površine ili za izdavanje koncesijskog
odobrenja ).
17.Prijedlog Marice Depope Kristan iz Skrbčića 2, za davanje
koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti jednostavnih
ugostiteljskih usluga u uvali Sv. Fuska koji bi se obavljali u
nepokretnom iii priključnom vozilu.
Lokacija i djelatnost nisu uvršteni u Plan upravljanja pomorskim dobrom za
2015. godinu.
18. Prijedlog Svesa natura d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu za
određivanje lokacije za postavljanje stroja za pizze ( samoposlužnog
aparata na kojem kupac bira sastojke , nakon čega kroz izlazni otvor
dobiva gotovi proizvod).
19. Prijedlog Roka Morića iz Rijeke , Pehlin 67, za određivanje lokacije
za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na području
Grada Krka koji bi se obavljali u nepokretnom vozilu.
20. Prijedlog Josefa Oroshija iz Krka za kupnju metalnog stola u vlasništvu Grada
Krka ( stol se nalazi u bivšem caffe baru u zgradi Grada Krka ).
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o održavanju pilomata u gradu Krku, dostavljen
od tvrtke Elmas d.o.o. iz Rijeke, (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora s
troškovnikom radova i usluga koji čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za nabavku novih
kolica za prijevoz pokojnika na Mjesnom groblju Kornić, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 11.000,00 u
koji iznos je uključen iznos PDV-a, sukladno ponudi Obrta „Usluge Cvelić“, vl.
Josip Cvelić iz Milovčića, Milovčići 17 ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
c) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za nabavku zaštitne
mreže za potrebe dječjeg igrališta u naselju Kornić, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 3.339,50 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem ponude tvrtke Ghia sport d.o.o. Pazin,
Industrijska zona Ciburi bb, (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Ad 6.
Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014.
godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za
2014. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa raspodjele
boravišne pristojbe za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.

Ad 7.
Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014.
godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava
ekološke pristojbe za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
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2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 8.
Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
ODLUKU

dopunama/izmjenama Odluke o privremenim javnim parkiralištima s naplatom
Članak 1.
U Odluci o privremenim javnim parkiralištima s naplatom («Službene novine Primorskogoranske županije» broj 13/14) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Privremena javna parkirališta s naplatom u gradu Krku su:








Parkiralište «Fratri« (uz ulicu Stjepana Radića);
Parkiralište «Kružni tok II.« (uz ulicu Slavka Nikolića);
Parkiralište «Plav« (šumica iznad plaže);
Parkiralište «Sportski centar« (uz ulicu Slavka Nikolića);
Parkiralište Vinogradska;
Parkiralište Dom zdravlja I i
Parkiralište Dom zdravlja II«
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorskogoranske županije».
Ad 9.
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon završene rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2014. godinu, (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Plana raspodjele
sredstava spomeničke rente za 2014. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
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Ad 10.
Prijedlog Ugovora Hrvatskih voda d.o.o. Zagreb o sufinanciranju revidirane baze komunalne
naknade – otoka Krka u 2015. godini obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Za k l j u č a k
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade –
otoka Krka u 2015. godini, dostavljen od Hrvatskih voda d.o.o. Zagreb (vidi prilog
predmetni prijedlog Ugovora s troškovnikom radova i usluga koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Ad 11.
Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka za produženje radnog
vremena ugostiteljskog objekta za dan 16. svibnja 2015. godine, do 04,00 sata ujutro, radi
održavanja proslave petogodišnjice rada Caffe bara, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Ugostiteljskom obrtu „Vignole“ iz Krka vl. Ermano Lužina, S. Radića bb, odobrava se
produženje radnog vremena za Caffe bar „Vignole“ do 04,00 sata ujutro, za dan 16.
svibnja 2015. godine, radi proslave 5. obljetnice rada.
Ad 12.
Inicijativu T.D. Vecla d.o.o. za uvođenje novih parkirališnih površina pod režimom naplate
tijekom turističke sezone i radnog prijedloga Odluke o dopunama/izmjenama Odluke o
privremenim javnim parkiralištima obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se inicijativa Vecle d.o.o. Krk za uvođenje novih privremenih
parkirališnih površina pod režim naplate tijekom turističke sezone, te u vezi s
time i prijedlog za dopunu Odluke o privremenim javnim parkiralištima s
naplatom («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 13/14).
2. Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim
javnim parkiralištima (vidi prilog zaključku predmetni prijedlog Odluke koji čini
njegov sastavni dio).
3. Kako je jedan dio novih privremenih parkirališnih površina u vlasništvu Doma
zdravlja PGŽ (Parkiralište Dom zdravlja I i Parkiralište Dom zdravlja II)
potrebno je sa vlasnikom istih dogovoriti sve organizacijske i tehničke detalje oko
korištenja dijela navedenih parkirališta za osoblje Doma zdravlja, Ispostave Krk,
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kao i pravno uređenje odnosno ishođenje suglasnosti za uvođenje dijela
predmetnih parkirališnih površina u režim naplate od 1. lipnja do 30. rujna.
4. Zadužuje se Nedeljko Dunato, direktor Vecle d.o.o. Krk za realizaciju ovog
zaključka.
Ad 13.
Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Rijeka, u vezi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2015. godini obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Za k l j u č a k
Prima se na znanje Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Rijeka, u vezi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini, Klasa: 214-02/15-01/01, Urbroj: 54312-01-15-1 od 20. travnja 2015. godine.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.10 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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