GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-12-137-86
Krk, 07. studenog 2012.

ZAPISNIK
sa 137. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. 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,
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 opće, pravne i kadrovske poslove:
zahtjev Turističke zajednice Grada Krka, Vela Placa 1, za dostavu prijedloga ulaganja
u boravišnu i ekološku pristojbu;
b) informacija pročelnika JUO Grada Krka Marinka Bajčića o održanom sastanku u
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Zagrebu u vezi zahvata Marine Punat d.o.o. u
akvatoriju Puntarske uvale.
a)

2. Izvješće Zamjenika gradonačelnika u svezi popisa upravnih predmeta van roka.
3. Odsjek za proračun i financije:
a)

Udruga Livingston, iz Rijeke, Zanonova 1- prijedlog u svezi Ugovora za sufinanciranje
izložbe hrvatskog primorja na velikim izložbenim panoima pod nazivom „Mediteranski
eseji“ a u sklopu projekta „Prijatelji mora“;
b) Klub podmorskih aktivnosti „Bios I“ Krk- zamolba za sufinanciranje štete nastale na
vodoinstalacijskom sustavu u prostorijama kluba na plaži Plav u gradu Krku;
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c) Matija Makarun, dipl. ing. arh., - zamolba za isplatu drugog dijela naknade za vršenje
poslova zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji školskog trga – Trga glagoljaša u
gradu Krku;
d) očitovanje voditelja Odsjeka o pripremi prijedloga Proračuna Grada Krka za 2013.
godinu.

4. Odsjek za društvene djelatnosti:














zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj
godini 2012./2013;
zamolbe studenata za dodjelu stipendija na postdiplomskim studijima temeljem
objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini
2012./2013.,
zamolbe studenata za dodjelu stipendija za prvu godinu studija, temeljem
objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2012./2013.
zamolbe studenata za dodjelu stipendija temeljem objavljenog Natječaja za dodjelu
stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2012./2013,
Nakladnik Poslovne zone Rijeka A5 – zamolba za tiskanje i otkup brošure pod
nazivom Nasilje i mladi i „Mladi i droga“;
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ - zamolba za sufinanciranje troška
nabavke školskih udžbenika za šk.godinu 2012./2013. za učenika Luku Crkvenčića
iz Bajčića;
Izvješće Odsjeka o prispjelim prijavama po objavi Javnog poziva za sufinanciranje
programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi,
tehničkoj kulturi i programima građana koji djeluju u gradu Krku za 2013. godinu;
Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje izleta u Vukovar, za mještane
koji su sudjelovali u organizaciji i radu na pučkoj fešti koja je održana tijekom
mjeseca kolovoza u naselju Milohnići.

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14- zahtjev za reguliranje obaveze komunalnog
doprinosa za gradnju Fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka – I faza;
b) Tvrtka Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14- zahtjev za reguliranje obaveze komunalnog
doprinosa za gradnju Fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka – II faza;
c) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije o
provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije –
jesenska akcija 2012. godine;

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Alojzije Franolić, iz Malinske, Nenadići 26, Goran Marević iz Krka, I. Mažuranića 2 i
tvrtka Muškatel d.o.o.- inicijativa za pokretanje ciljanih izmjena PPU Grada Krka u cilju
uvrštavanja odredbi za gradnju turističkih apartmana sa dvije smještajne jedinice;
b) Lenka Štajduhar iz Rijeke, A. B. Šimića 42- zamolba za proširenje građevinskog područja
naselja Kornić na z.č. 711/12 i 1480/1 k.o. Kornić.

7. Imovinsko – pravni predmeti.
8. Obavijest o izlasku mjesečnika za kulturu življenja na otoku Krku pod nazivom
„Krčki val“.
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9. Uslužni obrt „Rankun“ vl. Branimir Vančina, iz Kornića, Kamenica 14 a zamolba za davanje suglasnosti za sječu i izradu drvenih sortimenata na
građevinskom deponiju Lizer.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložilo je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zahtjev Turističke zajednice Grada Krka, za dostavu
prijedloga ulaganja u boravišnu i ekološku pristojbu za 2013. godinu.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da pripremi radni prijedlog ulaganja u
boravišnu i ekološku pristojbu za 2013. godinu, kako bi izvori sredstava bili
namjenski utrošeni, sukladno Zakonu o proračunu („Narodne Novine“ broj:
87/08) i Odluci o naplati ekološke pristojbe („Službene novine PGŽ“ broj: 21/03 i
10/04).
b) Prima se na znanje informacija o održanom sastanku u Ministarstvu zaštite
okoliša i prirode u Zagrebu u vezi zahvata Marine Punat d.o.o. u akvatoriju
Puntarske uvale.
Slijedom razgovora i zaključka da će za izvedeni zahvat Marine Punat d.o.o. u
akvatoriju Puntarske uvale biti potrebno na temelju odredbi Uredbe o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine“ broj: 64/08 i 67/09) provesti
postupak za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, upućuje se
inicijativa Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da obzirom na lokaciju i obilježja
predmetnog zahvata, uključi Grad Krk u sve postupke koji će se voditi u
navedenom Ministarstvu, a vezani su na zahvate Marine Punat d.o.o. u
akvatoriju Puntarske drage.
Ad 2.
Izvješće u svezi popisa upravnih predmeta van roka, obrazložilo je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće Zamjenika gradonačelnika u svezi popisa upravnih predmeta van
roka.
Za predmete s osnova traženja koncesijskih odobrenja rok rješavanja predmeta
produžuje se na 9 mjeseci.
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Ad 3.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Udruge Livingstone, iz Rijeke, u svezi Ugovora za
sufinanciranje izložbe hrvatskog primorja na velikim izložbenim panoima pod
nazivom „Mediteranski eseji“ a u sklopu projekta „Prijatelji mora“, koja izložba
je održana u Krku od 17-24. kolovoza 2012. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
b) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Kluba podmorskih aktivnosti „Bios
I“ Krk, za sufinanciranje štete nastale na vodoinstalacijskom sustavu u
prostorijama kluba na plaži Plav u gradu Krku, do realizacije Zaključka
Gradonačelnika Klasa: 052-02/12-01/3, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-6, od 21. rujna
2012. godine, te dostave Izvještaja o stanju klubskih prostorija.
c) Prima se na znanje zamolba Matije Makaruna, dipl. ing. arh. za isplatu drugog
dijela naknade za vršenje poslova zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji
školskog trga – Trga glagoljaša u gradu Krku.
Drugi dio naknade za izvršene poslove iz prednjeg stavka ovog zaključka isplatiti
će se po dostavi svih radova iz članka 2. Ugovora o autorskom djelu Klasa: 40609/12-03/5, Ur. broj 2142/01-02-12-3, od 14. veljače 2012. godine, te nakon
konačnog izvještaja Nina Novaka, prof. konzervatora, višeg savjetnika, za
povremeni nadzor nad arheološkim istraživanjima u gradu Krku.
d) Upućuju se voditelji Odsjeka kao i članovi kolegija Gradonačelnika da Odsjeku
za proračun i financije dostave prijedloge, programe i projekte koje je potrebno
uvrstiti u prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. godinu, zaključno do 09.
studenog 2012. godine, sukladno Zakonu o proračunu („Narodne Novine“ broj:
87/08).
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odlukei Zaključke
I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2012./2013., objavljenom u
dnevnom tisku «Novi list» d.d. Rijeka i na web stranicama Grada Krka, u
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otvorenom roku, tj. do 24. listopada 2012. godine prispjelo ukupno 15
(petnaest) zamolbi učenika sa područja Grada Krka, te da svi natjecatelji –
učenici ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Rozalija Šajn iz Vrha, Staro Selo 90, učenica drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,7)
2. Ivona Mršić, iz Pinezića, Lokvić 2, učenica drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» ekonomskog usmjerenja u Krku; (s prosjekom ocjena
4,7)
3. Anela Božić iz Vrha, Gušternica 17, učenica četrvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,9)
4. Marina Stjepić iz Salatića, Salatići 35, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,8)
5. Krešimir Vido iz Krka, Zagrebačka 12, učenik četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 5,0)
6. Iva Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, učenica četvrtog razreda
Srednje škole u Rijeci, smjer gimnazija u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,8)
7. Renato Lukarić, iz Krka, Sv. Ivana 14, učenik drugog razreda Srednje škole za
elektrotehniku i računarstvo Rijeka, ( s prosjekom ocjena 4,7)
8. Sara Marijan iz Krka, Zagrebačka 26, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,9)
9. Martina Nenadić, iz Linardića, Linardići 18 a, učenica trećeg razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; (s prosjekom ocjena
4,9)
10. Iva Žužić, iz Pinezića, Put Sv. Fuske 19, učenica trećeg razreda Srednje škole u
Rijeci, smjer gimnazija; ( s prosjekom ocjena 4,7)
11. Bruno Cvitkušić, iz Krka, Plavnička 9a, učenik četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,7)
12. Martin Peić iz Krka, Zagrebačka 45, učenik četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer hotelijersko-turistički tehničar u Krku; (s
prosjekom ocjena 4,8)
13. Josip Karabaić, iz Krka, Mali Kartec 64, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer automehaničar; ( s prosjekom ocjena 4,3).
14. Dario Kosić iz Vrha, Salatići 14, učenik drugog razreda Elektroindustrijske i
obrtničke škole u Rijeci, smjer autoelektričar; ( s prosjekom ocjena 4,2).
15. Adrian N. Štimac, iz Krka, R. Boškovića 14, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer kuhar; ( s prosjekom ocjena 3,8).

II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2012./2013. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od studenog 2012. godine, zaključno sa srpnjem 2013.
godine.
Zadužuju se Odsjek za proračun i financije i Odsjek za društvene djelatnosti
Grada Krka za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija.
…………………………………………………………………………………………
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I.


Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u akademskoj godini 2012./2013., (postdiplomski studij)
objavljenom u dnevnom tisku «Novi list» d.d. Rijeka, u otvorenom roku, tj.
do 24. listopada 2012. godine prispjele ukupno 4 (četiri) zamolbe studenata sa
područja Grada Krka, te da sve ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. David Mrakovčić iz Krka, Vrh 1a, student poslijediplomskog studija
Agronomskog fakulteta u Zagrebu, doktorski studij Poljoprivrednih
znanosti.
2. Danijel Ciković, prof. iz Krka, Stjepana Radića 8, student
poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja dr. znanosti u
području humanističkih znanosti - polje povijest umjetnosti pri Sveučilištu
u Zadru.
3. Ivan Braut mag.hist.art. iz Krka, Vrh 126, student poslijediplomskog
studija za stjecanje akademskog stupnja dr. znanosti u području
humanističkih znanosti - polje povijest umjetnosti pri Sveučilištu u Zadru.
4. Mirna Hriljac, mag. iur. iz Krka, V. Lisinskog 1, student poslijediplomskog
- specijalističkog studija „Pravo evropskih integracija“ Pravnog fakulteta u
Rijeci.

II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima - studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za studensku godinu 2012./2013. u mjesečnom iznosu od
1.000,00 kn, počevši od studenog 2012. godine zaključno sa srpnjem 2013.
godine.

……………………………………………………………………………………………....
I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u akademskoj godini 2012./2013., objavljenom u dnevnom tisku
«Novi list» d.d. Rijeka i na web stranicama Grada Krka, u otvorenom roku,
tj. do 24. listopada 2012. godine prispjelo ukupno 6 (šest) zamolbi studenata
za stipendiranje 1. godine studija sa područja Grada Krka, te da svi
natjecatelji – studenti ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Monika Radivoj iz Krka, I. Zajca 12, studentica prve godine Filozofskog
fakulteta u Zagrebu: ( s prosjekom ocjena 4,9)
2. Natalija Mršić, iz Pinezića, Golubić 2, studentica prve godine PMF fakulteta
u Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 4,8)
3. Anamarija Žic, iz Vrha, Bok od Brozića 31, studentica prve godine
Filozofskog fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,9).
4. Bruna Petrov iz Krka, Vinogradska 10, studentica prve godine
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5. Učiteljskog fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,7)
6. Marina Petrov iz Krka, V. Lisinskog 6, studentica prve godine Filozofskog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4.7)
7. Tihana Tomić iz Linardića, Linardići 19 a, studentica prve godine
Sveučilišta u Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,7).
II.

III.

I.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2012./2013. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od studenog 2012. godine, zaključno sa srpnjem 2013.
godine.

Zadužuju se Odsjek za proračun i financije i Odsjek za društvene djelatnosti
Grada Krka za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija.
………………………………………………………………………………………

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u akademskoj godini 2012./2013., objavljenom u dnevnom tisku
«Novi list» d.d. Rijeka i na web stranicama Grada Krka, u otvorenom roku,
tj. do 24. listopada 2012. godine prispjelo ukupno 28 (dvadesetosam) zamolbi
studenata sa područja Grada Krka, te da 22 (dvadesetdva) natjecatelja –
studenata ispunjavaju natječajne uvjete i to:

1. Silvija Lušić iz Krka, I. Mažuranića 4, studentica treće godine Pomorskog Fakulteta
u Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,33 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
2. Marina Zec iz Krka, Mali Kartec 54, studentica treće godine Pomorskog Fakulteta u
Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,29 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
3. Margareta Karabaić iz Krka, Mali Kartec, studentica treće godine Pomorskog
Fakulteta u Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,33 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
4. Sanja Perožić iz Krka, I. Meštrovića 10, studentica četvrte godine Pravnog fakulteta
u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 3,81 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
5. Leo Pavičić iz Krka, Ježevac 14, student 5 pete godine Studija geodezije i
geoinformatike u Zagrebu;( s prosjekom ocjena 4,10 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
6. Ines Pavičić iz Krka, Ježevac 14, studentica druge godine Studija geodezije i
geoinformatike u Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 4,64 i ostvarenih 63 ECTS bodova)
7. Robert Brozić iz Krka, I. Meštrovića 5, apsolvent Katoličko bogoslovnog fakulteta u
Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,20 i ostvarenih 63 ECTS bodova)
8. Ivona Bjelobradić iz Krka, Zagrebačka 31, studentica četvrte godine Sveučilišta u
Rijeci, Odjel za informatiku; (s prosjekom ocjena 4,44 i ostvarenih 60 ECTS
bodova)
9. Iva Mrakovčić iz Krka, Vrh 83, studentica četvrte godine Pomorskog Fakulteta u
Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,20 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
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10. Ivanka Zec iz Linardića, Linardići 7 a, studentica treće godine Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; (s prosjekom ocjena 4,10 i
ostvarenih 60 ECTS bodova )
11. Lucija Kosić iz Krka, Vršanska 23 b, studentica druge godine Učiteljskog fakulteta u
Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,69 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
12. Valentina Kvasić iz Kornića, Brajutovci 1, studentica četvrte godine Veleučilišta
Rijeka, studij poduzetništva (s prosjekom ocjena 3,87 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
13. Manuel Maligec, iz Krka, Bašćanska 10, student druge godine Tekstilno tehnološkog
fakulteta, tekstilni i modni dizajn (s prosjekom ocjena 4,92 i ostvarenih 65 ECTS
bodova)
14. Mario Zahija, iz Krka, S. Nikolića 29, student druge godine Građevinskog fakulteta
u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,30 i ostvarenih 60 ECTS bodova).
15. Antun Jurešić iz Krka, Vrh 28, student treće godine, Tehnički fakultet u Rijeci,
smjer elektrotehnika; ( s prosjekom ocjena 4,09 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
16. Luka Adžić Kapitanović iz Krka, student pete godine Agronomskog fakulteta u
Zagrebu, smjer voćarstvo; (s prosjekom ocjena 4,43 i ostvarenih 84 ECTS bodova)
17. Ivan Jurina iz Krka, Puntarska 11, student četvrte godine Studija geodezije i
geoinformatike u Zagrebu, (s prosjekom ocjena 4,18 i ostvarenih 63 ECTS bodova)
18. Matea Bjelobradić iz Krka, Zagrebačka 31, studentica pete godine Filozofskog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 3,87 i ostvarenih 62 ECTS bodova)
19. Tomislav Ručević, iz Krka, Zagrebačka 35, student druge godine Filozofskog
fakulteta u Osijeku; (s prosjekom ocjena 4,18 i ostvarenih 63 ECTS bodova)
20. Matea Kosić iz Vrha, Salatići 14, studentica druge godine Filozofskog fakulteta u
Rijeci, (s prosjekom ocjena 4,11 i ostvarenih 61 ECTS bodova)
21. Viktor Braut iz Krka, R. Boškovića 2, student četvrte godine FER u Zagrebu, smjer
računarstvo (s prosjekom ocjena 3,87 i ostvarenih 60 ECTS bodova)
22. Martin Katunar iz Krka, Kralja Tomislava 22, student treće godine Pravnog
fakulteta u Zagrebu, (s prosjekom ocjena 4,50 i ostvarenih 68 ECTS bodova )

II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2012./2013. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od studenog 2012. godine, zaključno sa srpnjem 2013.
godine.
Zadužuju se Odsjek za proračun i financije i Odsjek za društvene djelatnosti
Grada Krka za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija.
…………………………………………………………………………………………..


Prihvaća se zamolba nakladnika Poslovne zone Rijeka A5 za tiskanje i
otkup brošure pod nazivom „Nasilje i mladi“i „Mladi i droga“, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava
iznos od 1.000,00 kn.



Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa: 402-07/12-01/44, Ur.
broj: 2142/01-02/1-12-1, od 10. srpnja 2012. godine, odobrava se
isplata u iznosu od 200,00 kn učeniku I. g. razreda Srednje škole
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„Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka, Luki Crkvenčiću iz Bajčića,
Bajčići 40.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene
djelatnosti.


Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o prispjelim prijavama po
objavi Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba
u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i programima građana
koji djeluju u gradu Krku za 2013. godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje
čini sastavni dio ovog zaključka).
Radi ograničenih proračunskih sredstava, Grad Krk će po Programima iz
stavka I. ovog zaključka financirati udruge koje su registrirane na području
Grada Krka, te eventualno udruge koje nisu registrirane na području Grada
Krka, ali veći broj njihovih članova ima stalno prebivalište na području Grada
Krka.



Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje izleta u
Vukovar, za mještane koji su sudjelovali u organizaciji i radu na pučkoj fešti
koja je održana tijekom mjeseca kolovoza u naselju Milohnići, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 3.000,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Ad 5.

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
I.

Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog
doprinosa za gradnju Fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka – I
faza, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. stavka 1.
podstavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko –
goranske županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10 i 19/12).

II.

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi točke I.
ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje Fekalne kanalizacije zapadnog
dijela grada Krka – I faza,.
b)
I.

Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog
doprinosa za gradnju Fekalne kanalizacije zapadnog dijela grada Krka
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– II faza, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8.
stavka 1. podstavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene
novine Primorsko – goranske županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10 i
19/12).
II.

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi
točke I. ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje Fekalne
kanalizacije zapadnog dijela grada Krka – II faza,.

c) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske
županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne
dezinsekcije i deratizacije – jesenska akcija 2012. godine, broj: 1034/111/2012 (
vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 6.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Inicijativu Alojzija Franolića, iz Malinske, Nenadići 26, Gorana Marevića iz Krka, I.
Mažuranića 2 i tvrtke Muškatel d.o.o. za pokretanje ciljanih izmjena PPU Grada Krka
u cilju uvrštavanja odredbi za gradnju turističkih apartmana sa dvije smještajne
jedinice, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
I.

Prihvaća se inicijativa Alojzija Franolića, iz Malinske, Nenadići 26, Gorana
Marevića iz Krka, I. Mažuranića 2 i tvrtke Muškatel d.o.o. iz Bogovića za
pokretanje ciljanih izmjena PPU Grada Krka u cilju uvrštavanja odredbi za
gradnju turističkih apartmana sa dvije smještajne jedinice.

II.

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prikupi
nekoliko ponuda ovlaštenih tvrtki za izradu ciljanih izmjena iz stavka I. ovog
zaključka.

b) Prijedlog Lenke Štajduhar iz Rijeke, A. B. Šimića 42, za proširenje građevinskog
područja naselja Kornić na z.č. 711/12 i 1480/1 k.o. Kornić, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Prima se na znanje prijedlog Lenke Štajduhar iz Rijeke,, za uvrštavanje
građevinskih čestica z.č. 711/12 i 1480/1 k.o. Kornić, u građevinsko područje
naselja Kornić.

II.

Sukladno izvodu iz Prostornog plana uređenja Grada Krka čestice z.č.
711/12 i 1480/1 k.o. Kornić nalaze se izvan građevinskog područja.
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III.

Za proširenje građevinskih područja nužna je izmjena PPU Grada Krka, te
se za sada neće pokretati postupak izmjene i dopune PPU Grada Krka.
Zahtjev iz stavka I. ovog zaključka proslijediti će se Gradskom vijeću Grada
Krka na razmatranje sukladno članku 81. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji.
Ad 7.

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke i Odluke
I.

II.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za nabavu robe - sportske opreme
za školsku sportsku dvoranu O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje k.č.
2281/10 (z.č.
851/10) površine 72 m2 i k. č. 2281/4 (z.č. 851/4) površine 154 m2, obje k.o. Krk grad.
Predlaže se određivanje početne kupoprodajne cijene u iznosu od 87,12 Eura po m2 u
protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna /EUR Hrvatske narodne banke,
a prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke Zlatka Pavića
dipl.ing.arh. iz Njivica.
III.Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje z.č. 735/162
površine 107 m2, k.o. Kornić. Predlaže se određivanje početne kupoprodajne cijene u
iznosu od 85 EUR po m2 u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna /EUR
Hrvatske narodne banke, a prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke
Zlatka Pavića dipl. ing. arh. iz Nj ivica.

IV.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje k.č. 2164
(dio z.č. 1051/3) k.o. Krk grad, površine 136 m2. Predlaže se određivanje
početne kupoprodajne cijene u iznosu od 87,l2 EUR po m2, u protuvrijednosti u kunama
prema srednjem tečaju kuna /EUR Hrvatske narodne banke, a prema procjeni stalnog
sudskog vještaka građevinske struke Zlatka Pavića dipl. ing. arh. iz Njivica, izvršenoj za
zemljište pod točkom 2. s obzirom da se kao i pod točkom 1. radi o formiranju okućnice.

V.

Prijedlog Harisa Kapetanovića iz Zagreba, Lukoranska 8 c, za kupnju 1/8 dijela gr.č.
175/4, k.o. Krk grad u naravi dvorište kuće u Krku, na adresi Get 5, površine 70 m2.
Preostalih 7/8 dijela gr.č, 175/4 k.o. Krk grad, vlasništvo je više drugih fizičkih osoba.

VI.

Ponovno razmatranje prijedloga Dušana Auguština iz Slovenije, zastupanog po Goranki
Lučić, odvjetnici iz Rijeke, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č.954/8 površine
143 m2 , vlasništvo Derviše Pašagić iz Zagreba.

VII.

Prijedlog za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na k.č. 2159/3 (gr.č. 830/3)
površine 30 m2, vlasništvo Đura i Jasenke Čudić iz Krka, Mate Balote 8 i
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k.č. 2157/3 (z.č. 1081/5 ) površine 68 m2, vlasništvo Darka i Danice Zazinović iz Krka,
Stjepana Radića 8, radi izgradnje potpornog zida i nogostupa u dijelu ulice Narodnog
preporoda u gradu Krku.
VIII.

Donošenje konačne odluke vezano za zaključenje ugovora o bolničkim uslugama za
smještaj Dinke Milčetić u Psihijatarsku bolnicu Lopača, iz razloga jer sada zaključeni
ugovor ističe 31. prosinca 2012. godine.

IX.

Prijedlog Ljubice Marević iz Krka za zaključenje ugovora o zakupu javne površine, na
rok od 3 godine, za obavljanje djelatnosti prodaje maslinovog ulja, meda, likera i sl.

X.

Prijedlog Ecooperativa d.o.o. sa sjedištem u Kukuljanovu za isplatu, PDV-a za račune za
čišćenje u lipnju (710,90 kuna) i srpnju (710,90 kuna) 2012. godine, te za nabavu
sredstava za čišćennje koji su isporučeni u rujnu 2012. godine u iznosu od 465,94 kuna.

XI.

Obavijest Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam
o isteku Ugovora o koncesiji za plaže Ježevac i Politin, dosadašnji koncesionar Riviera
Adria d.d. Poreč. Predmetni ugovori istječu 1. ožujka 2013. godine.

XII.

0bavijest Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam
za prijedlog novih lokacija za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi
pravnih odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

iz područja Imovinsko –

Ad 8.
Obavijest o izlasku mjesečnika za kulturu življenja na otoku Krku pod nazivom „Krčki val“,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk daje podršku za tiskanje časopisa pod nazivom „Krčki val“- mjesečnika za
kulturu življenja na otoku Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
odobrava iznos od 2.000,00 kn mjesečno za otkup 100 primjeraka časopisa.
Ad 9.
Zamolbu Uslužnog obrta „Rankun“ vl. Branimir Vančina, iz Kornića, Kamenica 14 a, za
davanje suglasnosti za sječu i izradu drvenih sortimenata na građevinskom deponiju Lizer,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Uslužnom obrtu „Rankun“ vl. Branimir Vančina, iz Kornića, daje se suglasnost za sječu
i izradu drvenih sortimenata iz otpada na građevinskom deponiju Lizer, bez naknade.
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,30 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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