
               

                             GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-142-102 

Krk, 18. listopada  2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 142. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. listopada (ponedjeljak) 2016. 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 Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić 

Hrgovčić, stručna suradnica 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 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša: 

a)  Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića iz Baške – ponuda za 

vršenje nadzora nad asfaltiranjem puta u naselju Bajčići ( kod trgovine II dio); 

b) Primorsko goranska županija, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće 

poslove - prijedlog za sufinanciranje uređenja sanitarnog čvora u Upravnoj 

zgradi Grada Krka kojeg koristi Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk; 

c) Tvrtka GPZ d.d.  – ponuda za izradu Idejnog rješenja u dijelu Vršanske ulice u 

gradu Krku; 

d) Tvrtka Frisd d.o.o.  – prijedlog Ugovora za potrebe WebGIS sustava – zakup 

WebGIS  start paketa; 



e) Zoran Vasilić iz Krka, Ivana Meštrovića 34 - zamolba za asfaltiranje dijela ulice 

Ivana Meštrovića u gradu Krku. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – dopis kojim se traži 

imenovanje osobe – referenta Grada Krka radi unosa informacija u jedinstvenu 

bazu podataka putem NIAS-a ( podaci koji se odnose na   visinu komunalnog 

doprinosa, odnosno komunalne naknade); 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

3. Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom postupku ovrhe za 

ovršenika T. D. Amplast d.o.o. iz Slavonskog Broda, S. Vraza 39, za dugovanje s 

osnova spomeničke rente. 

4. Državni arhiv u Rijeci - Rješenje o mogućnosti izlučivanja i uništenja 

registraturnog gradiva čiji je rok čuvanja istekao i nema važnosti  za znanstveno 

povijesna istraživanja. 

5. Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi provedbe svih Ugovora Grada 

Krka u sustav DIAR-a. 

6. Udruga Kreativni Krk – zamolba za korištenje javne površine Vele Place u gradu 

Krku za dan 31. listopada 2016. godine u cilju nastupa Plesne skupine „Feel the 

Rhytmh“ i „Mićih Bodula“. 

7. Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom postupku ovrhe za 

ovršenika Mladena Fugošića iz Krka, Narodnog Preporoda 5, s osnova komunalne 

naknade. 

8. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Prijedlog Odsjeka o usvajanju Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada 

Krka do 2020. Godine. 

9.  Odsjek za proračun i financije: 

a) Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.09 – 30. 09. 2016. godine; 

b) Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016. 

godine; 

c) Nacrt Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 

 

Ad. 1 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines 

Galjanić te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka 

Capića iz Baške za vršenje nadzora nad asfaltiranjem puta u naselju Bajčići 

( kod trgovine II dio), u iznosu od 1.500,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a; 



   

b) Prihvaća se prijedlog Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za 

gospodarenje imovinom i opće poslove, za sufinanciranje uređenja 

sanitarnog čvora u Upravnoj zgradi Grada Krka kojeg koristi Upravni odjel 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, uz uvjet 

dorade projekta.  

 

Dostavljenim projektom izrađenim od tvrtke „Rožić i arhitekti i partneri“ 

d.o.o. nisu predviđeni sljedeći radovi, a isti su nužno neophodni: 

 

- radi dotrajalosti instalacija sanitarne vode i fekalne kanalizacije potrebno je 

predvidjeti zamjenu odvoda / dovoda u Upravnu zgradu Grada Krka do 

sanitarnih čvorova na II. katu zgrade, uz kompletnu zamjenu instalacija unutar 

gabarita predmetnog sanitarnog čvora; 

- osim troškovnikom predviđenih ispitivanja potrebno je ispitati instalaciju fekalne 

kanalizacije na nepropusnost; 

- ukoliko se tijekom izvođenja radi nužno neophodnih razloga odstupi od 

dostavljenih shema instalacija, potrebno je Gradu Krku dostaviti ucrtane 

izmjene istih u papirnatom  i digitalnom obliku; 

- dopuniti opis bravarskih radova (stavke 6. troškovnika) sa opisom stavke 

troškovnika: dobava, doprema i ugradnja PVC stolarije sljedećih karakteristika: 

PVC profili: S9000, ugradbena dubina 82,5 mm, trostruko brtvljenje i 6 komora, 

Uf=1,0W/m2K, okov za PVC prozore:MACO - multitrend nehrđajući okov i 

ostakljenje: dvostruko 4x16x4 LOW-e, što je sukladno troškovnicima koje je za 

potrebe povećanja energetske učinkovitosti nestambene građevine kao i 

kandidature projekta prema EU fondovima izradila tvrtka AEC projekt d.o.o. 

- navedenim troškovnikom izrađenim od tvrtke AEC projekt d.o.o. predviđena je 

sanacija i obnova kompletnog sjevernog pročelja (uključujući pročelje sanitarnog 

čvora) sa pločama od mineralne vune debljine 8 cm koji je sukladno Zaključku 

Gradonačelnika Klasa: 372-02/15-01/10, Urbroj: 2142/01-02/1-16-15 od dana 08. 

ožujka 2016. godine potrebno prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost od strane Odsjeka za gospodarstvo Grada Krka, pa je 

eventualno za preporuku da se kompletna fasada riješi na taj način dok se u ovoj 

fazi mogu vršiti nužni popravci.  

 

Nakon izmjena naprijed navedenih stavki troškovnika, Grad Krk sudjelovati će 

u vrijednosti 50 % od izvedenih radova prema okončanoj situaciji.  

 

Za nadzor nad izvođenjem radova uređenja sanitarnog čvora u Upravnoj zgradi 

Grada Krka kojeg koristi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Ispostava Krk  imenuje se Marinko Capić, dipl. ing. građ.; 

                                                                                                          

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d.  za izradu Idejnog rješenja u dijelu 

Vršanske ulice u gradu Krku, u ukupnom iznosu od 9.300,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a (za izradu snimke postojećeg stanja 2.600,00 kn 

+PDV i za izradu idejnog rješenja iznos od 6.700,00 kn +PDV- vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka); 

  



d) Prihvaća se prijedlog tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka u svezi Ugovora za  uslugu 

mjesečnog najma WebGIS start paketa, u iznosu od 1.100,00 kn mjesečno, u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini 

sastavni dio ovog zaključka) ; 

 

e) Kako je označena dionica za asfaltiranje u ulici Ivana Meštrovića u gradu 

Krku na rubu građevinskog područja i kraja infrastrukture, Grad Krk 

financirati će iznos od 50% potrebnih sredstava po ponudbenoj vrijednosti, 

te se predlaže podnositelju  zahtjeva da sudjeluje u investiciji sa ostalih 50% 

potrebnih sredstava.   

 

Procijenjena vrijednost za asfaltiranje dijela ulice Ivana Meštrovića u gradu 

Krku iznosi 23.773,20 kn + PDV što ukupno iznosi 29.547,50 kn.   

Nakon pozitivnog očitovanja podnositelja zahtjeva, Odsjek za opće, pravne i 

kadrovske poslove sklopiti će Ugovor o sufinanciranju radova, sukladno 

Zakonu o prostornom uređenju; 

 

 

Ad. 2 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) 

Od strane Grada Krka za unos informacija u jedinstvenu bazu podataka putem NIAS-a, 

sukladno dopisu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 363-01/15-

01/145, Urbroj: 531-01/16-583, od 30. rujna 2016. godine imenuje se Martina Lukarić 

mag. oec, viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak  Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo,  OIB: 66138192075; 

 

b)  

  

1. Utvrđuje se  prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).                                                                         

 

2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja;  

 

 

Ad. 3 

Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom postupku ovrhe za ovršenika T. 

D. Amplast d.o.o. iz Slavonskog Broda, S. Vraza 39, za dugovanje s osnova spomeničke rente 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  



Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom 

postupku ovrhe za ovršenika T. D. Amplast d.o.o. iz Slavonskog Broda, S. Vraza 39, za 

dugovanje s osnova spomeničke rente. 

 

Budući da je na nekretnini upisanoj u z. k. ul. 2881 k.o. Krk kao vlasnik upisana tvrtka 

T. D. Amplast d.o.o. iz Slavonskog Broda, te da je na naprijed navedenoj nekretnini već 

upisana hipoteka u iznosu većem od  3 miliona kuna, molimo Zajednički odvjetnički 

ured Braut & Petrinić, koji zastupa Grad Krk, da podnese izvješće o procjeni troškova 

u likvidacijskom postupku koji se odnose nas Grad Krk kao ovrhovoditelja.   

    

Ad. 4 

Rješenje Državnog arhiva u Rijeci o mogućnosti izlučivanja i uništenja registraturnog gradiva 

čiji je rok čuvanja istekao i nema važnosti  za znanstveno povijesna istraživanja obrazložio je 

Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Rješenje Državnog arhiva u Rijeci Klasa: UP/I- 036-04/16-01/57, Urbroj: 

2170-53-04-16-03 od 10. listopada 2016. godine, o izlučivanju i uništenju registraturnog 

gradiva predmeta UZ i upisnika UP/I-2008. godina prema popisu – predmetno 

izlučivanje, čiji je rok čuvanja istekao i nema važnosti  za znanstveno povijesna 

istraživanja. 

 

 

Ad. 5 

 

Informaciju Zamjenika gradonačelnika o potrebi provedbe svih Ugovora Grada Krka u sustav 

DIAR-a obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Obvezuju se administrativni referenti pisarnice JUO Grada Krka da od 01. siječnja 

2017. godine sve Ugovore koji su ugovoreni od strane Grada Krka sa drugim osobama,  

provode kroz sustav DIAR-a prema uputama tvrtke NetCom d.o.o. 

 

Osnovni podaci koji trebaju biti provedeni u pisarnici kroz sustav DIAR-a jesu: status, 

predmet, vrsta, datum sklapanja, predviđeni početak, predviđeni kraj, vrijednost bez 

PDV-a, vrijednost sa PDV-om.   

 

Ostale podatke i izmjene iz pojedinog ugovora unositi će referenti zaduženi za predmet 

(anex ugovora i sl.)   

 

Ad. 6 

Zamolbu Udruge Kreativni Krk za korištenje javne površine Vele Place u gradu Krku za dan 

31. listopada 2016. godine u cilju nastupa Plesne skupine „Feel the Rhytmh“ i „Mićih 

Bodula“,  obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  



Z a k l j u č a k 

Udruzi Kreativni Krk odobrava se korištenje javne površine Vele Place u gradu Krku 

za dan 31. listopada 2016. Godine, u vremenu od 18,00 – 24,00 sata, u cilju nastupa 

Plesne skupine „Feel the Rhytmh“ i „Mićih Bodula“.             

Ad. 7 

Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom postupku ovrhe za ovršenika 

Mladena Fugošića iz Krka, Narodnog Preporoda 5, s osnova komunalne naknade obrazložio 

je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o provedenom 

postupku ovrhe za ovršenika Mladena Fugošića iz Krka, Narodnog Preporoda 5, s 

osnova komunalne naknade.  

 

Zbog bolesti i teških socijalnih uvjeta ovršenika Grad Krk do daljnjeg odustaje od 

postupka prisilne naplate novčane tražbine ovrhom na nekretnini ovršenika.    

 

Ad. 8 

Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić te je  nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

 

1. Donosi se Odluka da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine (vidi prilog 

predmetnu  Odluku …koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja 

na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine objavit će se 

na oglasnoj ploči Grada Krka i na Internet stranicama Grada Krka.    

 

 

Ad. 9.  

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se  Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.09 – 30. 09. 2016. 

godine – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 



Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju 

Proračunske zalihe od 01.09 – 30. 09. 2016. godine, uputit će se članovima 

Gradskog vijeća Grada Krka u cilju razmatranja; 

 

b) Prihvaća se  Izvješće o Izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. – 

30.09. 2016. godine – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

zaključka; 

 

c) Prihvaća se Nacrt Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, kao dobra osnova za 

izradu prijedloga.  

 

Nacrt čini sastavni dio ovog zaključka. 

Nacrt Proračuna Grada Krka upućuje se svim voditeljima JUO Grada Krka radi 

eventualnih primjedbi, sugestija i usklađenja.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.30 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                            GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                          Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                 


