GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-141-98
Krk, 11. listopada 2016.

ZAPISNIK
sa 141. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. 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: Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne
i kadrovske poslove, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Nikolina Đakulović – Predragović iz Krka, Vrh, Bok od Brozića 39- zamolba za
sufinanciranje boravka dvoje udomljene djece u dječjem vrtiću Njivice (jaslice),
tijekom pedagoške godine 2016./2017. godine;
 Petar Mrakovčića iz Krka, Bašćanska 11 zamolba za sufinanciranje boravka njegov
sina Nikole Kaia Mrakovčića u dječjem vrtiću Baška, tijekom pedagoške godine
2016./2017. godine.
2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) obavijest tvrtke Ponikva voda d.o.o. o izvedbi vodovodne instalacije u dijelu Ul. Staro selo
kod kbr. 40 u naselju Vrh, a sve vezano na predmet asfaltiranja nerazvrstanih cesta na
području Grada Krka prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu;
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b) Darko Radoš iz Pinezića, Njivine 22 – zamolba za rješavanje problematike oborinske
odvodnje kod kbr. 22 u ulici Njivine u naselju Pinezić;
c) Tvrtka AG Projekt d.o.o. iz Kostrene – zamolba za izradu glavnih projekata za izgradnju
dječjeg igrališta u Korniću;
d) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za dobavu i ugradnju stupa javne rasvjete na lokaciji
preko puta obiteljske kuće kbr. 175/B u naselju Brzac, radi neosvijetljenog predmetnog djela
ulice.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za vršenje radova georadarskog mjerenja i
istraživanja na lokalitetu polja Kimpi u gradu Krku, na parceli oznake k. č. 585/7 k.o. Vrh;
b) Elektroobrt D3 vl. Damir Pajalić iz Krka, V. Nazora 11 zamolba za nabavku i montažu
klime za potrebe JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo;
c) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika s osnove komunalne
naknade za korištenje poslovnog prostora;
d) Razmatranje troškovnika dostavljenog od Eda Hera dipl. ing. građ. za izgradnju dijela
betonskog potpornog zida i uređenja kanala za odvod oborinskih voda uz glavnu prometnicu
Krk – Vrh, na području polja Kimpi.
5. Mjesni odbora Vrh – zamolba za sufinanciranje sanacije makadamskih puteva na
dijelu nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj.
6. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i
studenata.
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja
Grada Krka.
9. Uputa o obvezama JLS u području civilne zaštite, dostavljena od Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.
10. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 U cilju odvijanja aktivnosti - tečaja društvenog plesa, upućujemo „Bolero“ d.o.o.
za poduku plesa i ritmike iz Zagreba, da se u vezi najma školskog prostora /
učionice u svrhu održavanja tečaja društvenog plesa za učenike škole za 2016./
2017. godinu, obrate Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ u Krku.
 Košarkaškom klubu Krk odobrava se financijska potpora za održavanje
memorijalnog košarkaškog turnira „Zlatko Franolić“, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava ukupan iznos od 5.167,00 kn.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da odobreni iznos sredstva uplati po
dostavljenom računu tvrtke Kalina d.o.o. iz Rijeke.
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 Ministarstvu kulture, Upravi za kulturnu baštinu Rijeka, odobrava se
financijska potpora u cilju organizacije stručnog izleta za članove društva
konzervatora, na otoke Rab, Krk, Cres i Lošinj, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Rotary klubu Rijeka odobrava se financijska potpora za održavanje
humanitarne akcije „Budi tu“ u cilju obnavljanja Klinike za pedijatriju
Kantrida KBC Rijeka, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o broju zahtjeva i
utrošenim financijskim sredstvima za sufinanciranje školskih knjiga za 2016. /
2017. godinu, učenicima Osnovne i Srednje škole.

Ad 2.
Prijedloge i zamolbe s područja Imovinsko – pravnih odnosa obrazložila je Radmila
Živanović – Čop, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Protok d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,
Nehajska 10, za obavljanje usluge: izrada GIS tehničko informacijski sustav za
groblja, nakon provedenog postupka bagatelne vrijednosti (Evidencijski broj NBV
31/16) provedene na temelju odredbe članka 11. Pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti.
2. Donošenje Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je
zaključen sa Milicom Žužić iz Krka, I. Mažuranića 2, za poslovnu prostoriju broj 4,
koja se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, Kvarnerska 15, površine 11,87 m2 na daljnji
rok od 5 godina. Sadašnji ugovor je zaključen do 05. studenog 2016. godine.
3. Donošenje Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je
zaključen sa Udruženjem obrtnika otoka Krka – Obrtnička komora PGŽ, za poslovnu
prostoriju broj 10, koja se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, Kvarnerska 15, površine
11,85 m2 na daljnji rok od 5 godina. Sadašnji ugovor je zaključen do 5. studenog
2016. godine.
4. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je
zaključen sa Čedomirom Franolićem, iz Krka, Mate Balote 18, za poslovni prostor
koji se nalazi u prizemlju zgrade Vela Placa 4, površine 20 m 2 na daljnji rok od 5.
godina, za obavljanje djelatnosti galerija umjetničkih slika i predmeta.
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Sadašnji ugovor je zaključen do 01. studenog 2016. godine.
5. Donošenje Odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je
zaključen sa Draganom Sindičić iz Krka, A. Cesarca 1, za poslovni prostor koji se
nalazi u prizemlju zgrade na adresi J. J. Strossmayera 24, površine 40,44 m2, na
daljnji rok od 5 godina, za obavljanje djelatnosti prodaja suvenira, tiskovina,
duhanskih proizvoda i sl.
Sadašnji Ugovor je zaključen do 15. studenog 2016. godine.
6. Donošenje Odluke vezano za isplatu naknade za zemljište Alenu Mrakovčiću iz
Kornića., Placa 52, i Dolores Mrakovčić iz Opatije Giuseppe Verdia 5, za dio z. č.
1133/6 k.o. Krk u naravi put površine 517 m2.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje obavijest tvrtke Ponikve voda d.o.o. o izgrađenoj vodovodnoj
instalaciji u dijelu ulice Staro selo kod kbr. 40 u naselju Vrh.
Odobrava se ponuda GP KRK d.d. Krk za asfaltiranje dijela ulice Staro selo kod kbr.40.
u vrijednosti od 44.219,60kn + PDV što ukupno iznosi 55.274,50kn, koja je dostavljena
prema troškovniku Eda Hera dipl.ing.građ.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda narudžbenicu GP
Krk-u d.d. i naruči izvođenje predmetnih radova po zaprimljenoj ponudi, a nakon što
stranke dostave dokaz o uplati komunalnog doprinosa u postupku za izgradnju
poluugrađenih obiteljskih kuća na sljedećim česticama z.č. 1223/5 k.o. Vrh i z.č. 1223/2
k.o. Vrh prema rješenju Klasa:UP/I-350-06/16-01/158 Urbroj:2142/01-03-05/1-16-2 od
28.rujna 2016. i rješenju Klasa:UP/I-350-06/16-01/157 Urbroj:2142/01-03-05/1-16-2 od
28.rujna 2016.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da riješi imovinsko pravne
odnose za česticu z.č. 1224/1 k.o. Vrh koja služi kao put objektima na česticama z.č.
1223/5 k.o. Vrh i z.č. 1223/2 k.o. Vrh na način da se sukladno izjavama vlasnici obvezuju
čestice darovanjem predati u vlasništvo Grada Krka.
b)

4

1. Sukladno dostavljenom troškovniku za izvođenje radova na rješavanju
problematike na oborinskoj odvodnji kod kbr. 22 u ulici Njivine u naselju
Pinezić, izrađenom od Eda Hera dipl. ing. građ. čija procijenjena vrijednost
radova iznosi 35. 100,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a i ponudi
tvrtke G. P. Krk iz Krka u iznosu od 33.540,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a, obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da
naruči radove tvrtki G. P. Krk na temelju Ugovora o izvođenju radova na
održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
2. Kako radovi iz stavka 1. ovog zaključka nisu obuhvaćeni osnovnim Ugovorom
zadužuje se Radmila Živanović Čop da pripremi Anex Ugovora o izvođenju
radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
c)
Odobrava se ponuda tvrtke AG Projekt d.o.o. iz Kostrene za izradu glavnih
projekata za izgradnju dječjeg igrališta u Korniću u iznosu od 36.250,00 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za dobavu i ugradnju stupa javne
rasvjete na lokaciji preko puta obiteljske kuće kbr. 175/B u naselju Brzac,
sukladno troškovniku izrađenom od Franje Magaša u iznosu od 5.295,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda
narudžbenicu za izvođenje naprijed navedenih radova.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za vršenje radova
georadarskog mjerenja i istraživanja na lokalitetu polja Kimpi u gradu Krku, na parceli
oznake k. č. 585/7 k.o. Vrh (privatno vlasništvo).
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja
zatraži ponudu za vršenje radova georadarskog mjerenja i istraživanja na lokalitetu
polja Kimpi u gradu Krku i obavijesti vlasnika čestice k. č. 585/7 k.o. Vrh o namjeri
vršenja naprijed navedenih radova na predmetnoj čestici.

b) Prihvaća se ponuda Elektroobrta D3 vl. Damir Pajalić iz Krka, V. Nazora 11, za
nabavku i montažu klime za potrebe JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno
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gospodarstvo (soba br. 39), u iznosu od 6.137,50 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
c)
1. Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima s osnove
komunalne naknade za korištenje poslovnog prostora (sezonci i cjelogodišnji
obveznici - vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da će
se postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1 i to po osnovi duga komunalne naknade za korištenje poslovnog prostora
( sezonci) za:
- Nuo Nuši iz Dugog Sela u ukupnom iznosu od 122.576,34 kn;
- Glavotok d.o.o. u iznosu od 8.368,48 kn;
- Zoran Matić, u iznosu od 6.241,47 kn;
- Šaban i Ismail u iznosu od 1.562,66 kn;
- Isola d oro d.o.o u iznosu od 1.476,49 kn;
- Brkić Marijan, u iznosu od 1.457,00 kn;
- Brkić Jana, u iznosu od 1.027,56 kn;
prema priloženom popisu dužnika koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak po osnovi duga komunalne
naknade za korištenje poslovnog prostora (cjelogodišnji) donosi se zaključak da se za
obveznike / dužnike koji svoje obveze nisu platili duže od 6 (šest) mjeseci postupci
provođenja ovrhe povjere odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana Grohovca 1.
Za dužnike s osnova duga komunalne naknade za korištenje poslovnog prostora:
Marinu Kontrec iz Zagreba, Nova Cesta 154, u iznosu od 9.629,18 kn i tvrtku Ber. Fil
d.o.o. iz Zagreba, Laginjina 5, u iznosu od 5.350,57 kn, nalaže se Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da izvrši otpis naprijed navedenih dugovanja, obzirom da su zadnji računi
izdani 2005., odnosno2010. godine, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon prethodnog dogovora s
odvjetnikom Vojkom Brautom iz Rijeke, Ivana Grohovca 1, ( tel: 587-082; fax: 587-096;
mob: 091-1525-823; e mail: vojko.braut@gmail.com) pripremi dokumentaciju potrebnu
za vođenje ovršnih postupaka navedenih u ovom zaključku.
d) Prima se na znanje troškovnik dostavljen od Eda Hera dipl. ing. građ. za
izgradnju dijela betonskog potpornog zida i uređenja kanala za odvod oborinskih
voda uz glavnu prometnicu Krk – Vrh, na području polja Kimpi, koja
procijenjena vrijednost radova iznosi 46.650,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da radove na izgradnji dijela
betonskog potpornog zida i uređenja kanala za odvod oborinskih voda uz glavnu
prometnicu Krk – Vrh, na području polja Kimpi, uvrsti u Program održavanja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
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Ad 5.
Zamolbu Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje sanacije makadamskih puteva na dijelu
nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje sanacije makadamskih
puteva na dijelu nerazvrstane ceste Vrh – S. Juraj, te se sukladno dostavljenoj ponudi
Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, Bok od Brozića 3, odobrava iznos od 38.000,00 kn
u koji iznos je uključen iznos PDV-a za izvođenje predmetnih radova.
Ad 6.
Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeću
ODLUKU
Članak 1.
1. DINKO PETROV iz Krka, V. Lisinskog 6, imenuje se za vršitelja dužnosti
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na vrijeme od 2 (dva)
mjeseca.
2. GORAN GRUBIŠIĆ iz Milčetića, Tina Ujevića 7, imenuje se za
vršitelja
dužnosti zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na
vrijeme od 2 (dva) mjeseca.
Članak 2.
Imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krka iz članka 1. ove Odluke za vršitelje dužnosti započinje s 16. listopada 2016. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika
srednjih škola i studenata ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
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2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i
studenata, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
3. Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana
zaštite i spašavanja Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
4. Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 9.
Uputu o obvezama JLS u području civilne zaštite, dostavljenu od Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Uputa o obvezama JLS u području civilne zaštite, Klasa: 810-01/16-01/02,
Urbroj: 543-12-01-16-1, od 03. listopada 2016. godine, dostavljenu od Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka.
Obvezuje se pročelnik JUO Grada Krka da postupi sukladno Uputama iz stavka 1. ovog
zaključka, Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj: 82/15) i ostalim
podzakonskim propisima koji proizlaze iz navedenog zakona.
Ad 10.
Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu, obrazložio je gradonačelnik
Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu, (vidi
prilog predmetni prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
2. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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