GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-12-141-97
Krk, 12. prosinca 2012.

ZAPISNIK
sa 141. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. prosinca (utorak) 2012. godine u Uredu
Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 09:00 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditelj 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,
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 proračun i financije:
a) prijedlog Proračuna Grada Krka i Projekcije Proračuna za razdoblje 2014. - 2015.
godine;
b) prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
c) prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2013. – 2015. godine;
d) prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka i prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka;
e) prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
f) prijedlog IV. Izmjene Plana nabave za 2012. godinu,
g) Počasni Bleiburški vod, Predstavništvo u Hrvatskoj- zamolba za sufinaciranje
održavanja 68. Obljetnice Bleiburške tragedije;
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h) Obrtnička komora PGŽ, Udruženje obrtnika otoka Krka- zamolba za sufinanciranje
programskih aktivnosti udruženja;
i) Festival „Grobnička skala“ zastupan po Vinku Škaronu i Vlasti Juretić- zamolba za
supokroviteljstvo festivala 2012. godine
j) Centar za kulturu Grada Krka- zamolba za plaćanje računa utroška vode za Galeriju
Decumanos u gradu Krku, za utrošak vode za razdoblje od 01. siječnja do 31. srpnja
2012. godine.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje
održavanja Božićno – novogodišnjeg koncerta 2012. godine;
 Simon Dani iz Krka, Zrinska 12- zamolba za sufinanciranje prijevoza za
posjete invalidnom djetetu u Dom Fortica u Kraljevici;
 Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, iz Rijeke, A.
Miošića 6- zamolba za sufinanciranje projekta „Slomljeni cvijet Hrvatske“
 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje
programa Istraživačko – edukacijskog projekta „Krčke gromače“
 Dom zdravlja PGŽ Rijeka – zamolba za sufinanciranje Tečaja pripreme
trudnice za porod i roditeljsku funkciju u 2013. godini
 Lukom d.o.o. iz Zagreba, D. Hotko 6- zamolba za sufinanciranje tiskanja
knjige autorice prof. dr. Katice Ivanišević, pod nazivom „Antologija pjesništva
otoka Krka“
 Mario Depicolzuvane iz Krka, D. Vitezića 13- zamolba za sufinanciranje
programa pod nazivom „Pij – priča o bukaleti“
 Portal Otok Krk – zamolba za sufinanciranje realizacije projekta „Izbor osobe
godine 2012.“
 Zrakoplovni klub Krk iz Krka J. Pupačića 70 a, - zamolba za financijsku
potporu rada kluba;
 Udruga Pokret za život Krčke biskupije ogranak Krk – zamolba za
sufinanciranje rada udruge,
 Auto klub Krk iz Krka, S. Radića 13- zamolba za sufinanciranje uređenja
poslovne zgrade i okoliša,
 Malonogometni klub „Krk“ iz Krka, J. J. Strossmayera 40- zamolba za
ustupanje prostora klubu na korištenje koji se nalazi u sklopu Boćarskog kluba
Krk, u svrhu prostora za odlaganje sportske opreme;
 KLO Gromače“ iz Krka zamolba za sufinanciranje nabavke uredske opreme
 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o pristiglim prijavama po otvorenom
natječaju Javnog poziva za financiranje programa za zadovoljenje javnih
potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i
program za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2013. godinu,
 Prijedlozi Programa javnih potreba Grada Krka u društvenim djelatnostima za
2013. godinu.
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2013. godinu.
5. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu.
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6. Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu.
7. Prijedlog Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2012. godinu.
8. Riviera Adria d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1- zamolba za davanje suglasnosti
za koncesiju zatvorenog tipa na pomorskom dobru kampa Krk (ranije Politin).
9. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Konačni prijedlog izmjena i dopuna DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku;
b) Željko Brauta iz Kornića – zamolba da se ulica Srednje Nerzice produži do
pješačke površine z.č. 1478/1 k.o. Kornić;
c) Analiza primjedbi predanih za vrijeme ponovljene rasprave na UPU 1- Krk;
d) Mladena Kelava iz Zagreba, zastupanog po punomoćnici Divni Rosandić iz
Malinske- zamolba za davanje suglasnosti za gradnju prometnice – pristupnog
puta na dijelu z.č. 1270/5,7,8 k.o. Poljica u naselju Linardići, koja je od njih
zatražena u postupku izdavanja lokacijske dozvole za put;
e) Vladimir Šlibar i Marijan Marinović iz Brzaca – zamolba za rješavanje javnog
puta u Brzacu;
10. Odsjek za gospodarstvo:
 Informacija Odsjeka za gospodarstvo o odobrenim sredstvima Ministarstva
turizma, Zagreb za uređenje kupališta Dražica u iznosu od 140.000,00 kn za
2012. godinu;
 Obrt „VID“ obrazovanje i poučavanje – zamolba za sufinanciranje izrade
turističkog vodiča pod nazivom „Rutom Grada povijesti i kulture“, koji može
biti izrađen u klasičnom tiskanom ili digitalnom obliku;
11. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2012. godini;
b) prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini;
c) prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.
godinu;
d) Dalibor Blažević, iz Lakmartina, Lakmartin 64- zamolba za izgradnju dijela
mjesne vodovodne mreže naselja Lakmartin, u dužini od 150 metara;
e) Razmatranje ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i izradi hidro
izolacije na ravnom krovu iznad sanitarnog bloka na II katu upravne zgrade Grada
Krka;
f) ponuda tvrtke Hausler d.o.o. za izvođenje dodatnih građevinskih radova na
sanaciji i uređenju novih gradskih ureda na II katu Upravne zgrade Grada Krka;
g) prijedlog Ugovora tvrtke IN-KO iz Krka za izradu idejne skice i troškovnika za
izradu novih grobnih mjesta unutar postojećeg mjesnog groblja Poljica;
h) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje izrade portuna na mjesnom
groblju Kornić;
i) tvrtke Olimpia d.o.o. iz Zagreba – zamolba za davanje suglasnosti za obročno
plaćanje komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine na dijelu k.č.
3861/5 k.o. Krk grad u Krku i oslobađanje plaćanja zateznih kamata nastalih
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izdanim Rješenjem Klasa: UP/I-350-06/12-01/27, Ur.broj: 2142/01-03-05/1-12-2
od 18. svibnja 2012. godine.
12. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ- prijedlog u svezi davanja mišljenja
za imenovanje predstavnika osoba s invaliditetom kao obveznog predstavnika člana
Povjerenstva za obavljanje tehničkog pregleda.
13. Razno.

Ad 1.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton
Malatestinić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) I. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. godinu i Projekcije
Proračuna za razdoblje 2014.-2015. godine (vidi prilog predmetne prijedloge
Proračuna i Projekcija koji čine sastavni dio ovog zaključka).
II. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. godinu i Projekcije Proračuna za
razdoblje 2014.-2015. godine upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
b)
I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2013.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka).

II.

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
c)

I. Utvrđuje se prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2013. –
2015. godine, (vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog zaključka).

III.

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Plana uputit će
se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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d)
I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (vidi
prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Utvrđuje se prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o
kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.

III.

Sukladno odrebama članka 62. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj:
87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorskogoranske županije“, broj 28/09 i 41/09), prijedlozi akata iz stavka I. i II. ovog
zaključka uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.

.
I.

II.

e)
Utvrđuje se prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
f) Utvrđuje se prijedlog IV. Izmjene Plana nabave za 2012. godinu ( vidi prilog
Zaključku predmetne Izmjene Plana… koje čine njegov sastavni dio).
g) Nije moguće udovoljiti zamolbi Počasnog Bleiburškog voda, Predstavništvo u
Hrvatskoj, za sufinanciranje održavanja 68. obljetnice Bleiburške tragedije, iz
razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva
za navedenu namjenu.
h) Prima se na znanje zamolba Obrtničke komore PGŽ, Udruženja obrtnika
otoka Krka, za sufinanciranje programskih aktivnosti udruženja.
Grad Krk u potpunosti podržava pokrenute programske aktivnosti
Obrtničke komore PGŽ, Udruženja obrtnika otoka Krka, od kojih su mnoge
aktivnosti pridonijele značajnom napretku i razvoju Grada Krka, te će
podržati programe i aktivnosti Udruženja koji budu programski kandidirani
u tijeku 2013. godine.
i) Sukladno Zaključku Klasa: 610-02/12-01/14, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-2, od
31. srpnja 2012. godine, Grad Krk sufinancirati će održavanje Festivala
„Grobnička skala“ u iznosu od 10.000,00 kn, iz Proračuna Grada Krka za
2013. godinu.
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j) Prihvaća se zamolba Centra za kulturu Grada Krka za plaćanje računa
utroška vode za Galeriju „Decumanos“, za utrošak vode za razdoblje od 01.
siječnja do 31. srpnja 2012. godine, u ukupnom iznosu od 3.275,32 kn, budući
da se u tom razdoblju koristio priključak vode Galerije Decumanos za
izvođenje građevinskih radova na zgradi preko puta - uređenje TIC-a u
Strossmayerovoj ulici u gradu Krku.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Udovoljava se zamolbi Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje održavanja humanitarnog Božićno – novogodišnjeg koncerta
2012. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
odobrava iznos od 3.000,00 kn.
 Prihvaća se zamolba Simon Danija iz Krka, za sufinanciranje prijevoza za
posjete djetetu u Dom Fortica u Kraljevici.
Grad Krk sufinancirati će prijevoz u iznosu od 1,00 kn po prijeđenom km, na
temelju izvještaja liječnika Doma Fortice iz Kraljevice u razdoblju do 31.
prosinca 2013. godine.
 Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, iz Rijeke,
odobrava se financijska potpora za realizaciju projekta „Slomljeni cvijet
Hrvatske“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
odobrava iznos od 1.000,00 kn.
 Prihvaća se zamolba Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka za
sufinanciranje programa Istraživačko – edukacijskog projekta „Krčke gromače“
– program edukacije i promicanja vrijednosti suhozidne gradnje na otoku Krku,
te potrebe zaštite i valorizacije suhozida kroz tipologizaciju te prenošenje znanja
tradicijskog načina suhozidne gradnje na mlađe generacije.
Sredstva za realizaciju predmetnog programa osigurana su u Proračunu Grada
Krka za 2013. godinu na poziciji 12.11 – programi u srednjoškolskom
obrazovanju.
 Udovoljava se zamolbi Doma zdravlja PGŽ Rijeka za sufinanciranje Tečaja
pripreme trudnice za porod i roditeljsku funkciju u 2013. godini.
Grad Krk osigurati će u Proračunu za 2013. godinu, sredstava u iznosu od
5.796,00 kn, sukladno predloženom programu financiranja, po broju stanovnika
u odnosu na ukupni broj stanovnika JLS.
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 Tvrtki Lukom d.o.o. iz Zagreba, odobrava se financijska potpora za tiskanje
knjige pod nazivom „Antologija pjesništva otoka Krka“ autorice prof. dr. Katice
Ivanišević, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu
odobrava iznos od 5. 000,00 kn sa pozicije sufinanciranje izdavaštva.
 Mariu Depicolzuvane iz Krka, odobrava se financijska potpora za realizaciju
projekta pod nazivom „Pij – priča o bukaleti“ te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 5. 000,00 kn sa pozicije
sufinanciranje izdavaštva.
 Portalu Otok Krk odobrava se financijska potpora za realizaciju projekta
„Izbor osobe godine 2012.“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2012. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
 Prima se na znanje zamolba Zrakoplovnog kluba Krk, iz Krka, za financijsku
potporu rada kluba.
Kako je Zrakoplovni klub Krk registriran koncem listopada 2012. godine, te se
nije mogao javiti na natječaj Javnog poziva za sufinanciranje programa za
zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti sportu, kulturi i tehničkoj
kulturi, kao i program za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za 2013.
godinu, Grad Krk nastojati će klub uključiti u programe financiranja tijekom
2013. godine.
 Prima se na znanje zamolba Udruge Pokret za život Krčke biskupije ogranak
Krk za sufinanciranje rada udruge.
Grad Krk nastojati će predmetnu udrugu uključiti u programe financiranja
tijekom 2013. godine.
 Načelno se prihvaća zamolba Auto kluba Krk iz Krka, za sufinanciranje
uređenja poslovne zgrade i okoliša.
Grad Krk nastojati će u Proračunu za 2013. godinu osigurati sredstva u iznosu
od 21.750,00 kn kroz poziciju – potpora neprofitnim organizacijama.
 Prima se na znanje zamolba Malonogometnog kluba „Krk“ iz Krka,
za
ustupanje prostora klubu na korištenje, jedne prostorije koja se nalazi u sklopu
Boćarskog kluba Krk, u svrhu prostora za odlaganje sportske opreme.
Konačni zaključak po predmetnom zahtjevu donijeti će se nakon očitovanja
Boćarskog kluba Krk.
 Radi ograničenih proračunskih sredstava Grad Krk nije u mogućnosti
sufinancirati
iznos
nabavke uredske opreme, temeljem ponude tvrtke
„Ergomatic“ iz Omišlja.
Grad Krk sufinancirati će troškove izvođenja radova na izradi oluka, temeljem
dostavljene ponude tvrtke Kavazović limar d.o.o. Krk .
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Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
 Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o pristiglim
prijavama po otvorenom natječaju Javnog poziva za financiranje programa za
zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj
kulturi, kao i programima za udruge građana koje djeluju u Gradu Krku za
2013. godinu.
Radi ograničenih proračunskih sredstava, Grad Krk će 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 prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za
2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio
ovog zaključka);
Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za
2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio
ovog zaključka);
Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Krka za 2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini
sastavni dio ovog zaključka);
Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada
Krka za 2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini
sastavni dio ovog zaključka);
Prihvaća se prijedlog Programa za socijalno humanitarne udruge,
klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2013. godinu (vidi prilog
predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka);
Ad 3.

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

Utvrđuje se da je na natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje
se nalazi izvan građevinske zone naselja Krk, u svrhu poljoprivredne obrade (podizanje
montažnog plastenika za uzgoj cvijeća, reciklaža biljnog otpada i sl. i to z.č. 1286/1
površine 2 400 m2 , k.o. Krk, sa početno utvrđenom zakupninom od 400,00 kn godišnje i
rokom trajanja zakupa od 5 godina, prispjele dvije ponude i to: Vladimir Šebelja iz Krka,
I. G. Kovačića 12, sa ponuđenom zakupninom od 550,00 kn godišnje i ponuda Ivana
Ilijića iz Rijeke, Dr. J. Grabovšeka 8, sa ponuđenom zakupninom od 500,00 kn godišnje,
te se najpovojnijom utvrđuje ponuda Vladimira Šebelje iz Krka, sa ponuđenom
zakupninom od 550,00 kn godišnje.
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II.

Utvrđuje se da je na natječaj za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Krka, u svrhu formiranja okućnice i to z.č. 735/162 površine 107 m2 k.o. Kornić, sa
početno utvrđenom kupoprodajnom cijenom od 85 eura po m2, u protuvrijednosti u
kunama, prispjela jedna ponuda i to: Anto Bradara i Kate Bradara, oboje iz Velike
Gorice, Vinkovačka 3, sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 86 Eura po m2 , u
protuvrijednosti u kunama, te se ista prihvaća.

III.

Utvrđuje se da je na natječaj za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Grada Krka, u svrhu formiranja okućnice i to k.č. 2281/10 (z.č. 851/10) površine 72 m2
k.o. Krk, sa početno utvrđenom kupoprodajnom cijenom od 88 Eura po m2, u
protuvrijednosti u kunama, prispjela jedna ponuda i to: Olga Radivoj i Tončić Radivoj,
oboje iz Krka, V. Nazora 2, sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 88 eura po m2 , u
protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan
plaćanja, te se ista prihvaća.

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

iz područja Imovinsko –

Ad 4.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2013. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za
2013. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Programa
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.

Ad 5.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013.
godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Plana uputit će
se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 6.
Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za
2013. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Programa
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.

Ad 7.
Prijedlog Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2012. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2012. godinu, (vidi prilog prijedlog Kriterija i
mjerila za financiranje … koji čine sastavni dio ovog zaključka).
Ad 8.
Zamolbu Riviera Adria d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, za davanje suglasnosti za koncesiju
zatvorenog tipa na pomorskom dobru kampa Krk (ranije Politin), obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Društvu Riviera Adria d.d. iz Poreča, daje se suglasnost za dodjelu koncesije zatvorenog
tipa na pomorskom dobru unutar kampa Krk (ranije Politin) u Krku, za koncesijsko
razdoblje u trajanju od 10 (deset) godina.
Ad 9.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Na temelju Nacrta Konačnog prijedloga izmjena i dopuna DPU predjela Mali
Kankul u gradu Krku, Izvješća o javnoj raspravi te pristiglih pet mišljenja,
sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju, usvaja se Konačni
prijedlog izmjena i dopuna DPU predjela Mali Kankul u gradu Krku, te se isti
prosljeđuje na mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.
b) U predmetu pokrenutom na inicijativu Željka Brauta iz Kornića da se čestica z.č.
1478/1 k.o. Kornić kao pješački put spojiti na ulicu Srednje Nerezice, zbog
nepogodne konfiguracije terena i sukladno dostavljenom očitovanju Mjesnog
odbora Kornić, prijedlog se ocjenjuje neprihvatljivim.
Sukladno naprijed navedenom daje se suglasnost za gradnju višeobiteljske kuće
u postupku koji se prema zahtjevu Esada Hadžića (Klasa: UP/I-361-03/1203/164) vodi u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava
Krk.
c) Sukladno zapisniku Savjeta za prostorno uređenje Klasa: 021-01/12-01/5, broj:
2142/01-02/1-12-16 prihvaćaju se obrazloženja i odgovori na primjedbe koje su
podnesene za vrijeme ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana
UPU1- Krk.
Tablica sa odgovorima i obrazloženjima je u prilogu i čini sastavni dio
zaključka.
d)
Primaju se na znanje Idejni projekti Veja d.o.o kojima se rješava prometnica –
pristupni put na dijelu z.č. 1270/5,7,8 k.o. Poljica u naselju Linardići, a prema zahtjevu
Mladena Kelave iz Zagreba, zastupanog po punomoćnici Divni Rosandić iz Malinske.
Predmetnim projektima predviđa se prilaz samo za nekoliko gradilišta dok dio
područja sa sjeveroistočne strane (z.č. 1246,1245/2,3,6,8 i dr.) nema pristupa do javno
prometne površine.
Obzirom da se sukladno čl. 124. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), prilikom uređenja pojedinih dijelova
građevinskog zemljišta ili građenja pojedinih građevina mora voditi računa o
redoslijedu uređenja tako da se omogući trenutačna i konačna usklađenost i
funkcionalna povezanost tih dijelova, procjenjuje se da je potrebno osigurati javno
prometnu površinu sa svim prometno tehničkim elementima i prema parametrima
zadanim PPU Grada Krka od istočne ceste ( z.č. 3563/1 k.o. Linardići) do dijela
građevinskog područja sjeveroistočno od predloženog puta.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture nije predviđena
gradnja prometnica na razmatranom području, te Grad Krk nema izrađenih idejnih
projekata infrastrukture.
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Sukladno čl. 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12) troškove ili dio troškova za uređenje građevinskog zemljišta
može snositi vlasnik zemljišta kojem uređenje građevinskog zemljišta koristi i s
jedinicom lokalne samouprave sklopiti ugovor o uređenju građevinskog zemljišta, pa se
podnositelj zahtjeva upućuje u imovinsko-pravnu službu zbog sklapanja ugovora o
financiranju uređenja javno prometne površine prema čl. 136.Zakona, a na način da
isti financira svu dokumentaciju potrebnu za dobivanje akata kojima se dozvoljava
građenje javno prometne površine, uz mogućnost kompenzacije vrijednosti zemljišta
potrebnog za gradnju ceste sa komunalnim doprinosom.
Akti kojima se dozvoljava građenje javno prometne površine izdaju se neposrednom
provedbom PPU Grada Krka, pa svu dokumentaciju za gradnju prometnice verificira
i podnosi zahtjeve Grad Krk.
e) Razmatrajući dostavljenu posebnu geodetsku podlogu koju je za sjeverni dio
naselja Brzac prema zahtjevu Grada Krka izradio Geoprojekt d.d. Opatija, te
nakon održanog sastanka s predstavnikom Mjesnog odbora Milohnić, odlučeno
je da će se formirati javno prometna površina izvan građevinskog područja
Brzac uz samu sjevernu granicu naselja.
Upućuje se Geoprojekt d.d. Opatija da u tom smislu izradi urbanističko
prometno rješenje prema informativnoj ponudi od 4. svibnja 2012. godine na
temelju kojeg će se sa vlasnicima zemljišnih čestica potpisati predugovori o
kupoprodaji dijelova zemljišta koje ulaze u površinu ceste.
Nakon toga pristupit će se izradi dokumentacije i akata kojima se dozvoljava
građenje prometnice.
Ad 10.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o odobrenim sredstvima
Ministarstva turizma, Zagreb za uređenje kupališta Dražica u iznosu od
140.000,00 kn za 2012. godinu.
b) Načelno se podržava inicijativa za izradom turističkog vodiča pod nazivom
„Rutom Grada povijesti i kulture“, koji može biti izrađen u klasičnom tiskanom
ili digitalnom obliku.
Grad Krk predlaže dogovor s Turističkom zajednicom Grada Krka u svezi
zajedničkog financiranja izrade i izdavanja navedenog turističkog vodiča.
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Ad 11.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2012. godini (vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjene Programa koji čini
sastavni dio ovog zaključka).

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog I. Izmjene Programa
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
b)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2012. godini (vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjene
Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka).

II.Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog I. Izmjene Programa
uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c)
I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2012. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjene Plana koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog I. Izmjene Plana uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
d)
Prima se na znanje zamolba Dalibora Blaževića, iz Lakmartina, za izgradnju dijela
mjesne vodovodne mreže naselja Lakmartin, u dužini od 150 metara, u cilju
priključenja objekta u vlasništvu podnositelja na vodoopskrbnu mrežu naselja
Lakmartin.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da utvrdi troškovničke vrijednosti
navedenih radova, kao i radova za nasipavanje i asfaltiranje pristupnog puta do
predmetnog objekta sagrađenog na z.č. 2603/1 k.o. Kornić.
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Grad Krk nastojati će predmetnu investiciju uvrstiti u Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini na poziciji – nerazvrstane ceste.
e) Za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i izradi hidro izolacije na ravnom krovu
iznad sanitarnog bloka na II katu upravne zgrade Grada Krka, utvrđuje se
najpovoljnijom ponuda Zidarskog obrta „ Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Vrh 47 a,
u iznosu od28. 163,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Hausler d.o.o. za izvođenje dodatnih građevinskih radova
na sanaciji i uređenju novih gradskih ureda na II katu upravne zgrade Grada Krka u
iznosu od 10. 083, 33 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
g) Odgađa se donošenje zaključka po prijedlogu Ugovora tvrtke IN-KO iz Krka za
izradu idejne skice i troškovnika za izradu novih grobnih mjesta unutar postojećeg
mjesnog groblja Poljica.
h) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje izrade portuna na
mjesnom groblju Kornić, te se prihvaća ponuda za izvođenje predmetnih radova
Zanatskog obrta „Instalater“ vl. Mladen Polonijo, Puntica 7, iz Punta u iznosu od
6.876,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Investicija iz stavka I. ovog zaključka sufinancirati će se iz Proračuna Grada Krka u
2013. godini.
i) Tvrtki Olimpia d.o.o. iz Zagreba odobrava se obročno plaćanje komunalnog
doprinosa za gradnju stambene građevine na dijelu k.č. 3861/5 k.o. Krk grad u Krku u
12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka.
U dijelu zamolbe za oslobađanje plaćanja zateznih kamata nastalih izdanim Rješenjem
Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Klasa: UP/I-350-06/12-01/27, Ur.broj: 2142/0103-05/1-12-2 od 18. svibnja 2012. godine, nije moguće udovoljiti iz razloga što navedeno
Rješenje nije ukinuto, a po istom je Grad dužan obračunati kamate od dana konačnosti
rješenja do dana uplate.
Ad 12.
Prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ- u svezi davanja mišljenja za
imenovanje predstavnika osoba s invaliditetom kao obveznog predstavnika člana Povjerenstva
za obavljanje tehničkog pregleda, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ daje se pozitivno mišljenje za
imenovanje predstavnika osoba s invaliditetom kao obveznog predstavnika člana
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Povjerenstva za obavljanje tehničkog pregleda (vidi prilog predmetni prijedlog koji čini
sastavni dio ovog zaključka).
Ad 13.
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, odgovorna je osoba za uvođenje i održavanje
Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008, te je time zadužen i za izradu „Upravine
ocjene“.
U nastavku sjednice Zamjenik gradonačelnika obrazložio sljedeće: odvijanje procesa u
Gradskoj upravi Grada Krka u većini slučajeva, ukazuje na sukladnost s propisanim
postupcima, uputama i planovima. Poboljšanja su moguća kroz ostvarenje veće suradnje i
komunikaciju među pojedinim organizacijskim jedinicama, vezano za primjenu sustava
upravljanja kvalitetom.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 12,00 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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