GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-12-142-100
Krk, 18. prosinca 2012.

ZAPISNIK
sa 142. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. prosinca (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, 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,
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 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) prijedlog Odsjeka za otpis potraživanja dugova koji su nastali obračunom kamata
na plaćena potraživanja, a manji su od 30,00 kn;
e) Servis za plamenike i automatiku „Elektroterm“ vl. Goran Čargonja iz Čavli,
Cernik 150- ponuda za nabavu i postavu novog plamenika na kotlu centralnog
grijanja, u kotlovnici Upravne zgrade Grada Krka;
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

f) Tvrtka Mateo d.o.o. iz Krka, Crikvenička 10- zamolba za zamjenu ulaznih vrata i
obnovu fasade na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Krka, na adresi J.J.
Strossmayera 27 u Krku;
g) Tomislav Murgić iz Zagreba, Dubljevička 81- zamolba za asfaltiranje ulice kod
kućnih brojeva 11., i 13., u Dobrinjskoj ulici u Krku;
h) Troškovnik / ponuda radova tvrtke Fininvest d.d. iz Čabra za izvođenje
građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete uz trasu vodovoda za naselja Vrh i
Pinezići.
Odsjek za društvene djelatnosti:
 prijedlog Odsjeka u svezi isplate jednokratne novčane pomoći za dijete Imena
Paripovića iz Žgaljića, Žgaljići 5,
 prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti u svezi isplate jednokratne novčane
pomoći obitelji Kranželić Željka iz Krka.
Tvrtka Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb- zamolba za
davanje suglasnosti za produženje radnog vremena Caffe bara „Casa del
padrone“ u periodu od 21. - 30. 12. 2012.i 01.01. 2013. do 03,00 sata te za dan 31.
12. 2012. do 04,00 sata.
Mesnica – Market „Žužić“ iz Krka, Zagrebačka bb- zamolba za realizaciju
sufinanciranja projekta „Krčki pršut“.
Ugostiteljski obrt „Vignole“ vl. Ermano Lužina, iz Krka, S. Radića bb - zamolba
za davanje suglasnosti za produženje radnog vremena za Caffe bar „Vignole“ za
dan 24. prosinca 2012. godine do 03,00 sati.
Prijedlog Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove za dodjelu nagrada
predsjednicima i članovima Mjesnih odbora za njihov volonterski rad.
Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2012. – 2014. godinu.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi i Nacrt Konačnog prijedloga plana UPU1 –
Krk
b) Neda Jurešić iz Kornića, Muraj 26 b- zamolba za rješavanje pristupnog puta u
naselju Muraj do čestica z.č. 2003, 2001, 2002, 2019/13, 2019/14, 2012/1 i
2012/12 sve k.o. Kornić u naselju Muraj
c) Spomenka Češkić iz Viškova, Trni 35- zamolba za proširenje građevinskog
područja naselja Pinezić na z.č. 806/1 k.o. Skrbčići;
d) Razmatranje Idejnog rješenja uređenja novog gradskog galerijskog prostora
(negdašnja knjižara Pontes)u ulici J. J. Strossmayera 24 sa troškovnikom.
Ad 1.

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
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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) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, te se odobrava otpis
potraživanja dugova koji su nastali obračunom kamata na plaćena potraživanja, a
manji su od 30,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Odsjeci JUO Grada Krka.
e)
Prihvaća se ponuda servisa za plamenike i automatiku „Elektroterm“ vl. Goran
Čargonja iz Čavli, za skidanje postojećeg plamenika, dobavu i ugradnju novog Riello
plamenika RL 44 TC dvostupanjski do 500 KW koji će se ugraditi na kotlu centralnog
grijanja, u kotlovnici Upravne zgrade Grada Krka, u iznosu od 17. 750,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
Zaključka).
Obzirom da Gradska kotlovnica ima veliki kapacitet grijanja koji je nedovoljno
iskorišten, a oprema je zastarjela zadužuje se Ana Bajčić Hrgovčić da od ovlaštenih
tvrtki zatraži izradu projektne dokumentacije i troškovnika za rekonstrukciju
kotlovnice.
f)
Prihvaća se zamolba tvrtke Mateo d.o.o. iz Krka, za zamjenu ulaznih vrata i obnovu
fasade na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Krka, na adresi J. J. Strossmayera 27,
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u Krku, te se prihvaća ponuda Obrta „Žužić“ vl. Božidar Žužić iz Krka, I. Mažuranića
24, za demontažu postojećih i izradu novih drvenih hrastovih vrata u iznosu od 8.100,00
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi 3 ponude građevinskih
obrtnika za obnovu fasade na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Krka, na adresi
J. J. Strossmayera 27 u Krku.
g)
Prima se na znanje zamolba Tomislava Murgića iz Zagreba, Dubljevička 81, za
asfaltiranje ulice kod kućnih brojeva 11., i 13., u Dobrinjskoj ulici u Krku.
Kako se navedeni spojni put nalazi između Omišaljske i Dobrinjske ulice u Krku, te je
u neurednom stanju, zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da pokrene
postupak održavanja predmetnog puta.
Nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (Imovinsko – pravnoj službi) da
utvrdi vlasništvo na z. č. 2453 (2453/1) k.o. Krk grad kako bi se moglo planirati
asfaltiranje navedene ulice.
h)
Prihvaća se troškovnik radova tvrtke Fininvest d.d. iz Čabra za izvođenje građevinskih
radova na izgradnji javne rasvjete uz trasu vodovoda za naselja Vrh i Pinezići, u iznosu
od 9.609, 96 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni troškovnik koji
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da sukladno članku 3. Odluke o
isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službene
novine PGŽ“ broj:9/11), Imenu Paripoviću iz Žgaljića, Žgaljići 5, isplati naknadu
za novorođeno dijete.
 Radi teških životnih okolnosti u kojima se našla obitelj Kranželić Željka iz Krka,
prihvaća se zamolba za dodjelu jednokratne novčane pomoći u iznosu od
1.500,00 obitelji izravno korisniku.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da kontaktira nadležne ustanove
kako bi iznašli rješenje vezano za potrebe stanovanja obitelji Kranželić.
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Ad 3.
Zamolbu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za davanje
suglasnosti za produženje radnog vremena Caffe bara „Casa del padrone“ u periodu od 21. 30. 12. 2012.i 01.01. 2013. do 03,00 sata te za dan 31. 12. 2012. do 04,00 sata, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, odobrava se produženje radnog vremena za Caffe bar
„Casa del padrone“ i to u periodu od 21. - 30. 12. 2012. i 01.01. 2013. do 03,00 sata i za
dan 31. 12. 2012. do 04,00 sata ujutro.
U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
Ad 4.
Zamolbu Mesnice – Market „Žužić“ iz Krka, Zagrebačka bb, za realizaciju sufinanciranja
projekta „Krčki pršut“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Temeljem Zaključka Gradonačelnika Klasa:402-08/12-01/10, Ur. broj: 2142/01-02/1-122, od 17. travnja 2012. godine zadužuje se Igor Hrast da u suradnji s Centrom za
brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, u roku od 60 dana dogovori i realizira isplatu
potpore sufinanciranja projekta „Krčki pršut“.
Ad 5.
Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Vignole“ vl. Ermano Lužina, iz Krka, S. Radića bb, za
davanje suglasnosti za produženje radnog vremena za Caffe bar „Vignole“ za dan 24.
prosinca 2012. godine do 03,00 sati, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Ugostiteljskom obrtu „Vignole“ vl. Ermano Lužina, iz Krka, odobrava se produženje
radnog vremena za Caffe bar „Vignole “ za dan 24. prosinca 2012. god. do 03,00 sata
ujutro.
U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
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Ad 6.
Prijedlog Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove za dodjelu nagrada predsjednicima i
članovima Mjesnih odbora za njihov volonterski rad, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Sukladno zaključku Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za
volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada Krka,
određuje se iznos nagrade za 2012. godinu i to:
-

predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi
2.000,00 kn;
članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00
kn.

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka.
Ad 7.
Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. –
2014. godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći

I.

II.

Zaključak
Utvrđuje se prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada
Krka za razdoblje 2012. – 2014. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog III.
Izmjene i dopune Plana … koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog III. Izmjene i
dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. – 2014.
godinu uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 8.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Usvaja se Izvješće prijedlog Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi Klasa: 35002/12-02/2, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-148 i Nacrt Konačnog prijedloga plana
UPU1 - Krk, te se prosljeđuje na mišljenja.

6

b) Prima se na znanje zamolba Nede Jurešić iz Kornića, Muraj 26b, za rješavanje
pristupnog puta do čestica z.č. 2003, 2001, 2002, 2019/13, 2019/14, 2012/1 i
2012/12 sve k.o. Kornić u naselju Muraj.
Odgađa se donošenje konačnog zaključka po predmetnom pitanju do rješavanja
sudskog spora kojim se rješavaju vlasnički odnosi na predmetnim parcelama.
c)
I.

Prima se na znanje zamolba Spomenke Češkić iz Viškova, Trni 35, za
proširenje građevinskog područja naselja Pinezići na z.č. 806/1 k.o. Skrbčići.

II.

Sukladno izvodu iz Prostornog plana uređenja Grada Krka čestica z.č. 806/1
k.o. Skrbčići, nalazi se izvan građevinskog područja.

III.

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

d) Prihvaća se Idejno rješenje uređenja novog gradskog galerijskog prostora
(negdašnja knjižara Pontes) u ulici J. J. Strossmayera 24 sa troškovnikom
izrađeno od tvrtke Forma biro d.o.o. iz Koprivnice.
Radi velikih investicijskih troškova uređenja predmetnog prostora radovi će se
odvijati sljedeće godine u fazama .

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 14,45 sati.

Zapisnik sastavila :
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

7

