GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-12-115-26
Krk, 13. ožujka 2012.
ZAPISNIK
sa 115. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. ožujka (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, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 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
D N E V N I

R E D

1. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Udruga umirovljenika „Poljica – Šotovento“ – zamolba za sufinanciranje poklon
paketa za Uskrs za starije i nemoćne članove udruge;
 Udruga Zviždač iz Zagreba, K. Zahradnika 13- zamolba za dodjelu financijske
potpore za rad udruge;
 Zapisnik sa II. sjednice Odbora za turizam, Gradskog vijeća Grada Krka.

3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk;
b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 –
Dunat;
c) Konačni prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv
Petar u gradu Krku;
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d) Očitovanje na dostavljeno drugostupanjsko rješenje zbog uloženih žalbi Mirte
Markovinović i Elvire Liguori na lokacijsku dozvolu, Klasa:UP/I-350-05/10-03/53,
Urbroj: 2170/1-03-11-26 od 20. travnja 2011.

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Mjesni odbor Kornić- zamolba za izmjenu parketa u prizemlju Narodnog doma u
naselju Kornić;
b) Ponikve d.o.o. Krk , Vršanska 14- zahtjev za reguliranje obaveze komunalnog
doprinosa za izgradnju Fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka – II faza;

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu
Krku.
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata.
8. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti.
9. Turistička zajednica otoka Krka – prijedlog Ugovora o financiranju rada
„Hladnog pogona TZ otoka Krka i zajedničkih programa.
10. Tvrtka „Okorak“ iz Bebrine- ponuda za pripremu investicijske studije sukladno
IPARD metodologiji.
11. Tvrtka Martin Invest iz Buševeca – prijedlog za izmjenu članka 3. Ugovora za
lijevanje skulpture „Pralja“ u bronci.
12. Katedra Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, iz Kornića – zamolba za
sufinanciranje vođenja knjigovodstvenih usluga za potrebe udruge.
13. Željko Ercega iz Zagreba- ponuda za priključenje projektu Lokalna Hrvatska.
14. dipl. ing.agr. Ive Radošević, iz Krka, Zagrebačka 45- zamolba za zapošljavanje u
službi Grada Krka te za sufinanciranjem troškova usavršavanja u inozemstvu.
15. Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – očitovanje u svezi Konačne
situacije Ugovora o pružanju usluga, Klasa: 302-03/11-01/1, Ur.broj:2142/0102/2-11-2, o Trećim zemljama izvan Europske zajednice koji se financira iz općeg
proračuna EZ-a ( projekt ZOOB).
16. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze iz
Rijeke- prijedlog za imenovanje predstavnika Grada Krka u Organizacijski
odbor koji se osniva u okviru projekta sudjelovanja i nastupa na Međunarodnom
festivalu mora i mornara u francuskom gradu Brest.

Ad 1.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, obrazložio je
Anton Malatestinić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012.
godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
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II.

Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 2.

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Prihvaća se zamolba Udruge umirovljenika „Poljica – Šotovento“ za
sufinanciranje nabavke poklon paketa za Uskrs za starije i nemoćne članove
udruge, u iznosu od 120,00 kn po osobi.
Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.



Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Udruge „Zviždač“ iz Zagreba, za
dodjelu financijske potpore za rad udruge, iz razloga što u Proračunu Grada
Krka za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.



Prihvaća se Zapisnik sa II. sjednice Odbora za turizam, Gradskog vijeća Grada
Krka, održane 28. veljače 2012. godine (vidi prilog predmetni Zapisnik 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
Odluke i Zaključke
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Obavijest i donošenje nove Odluke u svezi prodaje z.č. k.o. Linardići površine 705 m 2, u
naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac.
Prijedlog Deana Karabaića iz Krka, Kvarnerska 36, za postavljanje štanda na lokaciji
„Šotobatarije“ u staroj jezgri grada za turističu sezonu 2012. godine.
Ponuda 3D Plan d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 12, za izradu idejnog i
glavnog građevinskog projekta uređenja Školskog Trga- Trga Glagoljaša u gradu Krku.
Ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 12, za
izradu idejnog i izvedbenog projekta, te troškovnika unutarnjeg uređenja sportske
dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku.
Prijedlog Marijana Sindičića iz Krka, za dodjelu javne površine od 1 m 2 za prodaju
cvijeća od prirodnih materijala (papira i bambusa). Cvijeće bi se nalazilo u košari.
Predlagatelj predlaže dnevni zakup.
Prijedlog Štefice Srića Žic, za produženje ugostiteljske terase formirane ispred pročelja
zgrade u Krku, Trg Kamplin 6, za 1 m2, radi namjere predlagateljice da postavi škrinju
za prodaju sladoleda.
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VII.

Prijedlog Cemila Ayduguna iz Krka, Krčkih Iseljenika 9, za formiranje ugostiteljske
terase za potrebe objekta Toš. Predlagatelj predlaže da se terasa formira na rivi ispred
Toša ili na prošlogodišnjoj lokaciji.

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

Ad 4.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk,
obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.
Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk ( vidi prilog predmetni prijedlog Nacrta Odluke koji 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.

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 Dunat, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja UPU 26 - Dunat (vidi prilog predmetni prijedlog Nacrta Odluke koji
čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

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

c) Konačni prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv
Petar u gradu Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
I.

Prima se na znanje suglasnost Župana Primorsko – goranske županije Klasa:
350-02/12-03/2, Ur. broj: 2170/1-03-01/1-12-2, od 06. ožujka 2012. godine, na
Konačni prijedlog plana Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv Petar u gradu Krku.
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II.

Konačni prijedlog iz stavka I. ovog zaključka upućuje se na razmatranje
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

d) Očitovanje na dostavljeno drugostupanjsko rješenje zbog uloženih žalbi Mirte
Markovinović i Elvire Liguori na lokacijsku dozvolu, Klasa:UP/I-350-05/10-03/53,
Urbroj: 2170/1-03-11-26 od 20. travnja 2011., obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje očitovanje Elvire Liguori, vlasnice k.č. 805/6 i 805/8, Novak Zvonka i
Milene, vlasnika k.č. 806/4, Mirte Markovinović, vlasnice k.č. 806/3 i 806/6 i Opara
Stane i Šepić Žare, vlasnika k.č. 805/5 na dostavljeno drugostupanjsko rješenje zbog
uloženih žalbi Mirte Markovinović i Elvire Liguori na lokacijsku dozvolu Klasa:UP/I350-05/10-03/53 Urbroj: 2170/1-03-11-26 od 20. travnja 2011.
Grad Krk za sada postupak smatra okončanim. U slučaju nove urbanističke regulacije
šireg područja i eventualne potrebe produžetka ceste vodit će se novi postupak u
skladu s zakonskim odredbama i prostorno planskom dokumentacijom.
Ad 5.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Kornić, za izmjenu parketa u prizemlju
Narodnog doma u naselju Kornić.
Za izvođenje radova za izmjenu parketa u prizemlju Narodnog doma u naselju
Kornić, utvrđuje se najpovoljnijom ponuda parketarsko – stolarskog obrta
„Žužić“ vl. Božidar Žužić iz Krka, I. Meštrovića 24, u iznosu od 31.687,50 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
Temeljem Ugovora o osiguranju cjelokupne imovine, kojeg Grad Krk ima sa
osiguravajućim društvom Kvarner osiguranje d.d. iz Rijeke dio potrebnih
sredstava za saniranje nastale štetu snositi će predmetno osiguravajuće društvo.
b)
I.

Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, oslobađa se plaćanja komunalnog
doprinosa za izgradnju Fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka – 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).
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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 istočnog
dijela grada Krka – II faza.

II.

Ad 6.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa u Gradu Krku (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji 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.
Ad 7.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih
objekata, obrazložili su Marinko Bajčić i Radmila Živanović - Čop, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih
površina za postavu privremenih objekata (vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koji 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.
Ad 8.

Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene
djelatnosti (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji 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.
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Ad 9.
Prijedlog Ugovora Turističke zajednice otoka Krka o financiranju rada „Hladnog pogona TZ
otoka Krka i zajedničkih programa, obrazložili su gradonačelnik Darijo vasilić i Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora Turističke zajednice otoka Krka o financiranju rada
„hladnog pogona TZ otoka Krka i zajedničkih programa ( vidi prilog predmetni prijedlog
Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Grad Krk sudjelovati će u financiranju ureda TZOK hladnog pogona i zajedničkih
programa u iznosu od 96. 452,64 kn u tri jednaka obroka.
Ad 10.
Ponudu tvrtke „Okorak“ iz Bebrine, za pripremu investicijske studije sukladno IPARD
metodologiji, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke „Okorak“ iz Bebrine, za pripremu investicijske studije
sukladno IPARD metodologiji, u iznosu od 55.350,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 11.
Prijedlog tvrtke Martin Invest iz Buševeca, za izmjenu članka 3. Ugovora za lijevanje
skulpture „Pralja“ u bronci, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog tvrtke Martin Invest iz Buševeca, za izmjenu članka 3. Ugovora za
lijevanje skulpture „Pralja“ u bronci, na način da se mijenja članak 3. stavak 2. i glasi:
Naručitelj se obvezuje Izvršitelju isplatiti iznos od 30.000, 00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV- a- pri potpisu ovog Ugovora, a ostatak u roku od 8 (osam) dana od
završetka poslova navedenih u članku I. ovog Ugovora.
Izvršitelj je obvezan Gradu Krku, JUO, Odsjeku za proračun i financije dostaviti
osiguravajuće sredstvo – zadužnicu.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.

7

Ad 12.
Zamolbu Katedre Čakavskog sabora Kornić, Placa 32, iz Kornića za sufinanciranje vođenja
knjigovodstvenih usluga za potrebe udruge, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Podržava se zamolba Katedre Čakavskog sabora Kornić, iz Kornića za sufinanciranje
vođenja knjigovodstveno- računovodstvenih usluga za potrebe udruge, na način da
dokraja tekuće godine knjigovodstveno- računovodstvene poslove obavljaju kao i do
sada, a sa 01. siječnja 2013. godine, navedene poslove preuzeti će računovodstveno –
knjigovodstveni servis koji na natječaju za potrebe Udruga ispuni uvjete iz natječaja.
U svezi dijela zamolbe za vraćanje rukopisa knjige o starim zemljovidima otoka Krka,
autorice dr. Mirele Slukan Altić, obaviještavamo vas da je rukopis osobno preuzeo
predsjednik Katedre Čakavskog sabora Kornić, gosp. Damir Kremenić.
Ad 13.
Ponudu Željka Ercega iz Zagreba, za priključenje projektu Lokalna Hrvatska, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje ponuda ponudu tvrtke Željka Ercega iz Zagreba, za priključenje
projektu Lokalna Hrvatska (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
Ad 14.
Zamolbu dipl. ing.agr. Ive Radošević, iz Krka, Zagrebačka 45, za zapošljavanje u službi
Grada Krka te za sufinanciranjem troškova usavršavanja u inozemstvu, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolbu dipl. ing. agr. Ive Radošević, iz Krka, Zagrebačka 45, za
zapošljavanje u službi Grada Krka, te za sufinanciranjem troškova usavršavanja u
inozemstvu.
Kako Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i
sistematizacijom poslova nije predviđeno radno mjesto dipl. ing. agronomije u službama
Grada, zamolbi nije moguće udovoljiti.
Ad 15.
Očitovanje Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u svezi Konačne situacije Ugovora
o pružanju usluga, Klasa: 302-03/11-01/1, Ur.broj:2142/01-02/2-11-2, o Trećim zemljama
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izvan Europske zajednice koji se financira iz općeg proračuna EZ-a ( projekt ZOOB),
obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nalaže se Odjeku za proračun i financije da nakon ovjerenog računa – Konačne
situacije Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, a vezano za projekt ZOOB na
području Istarske i Primorsko – goranske županije (projekt –Smanjenje zagađenja i
očuvanja biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo u sklopu
Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. -2013.) uplati do 25.
ožujka 2012. godine na račun Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, iznos od
135.710,00 kn.
Ad 16.
Prijedlog Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze iz
Rijeke, za imenovanje predstavnika Grada Krka u Organizacijski odbor koji se osniva u
okviru projekta sudjelovanja i nastupa na Međunarodnom festivalu mora i mornara u
francuskom gradu Brest, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći

I.

II.

Zaključak
Prihvaća se prijedlog Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za
pomorstvo, promet i veze iz Rijeke, za imenovanje predstavnika Grada Krka
u Organizacijski odbor koji se osniva u okviru projekta sudjelovanja i
nastupa na Međunarodnom festivalu mora i mornara u francuskom gradu
Brest.
U Organizacijski odbor koji se osniva u okviru projekta iz stavka I. ovog
zaključka, za predstavnika Grada Krka imenuje se:
- Darijo Vasilić, prof. Gradonačelnik Grada Krka;
Za zamjenika predstavnika Grada Krka imenuje se:
-

III.

Nedeljko Dunato iz Krka, direktor tvrtke Vecla do.o.o iz Krka.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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