GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-6- 12
Krk, 04. srpnja 2017.

ZAPISNIK
sa 6. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 03. srpnja (ponedjeljak) 2017. 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 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, Ana Bajčić
Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove,Mladena
Matejčić, 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 gospodarstvo:
a) Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
- prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova „Izgradnja Eki
infrastrukture na Dunatu“
- prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova „Izgradnja Eki
infrastrukture Muraj - Dunat“ ,
b) Biskupija Krk, Župe Sv. Fuske Linardići – zamolba za sufinanciranje radova na
obnovi vanjske fasade župne crkve u naselju Brzac.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Pismo namjere Željka Cvitkušića iz Krka, Plavnička 9 a i Ivice Lužina iz Krka,
Vinogradska 8a, za rekonstrukciju i prenamjenu ugostiteljskog objekta „Neptun“ u
gradu Krku, na k.č. 2519, 2518/2, 2518/3 k.o. Krk grad;
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b) Prijedlog Odsjeka za spajanje Društvenog centra Krk na kanalizacijski sustav
grada Krka, radi nefunkcionalnosti septičke jame;
c) Pritužbe građana okolnih objekata u vezi
izvođenja radova na građevini
„Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskog
bedema u gradu Krku na k.č. 2625, 2623 i 2622 sve k.o. Krk-grad“, tijekom ljetnih
mjeseci,, koje radove izvodi tvrtka G. P. Krk iz Krka;
d) Inicijativa Mjesnog odbora Kornić za pokretanje postupka u cilju realizacije
proizvodne zone u Korniću;
e) Tvrtka Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice – zamolba za izgradnju
reklamnog totema u sklopu postojeće Lidl trgovine u Krku;
f) Ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Urbanističko – tehničkog rješenja Mali
Kartec;
g) Ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu glavnog projekta za „Građenje gradske
primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake
U-3.1- III. i IV. faza“,,
h) Ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu izvedbenog troškovnika za „Građenje
gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske
oznake U-3.1- I.faza“,
i) Zamolba Svjetlane Vuković iz Krka, Galija 36, za rješavanje ventilacijskog
sustava u objektu starog dječjeg vrtića u gradu Krku.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Zamolba tvrtke Akson d.o.o. iz Rijeke, I. Marinkovića 12, za zakup javne površine
u gradu Krku, u Ulici biskupa A. Mahnića, na k. č. 3077 k.o. Krk grad, koja
površina se nalazi ispred dva poslovna prostora koja koristi tvrtka Akson d.o.o. u
Ulici biskupa A. Mahnića 17;
b) Obrt „Božo grill“ vl. Božidar Čolaković iz Krka, J. J. Strossmayera 29- zamolba
za Izmjenu Zaključka Klasa: 374-03/17-01/70, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2, od 30.
svibnja 2017. na način da se odobri postava dva mala stola, svaki po dvije stolice
za potrebe Cafe bara „Storija“ na adresi J. J. Strossmayera 31, koji će bili
postavljeni ispred ugostiteljske terase naprijed navedenog ugostiteljskog objekta;
c) Izvještaj održavanja javne rasvjete dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk
d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 30.04.2017. godine i za razdoblje od 01.07. 2016.
do 30.04. 2017. godine;
d) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dotrajalosti i potrebi obnove
fasade na Upravnoj zgradi Grada Krka na potezu od Lučke kapetanije do ulaza u
dio zgrade u kojem se nalazi Ministarstvo financija, Porezna uprava, Porezni ured
Rijeka Ispostava Krk ,u dijelu ulice Trg bana Jelačića u gradu Krku;
e) Zahtjev tvrtke Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića, Lokvić 2, za davanje suglasnosti za
postavu reklamnog „A“ panoa na rivi ispred polupodmornice oznake 300KK,
dimenzije visine 115 cm i širine 66 cm;
f) Ponovljena zamolba Mirka Barića iz Krka, J. J. Strossmayera 17/III za izmjenu
vanjske stolarije – grilja, na zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17/III, na trećem katu;
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g) Fran Petruša iz Zagreba, Jordanovac 38- zamolba za korištenje javne površine na
Trgu Kamplin u svrhu crtanja portretnih karikatura;
h) Zamolba tvrtke „Neki Daniels Media“ iz Zagreba, Pasančeva 4, za davanje
suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku u cilju promocije vina
Kutjevo za dan 21. srpnja 2017. godine, u vremenu od 20,00 do 24,00 sata;
i) Razmatranje troškovnika nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. u svezi
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka ( poljski putevi i šumske
ceste iz programa IPARD-a).
4. Marin i Jasna Bajčić iz Nenadića, Nenadić 13- zamolba za sufinanciranje
boravka njihovog djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine
2017./2018.,
5. Marijana Sindičić – Baotić iz Krka, Vršanska cesta 23 a- zamolba za
korištenje javne površine na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom.
6. Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
7. Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
8. Obrt za ugostiteljstvo „Ane“ vl. Renata Stenta, iz Krka, S. Radića bb –
zamolba za izdavanje suglasnosti za produženje radnog vremena za kiosk
„Ane“ – fast food koji se nalazi u gradu Krku u ulici Stjepana Radića bb, u
razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna 2017. godine do 04,00 sata ujutro.
9. Mjesni odbor Kornić – zamolba za davanje suglasnosti za održavanje pučke
(ribarske) fešte koja će se održati 07. srpnja 2017. godine na Placi u naselju
Kornić.
10. Udruga Kreativni Krk – zamolba za sufinanciranje putnih troškova za nastup
na Exit festivalu u Novom Sadu.
11. Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne
površine na Trgu Krčkih glagoljaša za održavanje manifestacije „Tramonto“
za dane 05., 12., i 19. srpnja te 16. kolovoza 2017. godine.
12. Lucija Petrak iz Krka, predstavnica grupe građana iz Ružmarinske ulice u
gradu Krku, zamolba vezana za problem parkinga u naprijed navedenoj ulici.
13. Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje
kupnje knjige za poklon učenicima za osvojena prva tri mjesta na
natjecanjima i pokloni za odlične učenike MŠ Krk i PŠ Vrh.
14. Razmatranje popisa djece sa područja Grada Krka koja su na temelju prijava
stekla pravo upisa u drugim općinama otoka Krka, koji popis je dostavljen od
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.
15. Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“- zamolba za sufinanciranje završnog
izleta za sve djelatnike škole u Karlovac.
16. Svetište Majke Božje Goričke iz Baške – zamolba za sufinanciranje kupnje
stolica za potrebe Svetišta.
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17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
kod Zagrebačke banke d.d.
18. Razmatranje popisa mrtvozornika na području Primorsko – goranske
županije, dostavljenog od Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko goranske
županije, Rijeka.
19. Želimir Kušljić iz Kornića, Murajska 17- zamolba za sufinanciranje boravka
njegovog djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine 2017./2018.
20. Tvrtka Frisd – ponuda za nabavku Eset NOD32 Internet Security (obnova 1.
godina).
21. Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.06. – 30. 06. 2017. godine.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
-

-

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova
„Izgradnja Eki infrastrukture na Dunatu “ , dostavljen od tvrtke Ponikve
Eko otok Krk d.o.o. – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova
„Izgradnja Eki infrastrukture Muraj - Dunat“ , dostavljen od tvrtke
Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora
koji čini sastavni dio ovog zaključka.

b) Biskupiji Krk, Župi Sv. Fuske Linardići odobrava se financijska potpora za
izvođenje radova na obnovi vanjske fasade župne crkve u naselju Brzac, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 11. 360,00 kn, na
temelju ponude Soboslikarskog obrta „Art Color“ vl. Mirko Jurešić iz Vrha.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk zaprimio je pismo namjere Željka Cvitkušića iz Krka, Plavnička 9 a i
Ivice Lužina iz Krka, Vinogradska 8a, za za rekonstrukciju i prenamjenu
ugostiteljskog objekta „Neptun“ u gradu Krku, na k.č. 2519, 2518/2, 2518/3 k.o.
Krk grad.
Obzirom da se ugostiteljski objekt „Neptun“ nalazi u Zoni „C“ zaštite stare
gradske jezgre grada Krka i u neposrednoj blizini plaže Portapissana za koju
nije utvrđena granica pomorskog dobra, Grad Krk je suglasan, da podnositelji
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pisma namjere zatraže posebne uvjete ili mišljenja javnopravnih tijela za
planirani zahvat.
Za realizaciju predlaganog zahvata prethodno je potrebna izmjena prostorno
planske dokumentacije, odnosno izmjene i dopune UPU 1 Krk (NA1, R11, R38,
R310, R311).
b) Za potrebe priključenja na sustav javne kanalizacije Društvenog centra Krk
molimo tvrtku Ponikve voda d.o.o. da u što hitnijem roku Gradu Krku, JUO,
Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dostavi tehničko rješenje sa
troškovnikom za spajanje objekta Društvenog centra Krk na fekalnu
kanalizaciju Grada Krka.
c) Zbog primjedbi građana – vlasnika okolnih objekata - iznajmljivača, u kojem
okružju se izvode građevinski radovi na građevini „Rekonstrukcija (prezentacija
i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku na k. č.
2625, 2623 i 2622 sve k.o. Krk-grad“, a radi turističke sezone koja je u tijeku,
mijenja se Zaključak Gradonačelnika Klasa: 360-02/17-01/04, Urbroj: 2142/0102/1-17-35, od 30. svibnja 2017. godine na način da se na temelju članka 4.
Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka
(„Službene novine PGŽ“ broj: 37/15),
tvrtki G. P. Krk iz Krka daje suglasnost za izvođenje građevinskih radova na
naprijed navedenoj građevini tijekom ljetnih mjeseci 2017. godine, u vremenu od
09,00- 19,00 sati.
Za nadzor nad provedbom ovog zaključka zadužuje se JUO, Odsjek za
komunalno gospodarstvo, komunalni redar Grada Krka.
d) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Kornić za pokretanje postupka u cilju
realizacije proizvodne zone u Korniću.
Područje zahvata planirane zone regulirano je Urbanističkim planom uređenja
UPU – 2 Kornić.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da tvrtki Planimetar
d.o.o. naruči izradu Urbanističko - tehničkog rješenja, u kojem postupku će
sudjelovati vlasnici obrta koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka.
e) Tvrtki Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice daje se suglasnost za izgradnju
reklamnog totema u sklopu postojeće Lidl trgovine u poslovnoj zoni Sv. Petar u
gradu Krku.
Ukoliko bude potrebno Grad Krk spreman je mijenjati prostorno plansku
dokumentaciju (PPUG, UPU i DPU) kako bi se u poslovnoj zoni na Sv. Petru u
gradu Krku dozvolila gradnja istovrsnih zahvata.
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f) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Urbanističko – tehničkog
rješenja Mali Kartec ( k.č. 3822/1, 3822/4, 3822/5 k.o. Krk grad) , u iznosu od
9.560,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
g) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu glavnog projekta za
„Građenje gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne
prometnice planske oznake U-3.1- III. i IV. faza“, u iznosu od 37.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a.
h) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu izvedbenog troškovnika za
„Građenje gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i pristupne
prometnice planske oznake U-3.1- I.faza“, u iznosu od 7.500,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
i) Prihvaća se zamolba Svjetlane Vuković iz Krka, za rješavanje ventilacijskog
sustava u objektu starog dječjeg vrtića u gradu Krku ( Društveni centar Krk).
Na temelju troškovnika izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ. za izradu
predmetne ventilacije, prihvaća se ponuda tvrtke Eding d.o.o. za izradu
ventilacije kupaone u prostoru Društvenog centra Krk u iznosu od 5.167,00 u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Tvrtki Akson d.o.o. iz Rijeke, daje se suglasnost za zakup javne površine u gradu
Krku, u Ulici biskupa A. Mahnića, na k. č. 3077 k.o. Krk grad, koja površina se
nalazi ispred dva poslovna prostora koja koristi tvrtka Akson d.o.o. u gradu
Krku, u Ulici biskupa A. Mahnića 17.
Suglasnost iz stavka 1. ovog zaključka izdaje se u cilju korištenja javne površine
kao ugostiteljske terase za objekt koji posluje na adresi A Mahnića 17, Krk.
Obvezuje se komunalni redar Grada Krka za izmjeru predmetne javne površine,
nakon čega će Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove pripremiti Ugovor o
zakupu javne površine – terase.
Upućujemo podnositelja zamolbe da postavi sigurnosnu ogradu koja se ne smije
fiksno pričvršćivati za javnu površinu, osim na pomičnu montažnu podlogu.
b) Zaključak Gradonačelnika Klasa: 374-03/17-01/70, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2,
od 30. svibnja 2017. godine mijenja se i glasi:
Obrtu „Božo grill“ vl. Božidar Čolaković iz Krka, J. J. Strossmayera 29, daje se
suglasnost za postavu 2 ( dva ) stola sa svakim po dvije stolice, manjih dimenzija
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(promjer barskih stolova), od ratana, bambusa ili sličnog prirodnog materijala,
bez postave podesta za potrebe Cafe bara „Storija“ na adresi J. J. Strossmayera
31, koji će bili postavljeni ispred ugostiteljske terase naprijed navedenog
ugostiteljskog objekta.
Podnositelj zamolbe dužan je na račun Grada Krka uplatiti iznos od 800,00 kn
godišnje, za zakup javne površine za postavu dva mala stola, temeljem
ispostavljenog računa Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
c) Prihvaća se Izvještaj održavanja javne rasvjete za razdoblje od 01.01. do
30.04.2017. godine i za razdoblje od 01.07. 2016. do 30.04. 2017. godine od kad je
tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. preuzela održavanje javne rasvjete u svim
JLS otoka Krka (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
d) Vezano za informaciju Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dotrajalosti i
potrebi sanacije i obnove vanjske fasade na Upravnoj zgradi Grada Krka na
potezu od Lučke kapetanije do ulaza u dio zgrade u kojem se nalazi Ministarstvo
financija, Porezna uprava, Porezni ured Rijeka Ispostava Krk, u gradu Krku,
obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izradu troškovnika za
izvođenje radova obnove i sanacije vanjske fasade na dijelu Upravne zgrade
Grada Krka.
e) Zahtjevu tvrtke Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića, za davanje suglasnosti za
postavu reklamnog „A“ panoa na rivi ispred polupodmornice oznake 300KK,
nije moguće udovoljiti iz razloga jer je u starogradskoj jezgri Grada Krka kao i
na obali Hrvatske mornarice na temelju propisanih odredbi Pravilnika o
uređenju eksterijera poslovnih prostora starogradske jezgre i kontaktne zone uz
zidine zabranjena postava „A“ panoa.
f) Na temelju Zaključka gradonačelnika Klasa: 363-04/16-01/103, Urbroj: 2142/0102/1-16-3, od 06. prosinca 2017. godine obvezuje se Odjek za komunalno
gospodarstvo da pripremi troškovnik za zamjenu vanjske stolarije – grilja, na
zgradi u ulici J. J. Strossmayera 17/III, na trećem katu.
g) Franu Petruši iz Zagreba, članu Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika
(ULUPUH) daje se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu Kamplin u
svrhu crtanja portretnih karikatura.
Podnositelj zamolbe dužan je kontaktirati JUO Grada Krka, Odsjek za
komunalno gospodarstvo, komunalnog redara radi dogovora oko utvrđivanja
lokacije i vremena korištenja lokacije, radi naplate dnevnog zakupa javne
površine na Trgu Kamplin u gradu Krku.
h) Kako su u vrijeme turističke sezone 2017. godine, Planom rasporeda sve javne
površine u gradu Krku zauzete, predlažemo tvrtke „Neki Daniels Media“ iz
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Zagreba, zakup površine ispred Erste & Steiermarkishe banka d.d. koja
površina je u privatnom vlasništvu (Odvjetnik Robert Rist, A. Cesarca 10, Krk).
Grad Krk daje suglasnost za korištenje iste u cilju promocije vina Kutjevo za
dan 21. srpnja 2017. godine, u vremenu od 20,00 do 24,00 sata.
i) Prihvaća se troškovnik nadzornog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. u svezi
izvođenja radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka (
poljski putevi i šumske ceste iz programa IPARD-a).
Na temelju godišnjeg Ugovora o održavanju poljskih puteva i šumskih cesta iz
programa IPARD – na području Grada Krka, Klasa: 406-09/16-02/50, Urbroj:
2142/01-02/1-17-9 od 23. siječnja 2017. godine, radove će izvoditi Zidarski obrt
„Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha.
Ad 4.
Zamolbu Marina i Jasne Bajčić iz Nenadića, Nenadić 13, za sufinanciranje boravka njihovog
djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine 2017./2018. obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Budući da dijete podnositelja zamolbe (Dinka Bajčić rođ. 06.08.2016.g.) nije primljena
u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz
opravdanih razloga traže sufinanciranje boravka djeteta u vrtić Malinska tijekom
pedagoške godine 2017. / 2018., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Marina i
Jasne Bajčić, iz Nenadića, u vrtić Malinska, do 31. kolovoza 2018. godine.
Ad 5.
Zamolbu Marijane Sindičić – Baotić iz Krka, Vršanska cesta 23 a, za korištenje javne
površine na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Marijani Sindičić – Baotić odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku na Trgu
Kamplin za prodaju vrećica s lavandom iz košarice.
Ad 6.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina
Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
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Zaključak
Temeljem odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića, prihvaća se
prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina
Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Temeljem odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića, prihvaća se
prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo „Ane“ vl. Renata Stenta, iz Krka, S. Radića bb za izdavanje
suglasnosti za produženje radnog vremena za kiosk „Ane“ – fast food koji se nalazi u gradu
Krku u ulici Stjepana Radića bb, u razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna 2017. godine do 04,00
sata ujutro, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ugostiteljstvo „Ane“ vl. Renata Stenta, iz Krka, daje se suglasnost za
produženje radnog vremena kioska „Ane“ – fast food koji se nalazi u gradu Krku u ulici
Stjepana Radića bb, u razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna 2017. godine do 04,00 sata
ujutro.
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Ad 9.
Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za davanje suglasnosti za održavanje pučke (ribarske) fešte
koja će se održati 07. srpnja 2017. godine na Placi u naselju Kornić, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Mjesnom odboru Kornić daje se suglasnost za održavanje pučke (ribarske) fešte koja će
se održati dana 07. srpnja 2017. godine na Placi u naselju Kornić, u vremenu od 21,00 –
02,00 sata, uz nastup grupe „Mali s velikim band“.
Ad 10.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za sufinanciranje putnih troškova za nastup na Exit festivalu u
Novom Sadu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk odobrava se isplata u iznosu od 1.500,00 kn iz redovnih sredstava
udruge, za sufinanciranje putnih troškova za članove udruge u cilju nastupa na Exit
festivalu u Novom Sadu.
Ad 11.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na Trgu
Krčkih glagoljaša za održavanje manifestacije „Tramonto“ za dane 05., 12., i 19. srpnja te 16.
kolovoza 2017. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk daje se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu Krčkih
glagoljaša u cilju održavanja manifestacije „Tramonto“ za dane 05., 12., i 19. srpnja te
16. kolovoza 2017. godine, u vremenu od 21.00 - 23,00 sata.
Ad 12.
Zamolbu Lucije Petrak iz Krka, predstavnice grupe građana iz Ružmarinske ulice u gradu
Krku, vezano za problem parkinga u Ružmarinskoj ulici, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za problematiku parkiranja vozila u Ružmarinskoj ulici kod kbr. 19 u gradu
Krku, u naravi javna površina u vlasništvu Grada Krka, parkiranje na okućnici zgrade
dozvoljava se samo stanarima zgrade.
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U cilju rješavanja problematike parkiranja u Ružmarinskoj ulici, Grad Krk daje
stanarima suglasnost za postavu prometnog znaka zabrane parkiranja kao i za postavu
montažne parkirne rampe, na način da se ne remeti prometna regulacija.
Upućuje se podnositeljica prijedloga da prije izrade tehničkog rješenja i postave rampe
konzultiraju JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, prometnog redara Grada Krka.
Ad 13.
Zamolbu Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje kupnje knjige za
poklon učenicima za osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i pokloni za odlične učenike
MŠ Krk i PŠ Vrh, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
kupnju knjiga za poklon učenicima za osvojena prva tri mjesta na natjecanjima i
pokloni za odlične učenike MŠ Krk i PŠ Vrh, temeljem priloženih ponuda u iznosu od
13.532,80 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a iz proračunske pozicije – programi
Osnovne škole - sukladno priloženim ponudama dobavljača.
Ad 14.
Popis djece sa područja Grada Krka koja su na temelju prijava stekla pravo upisa u drugim
općinama otoka Krka, koji popis je dostavljen od Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Popis djece sa područja Grada Krka koja su na temelju prijava
stekla pravo upisa u drugim općinama otoka Krka, koji popis je dostavljen od Dječjeg
vrtića „Katarina Frankopan“ Krk – vidi prilog predmetni popis koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Ad 15.
Zamolbu Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sufinanciranje završnog izleta za sve
djelatnike škole u Karlovac, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ za sufinanciranje
završnog izleta za sve djelatnike škole u Karlovac, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos potreban za organizaciju prijevoza,
temeljem dostavljenog računa autoprijevozničke tvrtke.

11

Ad 16.
Zamolbu Svetišta Majke Božje Goričke iz Baške za sufinanciranje kupnje stolica za potrebe
Svetišta, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Svetištu Majke Božje Goričke iz Baške odobrava se financijska potpora za kupnju
stolica za potrebe Svetišta, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017.
godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.
Ad 17.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke
banke d.d. obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk
kod Zagrebačke banke d.d.- vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod
Zagrebačke banke d.d. upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 18.
Popis mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije, dostavljenog od Upravnog
odjela za zdravstvo Primorsko goranske županije, Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje popis mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije,
dostavljen od Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko goranske županije, Rijeka, Klasa:
500-03/17-01/40, Ur. broj: 2170/1-04/3-17-8, od 26. lipnja 2017. godine ( vidi prilog
predmetni popis koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne o kadrovske poslove da pripremi prijedlog
Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka, te isti uputi
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 19.
Zamolbu Želimira Kušljića iz Kornića, Murajska 17, za sufinanciranje boravka njegovog
djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine 2017./2018., obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Budući da djete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Malinska, tijekom pedagoške godine 2017. /
2018., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta (djevojčica/ 1. god.) Želimira Kušljića
iz Kornića, u vrtić Malinska, do zaključno 31. kolovoza 2018. godine.
Ad 20.
Ponudu tvrtke Frisd za nabavku Eset NOD32 Internet Security (obnova 1. godina), obrazložio
je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd za nabavku Eset NOD32 Internet Security (obnova 1.
godina), u iznosu od 250,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV –a.
Ad 21.
Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.06. – 30. 06. 2017. godine, obrazložila je
Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01. 06. – 30. 06. 2017. godine –
vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.
Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju Proračunske
zalihe od 01.06. – 30. 06. 2017. godine, uputit će se članovima Gradskog vijeća Grada
Krka u cilju razmatranja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 18,20 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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