GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-5- 10
Krk, 27. lipnja 2017.

ZAPISNIK
sa 5. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. lipnja (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, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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:
Prijedlog Ugovora o financiranju investicije „Asfaltiranje Ulice braće Linardić u
Krku“ dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje Geodetskog elaborata evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih
cesta u naselju Pinezić, oznake u registru 264 i dio 262, po zamolbi Morožin
Franja iz Pinezića, Pinezić 25;
b) Tvrtka IN projekt d.o.o. – ponuda za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi
izvođenja radova K2 tijekom izgradnje javne rasvjete na području Grada Krka
tijekom 2017. godine;
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c) Rješavanje problemematike na novogradnji (proširenju) javne rasvjete na
području Grada Krka;
d) Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Zona 26“ u gradu Krku.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Elbo Brzac d.o.o. iz Krka- ponuda za nabavu i postavu limitatora
priključne snage do 30 kW na obračunskom mjestu 70932450;
b) Prijedlog Odsjeka za pokretanje postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta
na Gradskom groblju Krk u Krku;
c) Ponuda Obrta za proizvodnju i usluge Ton Chi Art vl. Anton Žužić iz Krka, za
popravak dječjih sprava na dječjem igralištu postavljenom u dijelu park šume
Dražica neposredno u blizini hotela Bor;
d) Ponuda tvrtka Ceste Rijeka d.o.o. iz Kukuljanova, Industrijska zona, Kukuljanovo
377, kojom nude uslugu popravka semaforskog uređaja na raskrižju ulice Slavka
Nikolića i Vršanske u gradu Krku;
e) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine u gradu Krku, u cilju održavanja manifestacija u vrijeme turističke
sezone 2017. godine, te suglasnost za korištenje električne energije prigodom
održavanja manifestacija;
f) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Bok od Brozića 3- ponuda u
svezi izrade betonskih okana za prihvat oborinskih voda u dijelu naselja Milohnić.
4. Obavijest Državnog arhiva u Rijeci o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
5. Zamolba Ivana Hodanića iz Krka, Ivana Zajca 14, za sufinanciranje boravka
njegove djece, Samuela i Izidore, u dječjem vrtiću Polje, tijekom pedagoške
godine 2017./2018.
6. Izvješće pročelnika JUO o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim
propisima i drugim općim aktima.
7. Zamolba DMD Obrta za trgovinu iz Malinske, N. Tesle 5, za korištenje javne
površine u gradu Krku u cilju prodaje balona na helij.
8. Zamolba Obrta za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan, iz Pinezića,
Uvala Jert, za produženje radnog vremena Caffe bara „Mocca“ u uvali Jert, i to
vikendom do 04,00 sati, Gradonačelnik Grada Krka razmatrajući zamolbu.
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za
rad članova Gradskog vijeća Grada Krka.
10. Društvo za športsku rekreaciju „Šišulica“ iz Krka, Dubrovačka 26, - prijedlog za
davanje suglasnosti za održavanje tečaja plivanja – obuke neplivača u uvali
Ježevac u gradu Krku.
11. Udruga umirovljenika Poljica Šotovento – zamolba za financijsku pomoć pri
održavanju svetkovine „Porcijunkula“ koja će se održati u franjevačkom
samostanu Sv. Marije Glavotok.
12. Prijedlog Uputstva za utvrđivanje rokova rješavanja pojedinih vrsta / grupa
zahtjeva i inicijativa stranaka ( fizičkih i pravnih osoba) zaprimljenih u JUO
Grada Krka.
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13. Prijedlog PGŽ, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove za
uvođenje zaštite od požara i tehničke zaštite za arhivu.
Ad 1.
Prijedlog Ugovora o financiranju investicije „Asfaltiranje Ulice braće Linardić u Krku“
dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju investicije „Asfaltiranje Ulice braće
Linardić u Krku“ dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk, koja vrijednost
ugovorenih radova iznosi 196.312,00 kn, koja sredstva se osiguravaju iz naknade za
razvoj na temelju Odluke o naknadi za razvoj.
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) Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da za potrebe
provedbe Geodetskog elaborata evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih
cesta u naselju Pinezić, oznake u registru 264 i dio 262, po zamolbi Morožin
Franja iz Pinezića, izrađivaču elaborata dostavi potvrdu da su predmetne
nerazvrstane ceste 264 i 262 upisane u Registar nerazvrstanih cesta Grada Krka
iz srpnja 2016., koristile za promet vozila i bile pristupačne većem broju
korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama („Narodne Novine“ broj:
84/11).
b) Prihvaća se ponuda tvrtke IN projekt d.o.o. za uslugu koordinatora zaštite na
radu u fazi izvođenja radova K2 tijekom izgradnje javne rasvjete na području
Grada Krka tijekom 2017. godine, u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
c) U cilju učinkovitije koordinacije poslova na izgradnji (proširenju) javne rasvjete
na području Grada Krka, obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša da tvrtki Ponikve Eko otok Krk d.o.o. prije provođenja postupka javne
nabave dostavi troškovnike na očitovanje.
Zapisničko preuzimanje radova obaviti će se uz predstavnika tvrtke Ponikve Eko
otok Krk d.o.o.
Po završetku radova Grad Krk, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
dostaviti će tvrtki Ponikve Eko otok Krk d.o.o. dokaz o tehničkoj ispravnosti,
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ispitivanju te završno izvješće, kao i primopredajni zapisnik za održavanje nove
dionice.
d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja „Zona 26“ u gradu Krku – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Zona 26“ upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Krka, za nabavu i postavu
limitatora priključne snage do 30 kW na obračunskom mjestu 70932450 (S. C.
„Josip Pepi Uravić“), u iznosu od 4.880,00 kn - vidi prilog predmetnu ponudu
koja čini sastavni dio ovog zaključka.
b) Vezano za prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za pokretanje
postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta na Gradskom groblju Krk u
Krku, obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da sukladno Zakonu o
grobljima („Narodne Novine“ broj: 19/98 i 50/12) i Odluke o grobljima
(„Službene Novine PGŽ“ br: 19/99, 32/06) na oglasnoj ploči Grada Krka objavi
Odluku o proglašenju grobnih mjesta napuštenim kao i pregled grobnih mjesta.
c) Prihvaća se ponuda Obrta za proizvodnju i usluge Ton Chi Art vl. Anton Žužić iz
Krka, za popravak dječjih sprava na dječjem igralištu postavljenom u dijelu
park šume Dražica neposredno u blizini hotela Bor, u ukupnom iznosu od
7.710,00 kn, te se odobrava isplata akontacije u visini od 50% od ukupnog iznosa
ponude.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Ceste Rijeka d.o.o. iz Kukuljanova, Industrijska zona,
za uslugu popravka semaforskog uređaja na raskrižju ulice Slavka Nikolića i
Vršanske u gradu Krku, u iznosu od 7.710,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
e)
Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za korištenje javnih
površina u gradu Krku (Ribarski mul i krčka riva) u lipnju 2017. godine u cilju
održavanja manifestacija koje su u organizaciji TZ Grada Krka i to:
-

24. 06. 2017. „Old timer klub riječka fićo scena“
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-

30.06.2017. „Pozdrav ljetu“, u vremenu od 18,00 do 01,00 sati.
Prigodom održavanja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada
Krka, daje se suglasnost za korištenje električne energije na priključnim
ormarićima na gradskoj rivi i Šetalištu Sv, Bernardina u gradu Krku.
Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05,
139/05, 150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka
dužan je ishoditi potrebne dozvole od strane PP Krk.

f) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, u svezi
izrade betonskih okana za prihvat oborinskih voda u dijelu naselja Milohnić
iznosu od 23.933,33 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 4.
Obavijest Državnog arhiva u Rijeci o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
arhivskom gradivu i arhivima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Obavijest Državnog arhiva u Rijeci o primjeni Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Klasa: 612-06/17-01/15, Urbroj:
2170-53-03-17-02, od 13. lipnja 2017. godine.
Ad 5.
Zamolbu Ivana Hodanića iz Krka, Ivana Zajca 14, za sufinanciranje boravka njegove djece,
Samuela i Izidore, u dječjem vrtiću Polje, tijekom pedagoške godine 2017./2018., obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Budući da djeca podnositelja zamolbe nisu primljena u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Polje tijekom pedagoške godine 2017. / 2018.,
Grad Krk sufinancirati će boravak djece Ivana Hodanića iz Krka, u vrtić Polje, do 01.
svibnja 2018. godine.
Ad 6.
Izvješće o usklađenosti postupanja Grada Krka sa zakonskim propisima i drugim općim
aktima, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće pročelnika JUO o usklađenosti postupanja Grada Krka sa
zakonskim propisima i drugim općim aktima (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini
sastavni dio ovog zaključka).
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Grad Krk u svom samoupravnom djelokrugu postupa u skladu s zakonskim propisima i
drugim općim aktima.
U tijeku je postupak izrade općeg akta Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kao i
izmjena Odluke o grobljima.
Ad 7.
Zamolbu DMD Obrta za trgovinu iz Malinske, N. Tesle 5, za korištenje javne površine u
gradu Krku u cilju prodaje balona na helij, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za trgovinu DMD iz Malinske, vl. Darko Štamf, N. Tesle 5, za korištenje javne
površine u gradu Krku, na Šetalištu Sv. Bernardina u cilju prodaje balona na helij, nije
moguće udovoljiti iz razloga jer su Planom rasporeda privremenih objekata sve javne
površine zauzete i dodjeljuju se isključivo putem javnog natječaja.
Ad 8.
Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan, iz Pinezića, Uvala Jert,
za produženje radnog vremena Caffe bara „Mocca“ u uvali Jert, i to vikendom do 04,00 sati,
Gradonačelnik Grada Krka razmatrajući zamolbu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ugostiteljstvo „Mocca“ vl. Marica Depope Kristan, iz Pinezića, Uvala Jert,
daje se odobrenje za produženje radnog vremena Caffe bara „Mocca“ u uvali Jert, na
području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić i to vikendom do 04,00 sati, u vremenskom
razdoblju od 01. 07. – 15. 09. 2017. godine.
Ad 9.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova
Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova
za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela – vidi
prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad
članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 10.
Zamolbu Društva za športsku rekreaciju „Šišulica“ iz Krka, Dubrovačka 26, za davanje
suglasnosti za održavanje tečaja plivanja – obuke neplivača u uvali Ježevac u gradu Krku,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Društvu za športsku rekreaciju „Šišulica“ iz Krka, daje se suglasnost za održavanje
tečaja plivanja – obuke neplivača u uvali Ježevac u gradu Krku, koji Program će se
odvijati od 03. – 31. srpnja u poslijepodnevnim satima.
Vezano za dio zamolbe za sufinanciranje tečaja plivanja, upućujemo podnositelja
zamolbe da se u cilju dodjele sredstava, prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih
potpora malih vrijednosti.
Ad 11.
Zamolbu Udruge umirovljenika Poljica Šotovento za financijsku pomoć pri održavanju
svetkovine „Porcijunkula“ koja će se održati u franjevačkom samostanu Sv. Marije Glavotok,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za zamolbu Udruge umirovljenika Poljica Šotovento za financijsku pomoć pri
održavanju svetkovine „Porcijunkula“ koja će se održati 02. kolovoza 2017. godine u
franjevačkom samostanu Sv. Marije Glavotok, upućujemo podnositelja zamolbe da se u
cilju dodjele sredstava, prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih
vrijednosti.
Ad 12.
Prijedlog Uputstva za utvrđivanje rokova rješavanja pojedinih vrsta / grupa zahtjeva i
inicijativa stranaka ( fizičkih i pravnih osoba) zaprimljenih u JUO Grada Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se Uputstvo za utvrđivanje rokova rješavanja pojedinih vrsta / grupa zahtjeva
i inicijativa stranaka ( fizičkih i pravnih osoba) zaprimljenih u JUO Grada Krka – vidi
prilog zaključku predmetno Uputstvo koje čini njegov sastavni dio.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.
Ad 13.
Prijedlog PGŽ, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove za uvođenje
zaštite od požara i tehničke zaštite za arhivu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

7

Zaključak
Prihvaća se prijedlog PGŽ, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove
za uvođenje zaštite od požara i tehničke zaštite za arhivu ( izdvojena arhiva koja je
smještena u sklopu JVP Grada Krka, u ulici S. Radića 11).
Grad Krk prihvaća udio u financiranju u iznosu od 50% prema procijenjenoj
vrijednosti investicije, u iznosu od 31.959,37 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,20 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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