GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-116-28
Krk, 29. veljače 2016.

ZAPISNIK
sa 116. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 29. veljače (ponedjeljak) 2016. 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 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, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica 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 društvene djelatnosti:
a) Ana i Josip Depope iz Skrbčića 1, Krk - zamolba za sufinanciranje boravka
njihovog djeteta Laure Depope, u dječjem vrtiću Njivice, tijekom pedagoške
godine 2015./2016;
b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk;
c) Informacija Odsjeka u vezi prispjelih prijava na Javni poziv za financiranje javnih
potreba u 2016. godini;
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d) prijedlog Odsjeka u vezi prijedloga teksta Javnog poziva za dodjelu financijskih
potpora malih vrijednosti putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja za Grada Krk u 2016. godini;
e) prijedlog Odsjeka za pomoć pri plaćanju režijskih troškova obitelji Mrzljak iz
Krka, Frankopanska 28;
f) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – informacija o potrebi zapošljavanja
jednog socijalnog pedagoga za potrebe škole;
g) Pazinski kolegij iz Pazina, Dobrilina 6 - zamolba za sufinanciranje maturalne
zabave za maturante Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin školske
2015./2016. godine;
h) Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za dan
12. ožujka 2016. godine radi potreba održavanja prijateljskog turnira;
i) Krčka biskupija, Župni ured Krk – zamolba za sufinanciranje uređenja kapele Sv.
Roka u gradu Krku;
j) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje
prijevoza učenika 4. razreda gimnazije na relaciji Krk – Zagreb – Krk, za
prisustvovanje emisiji The Voice – Najljepši glas Hrvatske.
2. Odsjek za gospodarstvo:
a) Javni poziv PGŽ za sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma u 2016.
godini;
b) Obrt TonChi Art iz Krka, Vrbnička 32 - ponuda za izradu 6 komada drvenih tabela
s postoljem za označavanje poučne staze „Put lokvi“.
3. Imovinsko pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske
dokumentacije u 2015. godini;
b) Tvrtka Geo – VV d.o.o. Rijeka – ponuda za izradu parcelacijskog elaborata za
buduću zapadnu zaobilaznicu – faza II;
c) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka – ponuda za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju
križanja ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem, u gradu
Krku;
d) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske
dozvole za dio ulice na području DPU „Pahlić – Marušić“ u zoni 21 na području
Kartec u gradu Krku koja uključuje raskršća, te odvodnju oborinske vode;
e) Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
f) Tvrtka Vidmar d.o.o. – ponuda za izradu geodetskog situacijskog nacrta, za dio
ulice na području DPU „Pahlić – Marušić“ u zoni 21 na području Kartec u gradu
Krku;
g) Projekt izgradnje građevine „Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija)
istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku na k. č. 2625, 2623 i 2622 k.o.
Krk-grad;
2

h) razmatranje Zaključka Gradonačelnika Klasa: 024-02/15-01/02, Urbroj: 2142/0102/1-15-11 od 30. listopada 2015. godine.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2015. godinu;
b) Grupa građana iz Krka - inicijativa za financiranje popravka makadamskog puta na
predjelu „Kimpi“ koji spaja lokvu Kimpi sa starom makadamskom cestom Krk –
Glavotok;
c) Kristina Miklić Dminić iz Krka, Krčkih Iseljenika 12 - inicijativa za izgradnju za
izgradnju potpornog zida prema ulici Krčkih Iseljenika u gradu Krku;
d) Mjesni odbor Vrh - prijedlog za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u
naselju Vrh, preko puta Područne škole Vrh, za prodaju pekarskih proizvoda;
e) Neven Džaloka, iz Privlake, Rudina Gajić 4 c - zamolba za korištenje javne
površine u gradu Krku za ulično pjevanje i sviranje na gitari;
f) Prijedlog Plana uređenja prometa na području Grada Krka za 2016. godinu;
g) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka - Ugovor br. 46-2016 o provođenju mjera
dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka u 2016. godini;
h) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka - Ugovor br. 47-2016 o provođenju mjera zaštite
bilja na području Grada Krka tijekom 2016. godine;
i) Veterinarska stanica Rijeka, Veterinarska ambulanta Krk
- prijedlog za
sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju
mačaka.
6. Tvrtka Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina, Hreljin 159/a - ponuda za otkup dva
fotokopirna stroja koja su u vlasništvu tvrtke a sa Gradom Krkom zaključen je
Ugovor o najmu istih.
7. Regionalna Energetska Agencija Kvarner d.o.o. iz Rijeke, Ciottina 17 b - poziv za
sudjelovanje u projektu e- Županija „Projekt planiranja i izgradnje otvorene
širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u
ruralnom području gdje ne postoji dostatni komercijalni interes“ u Primorsko
goranskoj županiji.
8. Prijedlog Dodatka XI. Osnovnog ugovora o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada „Treskavac“.
9. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka.
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2016. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu
Krku.
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju
Krk.
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Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Kako dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Njivice tijekom pedagoške godine 2015. 2016., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Laure Depope iz Skrbčića 1, u
vrtić Njivice, do 31. kolovoza 2016. godine.
b) 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.
c) Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti u vezi prispjelih
prijava na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini.
d) Prihvaća se prijedlog teksta Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih
vrijednosti putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih
događanja od općeg značaja za Grada Krk u 2016. godini.
Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti objaviti će se na
Internet stranicama Grada Krka www.gradkrk.hr
e) Radi teških životnih okolnosti u kojima se našla obitelj Mrzljak iz Krka,
odobrava se novčana potpora za plaćanje režijskih troškova u iznosu od 2.290,00
kn.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
f) Prima se na znanje informacija Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk o
potrebi zapošljavanja jednog socijalnog pedagoga za potrebe škole.
Kako škola ima 37 djece kojima je Rješenjem o primjerenom načinu školovanja
potreban rehabilitacijski program socijalnog pedagoga, Grad Krk daje podršku
školi u iznalaženju načina zapošljavanja socijalnog pedagoga.
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g) Pazinskom kolegiju iz Pazina, odobrava se financijska potpora za održavanje
maturalne zabave za maturante Pazinskog kolegija- klasične gimnazije Pazin,
koja će se održati 26. lipnja 2016. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.
h) Streličarskom klubu „Maura Kal“ iz Krka daje se suglasnost za korištenje
školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za dan 12.
ožujka 2016. godine ( subota) radi potreba održavanja prijateljskog turnira.
Molimo tvrtku Vecla d.o.o. da angažira voditelja dvorane za dan 12. 03. 2016. g.
radi potreba organizacije i održavanja prijateljskog turnira Streličarskog kluba
„Maura Kal“.
i) Prihvaća se zamolba Krčke biskupije, Župnog ureda Krk za sufinanciranje
uređenja kapele Sv. Roka u gradu Krku.
Grad Krk sudjelovati će u troškovima u iznosu od 6.580,00 kn prikazanih
troškovnikom GZO „Sani“ vl. Slavko Brozić iz Krka, I. Meštrovića 5 ( račun br.
13) iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu – aktivnost A1 00910 sport,
rekreacija, kultura i ostalo, iz pozicije 1224 - zaštita kulturne baštine.
j) Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka odobrava se financijska
potpora za prijevoz učenika 4. razreda gimnazije na relaciji Krk – Zagreb – Krk,
u cilju prisustvovanja emisiji The Voice – Najljepši glas Hrvatske, u kojoj
nastupa učenica 4G razreda Stefany Žužić, u iznosu od 2.700,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a, temeljem ponude autoprijevozničke tvrtke.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Javni poziv Primorsko goranske županije za sufinanciranje
kapitalnih projekata razvoja turizma u 2016. godini.
Grad Krk će na Javni poziv prijaviti projekt otvorenog parka za vježbanje
plažne infrastrukture Dražica, čija procijenjena vrijednost građevinskih
radova i opreme projekta iznosi 740.443,90 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
b) Prihvaća se ponuda obrta TonChi Art iz Krka, Vrbnička 32, za izradu 6
komada drvenih tabela s postoljem za označavanje poučne staze „Put lokvi“
u iznosu od 14.400,00 kn (iznos ponude oslobođen je plaćanja PDV-a u
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okviru OP IPA Slovenija – Hrvatska 2007. 2013. - vidi prilog predmetnu
ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1.

Donošenje odluke o davanju u zakup poslovnih prostora koji su namijenjeni za rad udruga
građana, klubova, političkih stranaka, javnih i drugih ustanova iz područja kulture, prosvjete,
zdravstva, sporta, humanitarnih djelatnosti i dr., a nakon provedenog natječaja objavljenog na
web stranicama Grada Krka dana 11. veljače 2016. godine .
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu prehrambenih i
higijenskih artikala za potrebe korisnika socijalnog programa u 2016. godini.
3. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na
izgradnji sunčane elektrane u gradu Krku.
4. Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na
izgradnji grobnih niša ( GN5 i GN6 , stubište i plato ).
5. Donošenje Odluke o posebnim uvjetima prometovanja turističkog kombija na području grada
Krka za vrijeme turističke sezone u 2016. godini , te donošenje odluke o sufinanciranju
predmetne djelatnosti.
6. Donošenje odluke o prodaji dijela z. č. 2114/3 k.o. Krk grad ( z. č. 1253/3 k.o. Krk ) u površini od
134 m2 .
Za predmetno zemljište utvrđena je tržišna vrijednost u iznosu od 80,00 EUR po m 2 , u
protuvrijednosti u kunama , prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Davora Šamanića iz
Njivica .
7. Prijedlog GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku za zaključenje ugovora o pravu građena na
z.č. 1217 k.o. Krk , vlasništvo Grada Krka , na dijelu koje parcele je izgrađeno skladište.
8.Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine na
području Portapisana za postavljanje igara za zabavu ( trampulin sa 8 polja , te igre za zabavu )
na poziciji ispod zidina.
9. Prijedlog Ane Polić iz Krka, J. J.Strossmayera 24, za davanje u zakup prostora za izradu suvenira (
atelje ).
10. Informacija vezano za uređenje odnosa u ulici Krčkih iseljenika.

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

Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prima se na znanje analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja
osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i
dopunu prostorno planske dokumentacije, te se utvrđuje Izviješće o
analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti
pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu
prostorno planske dokumentacije i prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju razmatranja i usvajanja.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo – VV d.o.o. Rijeka za izradu
parcelacijskog elaborata za buduću zapadnu zaobilaznicu – faza II, u
iznosu od 19.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog
predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu idejnog projekta za
rekonstrukciju križanja ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda s
parkiralištem, u gradu Krku, u iznosu od 38.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio
ovog zaključka).
Radi sufinanciranja projekta za rekonstrukcije križanja ulice Stjepana
Radića i Narodnog Preporoda s parkiralištem, obvezuje se Odsjek za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ponudu iz stavka 1. ovog
zaključka dostavi Županijskoj upravi za ceste Rijeka.
d) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog projekta s
ishođenjem lokacijske dozvole za dio ulice na području DPU „Pahlić –
Marušić“ u zoni 21 na području Kartec u gradu Krku koja uključuje
raskršća, te odvodnju oborinske vode, u iznosu od 37.800,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Detaljnog
plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
Zaključka).
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja
dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. za izradu geodetskog
situacijskog nacrta, za dio ulice na području DPU „Pahlić – Marušić“ u
zoni 21 na području Kartec u gradu Krku, u iznosu od 5.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
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Nakon dobivanja lokacijske dozvole, naručiti će se parcelacijski elaborat
za dio ulice na području DPU „Pahlić – Marušić“ u zoni 21 na području
Kartec u gradu Krku.
g)
1.

2.

3.

4.
5.

U
postupku
razmatranja
projekta
izgradnje
građevine
„Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza
gradskog bedema u gradu Krku na k. č. 2625, 2623 i 2622 k.o. Krk-grad, prima
se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
dostavljenom očitovanju tvrtke Omega engineering d.o.o. (vidi prilog predmetno
očitovanje tvrtke Omega engineering d.o.o. koje čini sastavni dio ovog zaključka).
Shodno dostavljenom očitovanju a vezano za daljnje radove na izgradnji
predmetne građevine prihvaća se ponuda tvrtke Omega engineering d.o.o. za
izradu izvedbenog projekta konstrukcije i geotehničkog projekta za prezentaciju
i konstruktivnu sanaciju istočnog dijela poteza bedema grada Krka na k.č. 2625,
2623, i 2622 sve k.o. Krk – grad u iznosu od 49.500,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Sukladno dostavljenom očitovanju niti jedan posao naveden u obračunu troškova
za sporazumni raskid ugovora tvrtke Hedom d.o.o. od 30. prosinca 2015. godine
nije naveden u troškovniku radova, pa samim tim, ne može biti predmet
obeštećenja, iz razloga jer se i u popratnom dopisu tvrtke Hedom d.o.o. ti radovi
navode kao „preliminarni radovi uvjetovani ugovornom obvezom“ s čime je
izvođač upoznat i prilikom raspisivanja postupka javne nabave, kao i na svim
sastancima koje je vrlo detaljno naveo u svojim troškovima.
Promjene u izvedbenom projektu dovest će do izmjene izvedbenog troškovnika i
povećanja troškova izvođenja pa će daljnji angažman izvođačke tvrtke Hedom
d.o.o. biti potrebno riješiti sporazumno o čemu će se donijeti daljnji zaključci.
Ostale ponude kao i ugovori sa nadzorom i koordinatorom zaštite na radu K2,
biti će razmatrane nakon izrade izvedbenog projekta iz točke 2. ovog zaključka.
h) Stavlja se van snage Zaključak Gradonačelnika Klasa: 024-02/15-01/02,
Urbroj: 2142/01-02/1-15-11 od 30. listopada 2015. godine i narudžbenica
br. 9/16, kojim se prihvaća ponuda tvrtke G. P. Krk d.d. za dobavu,
dopremu i ugradnju kućice – sanitarnog čvora za invalide na kupalištu
Dražica na dijelu k. č. 2509/1 k.o. Krk grad.
Dobava i ugradnja kućice izvršit će se nakon ljetne sezone.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke

a) 1. Prihvaća se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća … koji čini
sastavni dio ovog Zaključka).
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2. Prijedlog Izvješća iz stavka 1. ovog Zaključka upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja;
b) Prihvaća se inicijativa grupe građana iz Krka, za financiranje popravka
makadamskog puta na predjelu „Kimpi“ koji spaja lokvu Kimpi sa starom
makadamskom cestom Krk – Glavotok, sukladno dostavljenoj ponudi tvrtke
Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 19.750,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Izvidom komunalnog redara utvrđeno je da je inicijativa Kristine Miklić Dminić
iz Krka, za izgradnju potpornog zida u ulici Krčkih Iseljenika u Krku,
opravdana, te je Grad Krk spreman financirati 50% troškova.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za izradu idejnog
projekta i ishođenja lokacijske dozvole, a Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove za reguliranje vlasničkih odnosa.
d) Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, daje se suglasnost za korištenje javne
površine u naselju Vrh, preko puta Područne škole Vrh, (na poziciji nekadašnjeg
kioska) za prodaju pekarskih proizvoda.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da raspiše natječaj za
zakup navedene javne površine, namjena djelatnosti: prodaja pekarskih
proizvoda.
Početna cijena odrediti će u skladu s Odlukom o zakupu javnih površina za
postavu privremenih objekata ( „Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i
29/15).
e) Nevenu Džaloku, iz Privlake, u vrijeme turističke sezone 2016. godine, odobrava
se korištenje javne površine na Šetalištu sv. Bernardina (preko puta benzinske
postaje), jednom tjedno (četvrtkom), za ulično pjevanje i sviranje na gitari, bez
naknade.
f) Prihvaća se prijedlog Plana uređenja prometa na području Grada Krka za 2016.
godinu, dostavljen od JUO Odsjeka za komunalmno gospodarstvo Grada Krka
(vidi prilog predmetni prijedlog Plana uređenja prometa …koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Za nadzor i realizaciju odredbi iz predmetnog Plana obvezuje se Odsjek za
komunalno gospodarstvo.
g) Prihvaća se Ugovor br. 46-2016 o provođenju mjera dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije na području Grada Krka u 2016. godini, dostavljen od tvrtke
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Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, u iznosu od 68.355,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
h) Prihvaća se Ugovor br. 47-2016 o provođenju mjera zaštite bilja na području
Grada Krka tijekom 2016. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o.
Rijeka, u iznosu od 31.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi
prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
i) Prihvaća se prijedlog Veterinarske stanice Rijeka, Veterinarske ambulante Krk
za sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju
mačaka.
Za stanovnike s područja Grada Krka, iz Proračuna za 2016. godinu
sufinancirati će se 50% iznosa za potrebe provođenja postupka sterilizacije
mačaka i to za 3 mačke po vlasniku godišnje u Veterinarskoj ambulanti Krk.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina, Hreljin 159/a za otkup dva fotokopirna
stroja koja su u vlasništvu tvrtke a sa Gradom Krkom zaključen je Ugovor o najmu istih
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Copy shop servis d.o.o. iz Hreljina, za otkup dva fotokopirna
stroja za koje je s Gradom Krkom zaključen Ugovor o najmu i to: Konica Minolta
Bizhub C224e ( 1.se nalazi u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a 2. u
Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove) u iznosu od 17.465,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 7.
Poziv Regionalne Energetske Agencije Kvarner d.o.o. iz Rijeke, Ciottina 17 b za sudjelovanje
u projektu e- Županija „Projekt planiranja i izgradnje otvorene širokopojasne pristupne
elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u ruralnom području gdje ne postoji
dostatni komercijalni interes“ u Primorsko goranskoj županiji obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Načelno se prihvaća Poziv
sudjelovanje u projektu
širokopojasne pristupne
ruralnom području gdje
goranskoj županiji.

Regionalne Energetske Agencije Kvarner d.o.o. iz Rijeke, za
e- Županija „Projekt planiranja i izgradnje otvorene
elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u
ne postoji dostatni komercijalni interes“ u Primorsko
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Obvezuje se Zamjenik gradonačelnika da prije konačne odluke o pristupanju projektu
e-Županija organizira sastanak s predstavnikom tvrtke REA Kvarner Rijeka.
Ad 8.
Prijedlog Dodatka XI. Osnovnog ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno
sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
„Treskavac“ obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Dodatka XI. Osnovnog ugovora o korištenju sredstava Fonda za
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta
komunalnog otpada „Treskavac“ (Reg. Broj: 50627) – vidi prilog predmetni prijedlog
Dodatka XI. Osnovnog ugovora …koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 9.
Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka na način da se u Pravilniku
dopunjuje, odnosno mijenja sistematizacija u Odsjecima i to:
- „ E) Odsjek za komunalno gospodarstvo- iza točke 7. dodaje se točka 8. koja
glasi: „8. stručni suradnik za legalizaciju i komunalni doprinos – ( novo radno
mjesto na određeno vrijeme 6+6 mjeseci)“
- „F) Odsjek za gospodarstvo / promjena naziva pod 2. i opis poslova:
2. Stručni suradnik za lokalni i ekonomski razvoj
(vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, koji čini sastavni dio ovog zaključka).
2. Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave
na oglasnoj ploči Grada Krka.
Ad 10.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2016. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke.. koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Za ključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u
Gradu Krku (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke.. koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 12.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Z aključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u
naselju Krk (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke.. koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

12

13

