GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-98-76
Krk, 04. studenog 2011.
ZAPISNIK
sa 98. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 03.studenog (četvrtak) 2011. godine u
Uredu gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje 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 Grţetić, osoba za odrţavanje internet stranica Grada Krka.

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predloţio
je sljedeći
D N E V N I

R E D

1. Odsjek za proračun i financije:
a) Turistička zajednica otoka Krka – prijedlog za sufinanciranje TZ u 2012. godini;
b) Plesna udruga „Monfrina“ iz Krka, Vela Placa 1- zamolba za sufinanciranje
sudjelovanja na smotri starogradskih plesova u Đakovu;
c) Prijedlog Odsjeka u svezi Ugovora s tvrtkom Eko – Vet d.o.o. iz Vukovara, Sajmište
158, o realizaciji projekta uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola
(FMC);
d) Tabako bend iz Dobrinja, Klimno 49- ponuda za nastup na Veloj Placi povodom
proslave dočeka Nove 2012. godine;
e) Jedriličarski klub Plav iz Krka – inicijativa za ureĎenje drvenog plovila tipa „Guc“
420 u cilju očuvanja tradicionalnih barki.

2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima
poslijediplomskih studija za školsku / akademsku godinu 2011./2012.

i

polaznicima
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 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – ponovljeni prijedlog za davanje
suglasnosti i sufinanciranje programa izborne nastave iz drugog stranog jezika i
informatike;
 Grad Vukovar – zamolba za sufinanciranje asistenta u nastavi u skopu humanitarne
akcije „Solidarnost za Vukovar“;
 Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku- zamolba za sufinanciranje odrţavanja Petog
hrvatskog matematičkog kongresa;
 Sveučilište u Rijeci, Medicinski falulteta Rijeka, Zavod za anatomiju- zamolba za
sufinanciranje tiskanja III. izdanja sveučilišnog udţbenika pod naslovom „Osnove
anatomije“;
 Dr. sc. Robert Maršanić iz Jelenja, Podhum 343- zamolba za sufinanciranje tiskanja
knjige pod nazivom „Kultura parkiranja“
 Alen Polić - Eko – etno udruga Jabuka- zamolba za sufinanciranje snimanja novih
pjesama;
 Zajednica udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŢ- zamolba za
sufinanciranje pripreme, organizacije i sudjelovanje na sportskim susretima HVIDR-e.

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja UPU 25 –
kamp Glavotok (T3);
b) prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja predjela „Mali
Kankul“ u gradu Krku;
c) Očitovanje izraĎivača Detaljnog plana ureĎenja poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv.
Petar u gradu Krku, Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke;
d) Prezentacija Idejne koncepcije za adaptacije zgrade budućeg Muzeja grada Krka
smještene na Trgu Kamplin, u gradu Krku, izraĎenu od Nenada Kocijana dipl. ing.
arh.,

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Prijedlog Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2012. godinu;
b) G.P. Krk iz Krka, S. Radića 31 – zamolba za izdavanje suglasnosti za korištenje
javne površine na Trgu Krčkih glagoljaša, radi organiziranja gradilišta pri izgradnji
Sportske dvorane u gradu Krku;
c) Tvrtka Tehnokontrol d.o.o. iz Rijeke Kvaternikova 22- ponuda za vršenje usluge
Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvoĎenja radova na izgradnji sportske
dvorane O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku;
d) Zadruga Lunamark iz Koprivnice, M.P. Miškine 32- prijedlog za davanje
suglasnosti za prometovanje turističkim vlakićem po gradu Krku;
e) Zahtjev stanara Lakmartinske ulice i dijela ulice Mate Balote u Krku da se obiljeţi
pješački prijelaz u dijelu ulice Narodnog preporoda, kod skretanja u Lakmartinsku
ulicu;
f) Muhamed Šabića iz Krka, Sv. Ivana 16- zamolba za izdavanje suglasnosti za
priključak na komunalnu infrastrukturu na z.č. 1342/1 k.o. Krk , u naravi garaţa u
prizemlju
g) Prezentacija Idejnog rješenja rekonstrukcije groblja u Krku, izraĎeno od Nenada
Kocijana dipl. ing. arh.

5. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 2011.
godinu.
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7. Prijedlog Izmjena projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2011.- 2013.
godine.
8. Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu.
9. Zračna luka Rijeka – prijedlog za sufinanciranje projekta ADRIAR – Airport
Security & Taxi Network in the Adriatic.
Ad 1.
Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton
Malatestinić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk nastojati će sufinancirati rad i aktivnosti Turističke zajednice otoka
Krka u planskim veličinama koje su bile utvrĎene za 2011. godinu.
Zaduţuje se Odsjek za proračun i financije da predvidi iznos sredstava u
prijedlogu Proračuna Grada Krka za 2012. godinu za potrebe sufinanciranja TZ
otoka Krka.
b) Plesnoj udruzi „Monfrina“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
sudjelovanje na smotri starogradskih plesova u Đakovu, te će Grad Krk
sudjelovati sa 50% potrebnih sredstava za troškove prijevoza, po dostavljenom
računu prijevoznika, a ostatak iznosa sufinancirati će se iz redovnih sredstava
udruge.
c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije za davanje obrazovnih i
savjetničkih usluga tvrtke Eko – Vet d.o.o. iz Vukovara, te se prihvaća prijedlog
Ugovora navedene tvrtke o realizaciji projekta uspostave sustava financijskog
upravljanja i kontrola (FMC), sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o provedbi financijskog
upravljanja i kontrola u javnom sektoru, u iznosu od 45.000,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni ugovor koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
d) Na dan 31. prosinca 2011. godine Grad Krk organizirati će tradicionalnu
podnevnu zdravicu Gradonačelnika graĎanima i gostima grada Krka.
Proslava dočeka 2012. godine na Veloj Placi, neće se organizirati, stoga se
zahvaljujemo ponudi Tabako benda iz Dobrinja, za nastup povodom proslave
dočeka Nove 2012. godine.
e) Načelno se prihvaća inicijativa Jedriličarskog kluba Plav iz Krka za ureĎenje
drvenog plovila tipa „Guc“ 420 u cilju očuvanja tradicionalnih barki.
Konačni zaključak po predmetnoj inicijativi donijeti će se nakon dostave ponude
brodogradilišta za detaljnu rekonstrukciju plovila.
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Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
 Odluka o dodjeli stipendija
I.
UtvrĎuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2011./2012., objavljenom u
dnevnom tisku «Novi list» d.d. Rijeka i na web stranicama Grada Krka, u
otvorenom roku, tj. do 17. listopada 2011. godine prispjelo ukupno 15
(petnaest) zamolbi učenika sa područja Grada Krka, te da svih 15 (petnaest)
natjecatelja – učenika ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Monika Radivoj iz Krka, I. Zajca 12, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,8)
2. Sara Marijan, iz Krka, Zagrebačka 26, učenica drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,9)
3. Anela Boţić iz Vrha, Gušternica 17, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,9)
4. Marina Stjepić iz Salatića, Salatići 35, učenica trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,8)
5. Krešimir Vido iz Krka, Zagrebačka 12, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir» smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,9)
6. Iva Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, učenica trećeg razreda
Srednje škole u Rijeci, smjer gimnazija u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,8)
7. Martina Nenadić, iz Linardića, Linardići 18/a, učenica drugog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir», smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena
4,8)
8. Anamarija Ţic, iz Vrha, Bok od Brozića 31, učenica četvrtog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir», ekonomskog usmjerenja u Krku; ( s prosjekom
ocjena 4,8)
9. Natalija Mršić iz Pinezića, Golubić 2, učenica četvrtog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer hotelijersko-turistički tehničar u Krku; ( s
prosjekom ocjena 4,7)
10. Martin Peić iz Krka, Zagrebačka 45, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer hotelijersko-turistički tehničar u Krku; ( s
prosjekom ocjena 4,7)
11. Bruno Cvitkušić iz Krka Plavnička 9/a, učenik trećeg razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer gimnazija u Krku; ( s prosjekom ocjena 4,7)
12. Tihana Tomić iz Linardića, Linardići 19/a, učenica četvrtog razreda Srednje
škole «Hrvatski kralj Zvonimir», ekonomskog usmjerenja u Krku; ( s prosjekom
ocjena 4,7)
13. Iva Ţuţić iz Pinezića, Put Sv. Fuske 19, učenica drugog razreda Srednje škole
Srednje škole u Rijeci, smjer gimnazija u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,7)
14. Josip Karabaić iz Krka, Mali Kartec 64, učenik drugog razreda Srednje škole
«Hrvatski kralj Zvonimir», smjer automehaničar; ( s prosjekom ocjena 4,3).
15. Filip Vasilić iz Krka, I. Meštrovića 34, učenik trećeg razreda Elektroindustrijske
i obrtničke škole u Rijeci, smjer autoelektričar; ( s prosjekom ocjena 4,7).
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II.

UtvrĎuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2011./2012. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od mjeseca studenog do zaključno mjeseca srpnja 2012.
godine.

 Odluka o dodjeli stipendija
I.

UtvrĎuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u akademskoj godini 2011./2012., objavljenom u dnevnom tisku
«Novi list» d.d. Rijeka i na web stranicama Grada Krka, u otvorenom roku,
tj. do 17. listopada 2011. godine prispjelo ukupno 25 (dvadesetpet) zamolbi
studenata sa područja Grada Krka, te da 23 (dvadesettri) natjecatelja –
studenata ispunjavaju natječajne uvjete i to:

1. Maja Harbić iz Krka, Kralja Tomislava 24, studentica pete godine Medicinskog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,0)
2. Silvija Lušić iz Krka, I. Maţuranića 4, studentica druge godine Pomorskog Fakulteta
u Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,5)
3. Marina Zec iz Krka, Mali Kartec 54, studentica godine Pomorskog Fakulteta u
Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,5)
4. Ursula Kremenić iz Krka, Borik 2, studentica četvrte godine Poslovne akademije u
Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,5)
5. Sanja Peroţić iz Krka, I. Meštrovića 10, studentica treće godine Pravnog fakulteta u
Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4.1)
6. Kristijan Krajnović iz Krka, V. Novaka 13, apsolvent Katoličko bogoslovnog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,7)
7. Robert Brozić iz Krka, I. Meštrovića 5, student pete godine Katoličko bogoslovnog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,2)
8. Ivona Bjelobradić iz Krka, Zagrebačka 31, studentica treće godine Sveučilišta u
Rijeci, Odjel za informatiku; ( s prosjekom ocjena 4,4)
9. Ivan Braut iz Vrha, Vrh 126, student treće godine Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
smjer Povijest i Povijest umjetnosti; ( s prosjekom ocjena 4,4)
10. Filip Kopanica iz Krka, Vidikovac 21, student četvrte godine Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, smjer Kroatologija; ( s prosjekom ocjena 4,5)
11. Iva Mrakovčić iz Vrha, Vrh 38a, studentica treće godine Pomorskog Fakulteta u
Rijeci, smjer Logistika i menadţment u pomorstvu i prometu; ( s prosjekom ocjena
4,2)
12. Barbara Toljanić iz Milohnića, Milohnići 22, studentica četvrte godine Pomorskog
Fakulteta u Rijeci, smjer Logistika i menadţment u pomorstvu i prometu; ( s
prosjekom ocjena 4,3)
13. Margareta Karabaić iz Krka, Mali Kartec, studentica druge godine Pomorskog
Fakulteta u Rijeci, ( s prosjekom ocjena 4,5).
14. Lucija Štefanić iz Krka, Vidikovac 37, apsolvent Akademije likovnih umjetnosti u
Zagrebu, ( s prosjekom ocjena 4,7).
15. Martin Katunar iz Krka, Kralja Tomislava 22, student druge godine Pravnog
fakulteta u Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 4,3)
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16. Ksenija Končarević iz Kornića, Lokvić 8, studentica druge godine Medicinskog
fakulteta u Rijeci; ( s prosjekom ocjena 4,0)
17. Antun Jurešić iz Krka, Vrh 28, student druge godine, Tehnički fakultet u Rijeci,
smjer elektrotehnika; ( s prosjekom ocjena 4,0)
18. Luka Adţić Kapitanović iz Krka, student druge godine Agronomskog fakulteta u
Zagrebu, smjer voćarstvo; ( s prosjekom ocjena 4,6)
19. Ivan Jurina iz Krka, Puntarska 11, student 3 godine Geodetskog fakulteta u
Zagrebu, ( s prosjekom ocjena 4,6)
20. Marija Buterin iz Krka, Salatići 58, studentica pete godine Ekonomskog fakulteta u
Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 4,0)
21. Dino Jurina iz Krka, S. Nikolića 8, student četvrte godine Fakulteta elektrotehnike i
računarstva u Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 4,0)
22. Mladena Kosić iz Vrha, Staro Selo 21, studentica treće godine Učiteljskog fakulteta
u Rijeci, smjer predškolski odgoj; ( s prosjekom ocjena 4,0)
23. Ines Pavičić iz Krka, Jeţevac 14, studentica prve godine Studija geodezije i
geoinformatike u Zagrebu; ( s prosjekom ocjena 5,0).

II.

UtvrĎuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za akademsku godinu 2011./2012. u mjesečnom iznosu
od 700,00 kn, počevši od mjeseca studenog do zaključno mjeseca srpnja 2012.
godine.

 Odluka o dodjeli stipendija
I.
UtvrĎuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u akademskoj godini 2011./2012., (postdiplomski studij)
objavljenom u dnevnom tisku «Novi list» d.d. Rijeka, u otvorenom roku, tj.
do 17. listopada 2011. godine prispjele ukupno 2 (dvije) zamolbe studenata sa
područja Grada Krka, te da obje ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Bruna Justinić, prof. iz Krka, Plavnička 14, studentica poslijediplomskog
studija u Sorboni - Povijest evropske arhitekture, kulturne baštine
povijesnih vrtova i pejzaţa.
2. Danijel Ciković, prof. iz Krka, Stjepana Radića 8, student
poslijediplomskog studija za stjecanje akademskog stupnja dr. znanosti u
području humanističkih znanosti - polje povijest umjetnosti pri Sveučilištu
u Zadru.
II.

UtvrĎuje se da se svim natjecateljima - studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za studensku godinu 2011./2012. u mjesečnom iznosu od
1.000,00 kn, počevši od mjeseca studenog do zaključno mjeseca srpnja 2012.
godine.

 Prima se na znanje prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
davanje suglasnosti i sufinanciranje programa izborne nastave (stranog jezika i
informatike), Matične škole Krk, koji će se provoditi tijekom školske godine
2011./2012.
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Grad Krk sufinancirati će programe izborne nastave koji nisu sufinancirani iz
programa / sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Sukladno odredbama prednjeg stavka ovog zaključka upućujemo predlagatelja da
Gradu Krku, Odsjeku za društvene djelatnosti dostavi popis programa s iznosom
financiranja izborne nastave koji se sufinanciraju iz sredstava Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa.
 Zamolbi Grada Vukovara za sufinanciranje asistenta u nastavi u skopu
humanitarne akcije „Solidarnost za Vukovar“, nije moguće udovoljiti iz razloga
nedostatnih sredstava u Proračunu Grada Krka.
 Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za matematiku, odobrava se financijska potpora za
odrţavanje Petog hrvatskog matematičkog kongresa, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 1. 000,00 kn u narednoj Proračunskoj
godini.
 Sveučilištu u Rijeci, Medicinskom fakultetu Rijeka, Zavodu za anatomiju,
odobrava se financijska potpora za tiskanje III. izdanja sveučilišnog udţbenika
pod naslovom „Osnove anatomije“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 2. 000,00 kn.
 Dr. sc. Robertu Maršaniću iz Jelenja, odobrava se financijska potpora za tiskanje
knjige pod nazivom „Kultura parkiranja“ te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 1. 000,00 kn.
 Alenu Poliću - Eko – etno udruzi Jabuka odobrava se financijska potpora za
snimanje novih pjesama, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za
2011. godinu odobrava iznos od 1. 000,00 kn.
Zaduţuje se Odsjek za proračun i financije da navedeni iznos uplati na ţiro
račun broj: 1102012605, otvoren kog Zagrebačke banke d.d. Zagreb.
 Zajednici udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŢ odobrava se
financijska potpora za pripremu, organizaciju i sudjelovanje na sportskim
susretima HVIDR-e, koji će se odrţati 8, 9 i 10. studenog 2011. godine u Zadru, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od
1.000,00 kn.
Ad 3.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 –
kamp Glavotok (T3) (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko –
turističke namjene - kamp), obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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I.

UtvrĎuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana
ureĎenja UPU 25 – kamp Glavotok (T3) (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke
koja 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) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali
Kankul“ u gradu Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

UtvrĎuje se prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
ureĎenja predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku, (vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja 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.

c) Mišljenje izrađivača Detaljnog plana uređenja poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv.
Petar u gradu Krku, Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje negativno mišljenje izraĎivača Detaljnog plana ureĎenja poslovne
„Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz
Rijeke, za izmjenu uvjeta pristupa na česticu K-18.
U Gradu Krku vodi se postupak izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja poslovne
„Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, sukladno Odluci o izradi Izmjena i
dopuna Detaljnog plana ureĎenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u
gradu Krku („Sluţbene novine PGŢ“ broj: 23/11) problematika kolnog pristupa
razmatrat će se prilikom eventualnih sljedećih izmjena plana.
d) Idejnu koncepciju za adaptaciju zgrade budućeg Muzeja grada Krka smještene na Trgu
Kamplin, u gradu Krku, obrazložio je izrađivač Nenad Kocijan dipl. ing. arh., te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prezentirana Idejna koncepcija za adaptaciju zgrade budućeg Muzeja grada
Krka smještene na Trgu Kamplin, u gradu Krku, izraĎena od Nenada Kocijana dipl.
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ing. arh. (vidi prilog zaključku predmetno Idejno rješenje koje čini sastavni dio ovog
zaključka).

Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Plana rada javne rasvjete Grada Krka za 2012. godinu (vidi prilog
predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Tvrtki G.P. Krk iz Krka, izvoĎaču radova na izgradnji Sportske dvorane O. Š.
„Fran Krsto Frankopan „ u gradu Krku, daje se suglasnost za korištenje javne
površine na Trgu Krčkih glagoljaša, sukladno priloţenom grafičkom prilogu.
Grad Krk ocjenjuje da siječa postojećih kestena koji su locirani neposredno uz
sjevernu fasadu budućeg objekta, a unutar ograĎene gradilišne površine nije
potrebna.
c)
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnokontrol d.o.o. iz Rijeke Kvaternikova 22, za
vršenje usluge Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvoĎenja radova na
izgradnji sportske dvorane O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku, u
iznosu od 3.800, 00 kn mjesečno, u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.
d) Grad Krk već niz godina ima organiziran turistički mini bus, te nema interesa za
uvoĎenjem prometovanja turističkog vlakića u gradu Krku.
e) Podrţava se inicijativa stanara Lakmartinske ulice i dijela ulice Mate Balote u
Krku da se obiljeţi pješački prijelaz u dijelu ulice Narodnog preporoda, kod
skretanja u Lakmartinsku ulicu.
Obzirom da se radi o dijelu prometnice ŢC 5131 u gradu Krku, za koju je
nadleţna Ţupanijska uprava za ceste, Rijeka, zaduţuje se Odsjek za komunalno
gospodarstvo da predlagatelje izvjesti o stavu ŢUC-a Rijeka glede obiljeţavanja
pješačkog prijelaza na dijelu navedene prometnice.
Konačni zaključak po predmetnoj inicijativi donijeti će se nakon očitovanja
stanara Lakmartinske ulice i dijela ulice Mate Balote u Krku.
f) Obzirom da stambena graĎevina izgraĎena na z.č. 1342/1 k.o. Krk sadrţi više od
četiri stambene jedinice, a Urbanističkim planom Grada Krka propisano je da
graĎevina moţe sadrţavati najviše četiri samostalne uporabne cjeline, zahtjevu
nije moguće udovoljiti.
g) Prihvaća se prezentirano Idejno rješenje rekonstrukcije groblja u Krku izraĎeno
od Nenada Kocijana dipl. ing. arh., odnosno mogućnosti njegova proširenja na
jugoistočnom i sjeverozapadnom dijelu (vidi prilog zaključku predmetno Idejno
rješenje koje čini sastavni dio ovog zaključka).
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Ad 5.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, obrazložio je Anton
Malatestinić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011.
godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 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 6.

Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 2011. godinu,
obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada
Krka za 2011. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna koje
čine sastavni dio ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Izmjena i
dopuna uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 7.

Prijedlog Izmjena projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2011.- 2013. godine,
obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

I.

II.

Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog Izmjena projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje
od 2011.- 2013. godine, (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena koji čini sastavni
dio ovog zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Izmjena uputit
će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 8.

Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
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I.

II.

Zaključak
UtvrĎuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011.
godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Plana uputit će
se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 9.
Prijedlog Zračne luke Rijeka za sufinanciranje projekta ADRIAR – Airport Security & Taxi
Network in the Adriatic, obrazložio je Gradonačelnik, te je nakon rasprave, donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk sudjelovati će u sufinanciranju projekta ADRIAR – Airport Security & Taxi
Network in the Adriatic, koji će biti prijavljen na natječaju u okviru IPA programa
jadranske prekogranične suradnje, u iznosu od 1.499,70 Eura u protuvrijednosti u
kunama.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,50 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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