GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/11-01/1
Urbroj: 2142/01-02/1-11-80-26
Krk, 16. svibnja 2011.
ZAPISNIK
sa 80. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. svibnja (utorak) 2011. godine u Uredu
gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Josip
Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić stručni suradnik Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće
pravne i kadrovske poslove Marinka Margan, stručni suradnik za društvene djelatnosti, Igor
Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, Mladena Cvitković, administrativni referent u
Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za održavanje internet
stranica Grada Krka.

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

R E D

1. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Veterinarska stanica Crikvenica d.o.o.- prijedlog Ugovora za pružanje usluga
Skloništa za životinje kao i njihovo hvatanje i neškodljivo uklanjanje životinja koje
slobodno lutaju;
b) Humanitarna udruga „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja, Sv. Vid 36- zamolba za
korištenje javne površine na Veloj Placi za humanitarnu akciju „Traversić“;
c) Tvrtka „Ippon“ d.o.o. iz Krka, O. Keršovanija 10- zamolba za korištenje reklamnog
pulta na gradskoj rivi, za potrebe specijalizirane agencije WaterBookings.com čija
je djelatnost reklamiranje, prodaja i buking raznih turističkih vodenih aktivnosti.

2. Nogometni klub „Krk“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje međunarodnog
nogometnog turnira „Kvarnerska rivijera 2011.“
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Izvješće o javnoj raspravi i Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja
Krk;
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b) Tvrtka Romanof d.o.o. iz Rijeke zastupane po Zajedničkom odvjetničkom uredu
Alen Ivković i Sunčica Novak iz Rijeke, Užarska 28, - prijedlog za izmjenu PPU
Grada Krka u cilju postavljanja solarnih ćelija površine 6000 m2, snage 1 MW, te za
gradnju objekta spremišta i trafostanice na dijelu parcele z.č. 416/1 k.o. Vrh;
c) Informacija o izradi Konačnog prijedloga o Izmjenama i dopunama PPU Grada
Krka;
d) Izvješće o provedenoj raspravi o Prijedlogu Izmjene i dopune DPU Zone 26 kao i
dostava Nacrta konačnog prijedloga plana od strane izrađivača;

4. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Udruga „Spirit“ iz Rijeke, B. Polića 2 – zamolba
za sufinanciranje
međunarodnog festivala „Uhvati dan“
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka- zamolba za sufinanciranje
izleta – škole u prirodi koja će se održati u Gerovu za učenike 3 a i 3 b razreda;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka- zamolba za sufinanciranje
izleta – ekskurzije u Dubrovnik i Cavtat za učenike osmih razreda;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka- zamolba za sufinanciranje
izleta – stručne ekskurzije u Nin, Zadar i Šibenik za učenike 4a i 4 b razreda;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje
izleta – ekskurzije u Krapinu za učenike 6 b razreda;
 Atletski klub „Krk“ iz Krka - zamolba za sufinanciranje ljetne sportske
akademije;
 Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za kupnju prijenosnog računala
za Udrugu umirovljenika Grada Vrbovskog.

5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za
2010. godinu.
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka u 2011. godini.
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o
izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
8. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka.
9. Ponuda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije „Natura
Histrica“.
10. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine.
11. Očitovanje Zamjenika gradonačelnika po prijedlogu Mjesnog odbora Milohnić
da se angažira osoba za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva na području
M.O. Milohnić.
12. Sportsko ribolovno društvo „Lovrata“ iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 5 zamolba za sufinanciranje prisustvovanja na Evropskom prvenstvu u ribolovu
rukom iz brodice, koje će se održati na otoku Pagu.
Ad 1.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
Prihvaća
se
prijedlog Ugovora br. 5/2011 Veterinarske stanice Crikvenica d.o.o. za pružanje
usluga Skloništa za životinje kao i njihovo hvatanje i neškodljivo uklanjanje
životinja koje slobodno lutaju (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini
sastavni dio ovog zaključka), te se u tu svrhu na teret Proračuna za 2011. godinu
odobrava iznos od 23.360,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.

a)

Veterinarska stanica Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice dužna je na kraju tekuće
godine, Gradu Krku dostaviti Izvješće o realiziranim aktivnostima na području
Grada Krka.
b)

Humanitarnoj
udruzi „Andrijana Gržetić“ iz Dobrinja, odobrava se korištenje javne površine u
gradu Krku na lokaciji sjeverno od ugostiteljske terase „Caffetaria XVIII
stoljeća“ (stara zelena tržnica) za provođenje humanitarne akcije „Traversić“
koja će se održati dana 10. lipnja 2011. godine.

c)

Tvrtki
„Ippon“
d.o.o. iz Krka, daje se suglasnost za postavu reklamnog pulta na gradskoj rivi, za
potrebe specijalizirane agencije WaterBookings.com čija je djelatnost
reklamiranje, prodaja i buking raznih turističkih vodenih aktivnosti.
Upućujemo tvrtku „Vecla“ d.o.o. da iznađe adekvatno rješenje za postavu pulta
navedenog u prednjem stavku ovog zaključka.
Ad 2.

Zamolbu Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka za sufinanciranje međunarodnog nogometnog
turnira „Kvarnerska rivijera 2011.“, obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon rasprave,
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora za održavanje
međunarodnog nogometnog turnira „Kvarnerska rivijera 2011.“ koji će se održati na
SRC „Josip Pepi Uravić“ u Krku u razdoblju od 22. – 26. svibnja 2011. godine, na način
da će Grad Krk snositi troškove smještaja jedne gostujuće ekipe, po dostavljenom
računu hotelijera.
Ad 3.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a)

Izvješće o javnoj
raspravi i Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk, obrazložila je
Ines Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi i utvrđuje Konačni prijedlog ciljanih izmjena i
dopuna UPU naselja Krk ( vidi prilog zaključku predmetno Izvješće o javnoj raspravi i
Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk, koji čine njegov sastavnio dio).
b)

Prijedlog
tvrtke
Romanof d.o.o. iz Rijeke zastupane po Zajedničkom odvjetničkom uredu Alen Ivković
i Sunčica Novak iz Rijeke, Užarska 28, za izmjenu PPU Grada Krka u cilju
postavljanja solarnih ćelija površine 6000 m2, snage 1 MW, te za gradnju objekta
spremišta i trafostanice na dijelu parcele z.č. 416/1 k.o. Vrh, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

I.

Prima se na znanje
prijedlog tvrtke Romanof d.o.o. iz Rijeke zastupane po Zajedničkom
odvjetničkom uredu Alen Ivković i Sunčica Novak iz Rijeke, za izmjenu PPU
Grada Krka u cilju postavljanja solarnih ćelija površine 6000 m2, snage 1
MW, te za gradnju objekta spremišta i trafostanice na dijelu parcele z.č.
416/1 k.o. Vrh.
Postupak na izradi Izmjena i dopuna PPU Grada Krka je okončan, tj.
završena je javna rasprava i Plan je u fazi dobivanja prethodnog mišljenja
kod JU Zavod za prostorno uređenje.
Izmjenama i dopuna PPU Grada Krka predviđeno je postavljanje solarnih
ćelija, izvan i u građevinskim područjima, međutim konačnim prijedlogom
plana nisu točno određene lokacije za navedeni zahvat.

II.

Za
realizaciju
predmetnog projekta iz stavka I. ovog zaključka, a nakon što predmetni Plan
dobije sve suglasnosti i stupi na snagu, biti će potrebna projektantska analiza
o mogućnostima zahvata na predmetnom području.

c)

Informaciju o izradi
Konačnog prijedloga o Izmjenama i dopunama PPU Grada Krka, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Prima se na znanje informacija o Konačnom prijedlogu o Izmjenama i dopunama plana
prostornog uređenja Grada Krka koji je nakon ispravke izrađivača Plana (U.I.H. d.o.o.)
prema mišljenju JU Zavod za prostorno uređenje, dostavljen na ponovnomišljenje
sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju.
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d)

Izvješće
o
provedenoj raspravi o Prijedlogu Izmjene i dopune DPU Zone 26 kao i dostava Nacrta
konačnog prijedloga plana od strane izrađivača, obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Prima se na znanje informacija o dostavljenom Nacrtu konačnog prijedloga plana
Izmjena i dopuna DPU „Zone 26“ u digitalnom obliku od strane izrađivača, te se isti
Plan prosljeđuje na mišljenje sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji.

Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke


Udruzi „Spirit“ iz
Rijeke odobrava se financijska potpora za održavanje međunarodnog festivala
„Uhvati dan“ ( tema festivala su osobe s invaliditetom i srodne teme), te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od
1.000,00 kn.



Osnovnoj
školi
„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, učenicima 3 a i 3 b razreda odobrava se
financijska potpora za odlazak na izlet – škola u prirodi koja će se održati u
Gerovu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
odobrava iznos od 1.650,00 kn ( 50,00 kn po učeniku).



Osnovnoj
školi
„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, učenicima 8 a i 8 b razreda odobrava se
financijska potpora za odlazak na izlet – ekskurziju u Dubrovnik i Cavtat, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od
1.900,00 kn ( 50,00 kn po učeniku).



Osnovnoj
školi
„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, učenicima 4 a i 4 b razreda odobrava se
financijska potpora za odlazak na izlet – stručnu ekskurziju u Nin, Zadar i
Šibenik, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
odobrava iznos od 1.600,00 kn ( 50,00 kn po učeniku).



Osnovnoj
školi
„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka, učenicima 6 b razreda odobrava se financijska
potpora za odlazak na izlet – ekskurziju u Krapinu, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 800,00 kn (50,00 kn
po učeniku).
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Atletskom
klubu
Krk iz Krka odobrava se financijska potpora za održavanje ljetne sportske
akademije, koja će se održati na plaži Portapisana tijekom srpnja i kolovoza
2011. godine, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka odobrava iznos od
200,00 kn po polazniku akademije koji ima prebivalište na području Grada
Krka.
Iznos sredstava iz prednje točke ovog zaključka biti će isplaćen nakon
dostavljenog izvještaja od strane podnositelja o realiziranom programu.
U svezi postave plutača za staze i vaterpolo igrališta upućujemo podnositelja
zamolbe da se obrati Vecli d.o.o. Krk.



Udruzi
umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora za kupnju
prijenosnog računala za Udrugu umirovljenika Grada Vrbovskog, u iznosu od
4.398,90 kn, temeljem dostavljene ponude od T.O. „Baltazar“ iz Delnica,
Supilova 70 ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 5.

Mjere zaštite i spašavanja na području Grada Krka u svrhu donošenja odgovarajućih odluka i
smjernica, te Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje
se
prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka
za 2010. godinu ( vidi prilog zaključku predmetni prijedlog Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja... koja čine njegov sastavni dio).

II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Analize uputit će se na razmatranje
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.

Mjere zaštite i spašavanja na području Grada Krka, a u svrhu donošenja odgovarajućih odluka
i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u
2011. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje
se
prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
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području Grada Krka u 2011. godini (vidi prilog zaključku predmetni prijedlog
Smjernica ... koje čine njegov sastavni dio).
II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Smjernica upućuje se na
razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze
prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

Zaključak
I.

Prihvaća
se
prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka
Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Sporazuma koji čini sastavni dio ovog
zaključka).
Navedenim Sporazumom Grad Krk preuzima obvezu financiranja
projektnog zadatka kroz četiri godine što ukupno iznosi 4. 182.000,00 kn u
koji iznos je uključen i iznos PDV-a.

II.

Sukladno prednjoj
točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Sporazuma
upućuje se na
razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju davanja prethodne
suglasnosti.
Ad 8.

Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
I.

Utvrđuje
se
prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog Pravilnika koji
čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Prijedlog iz prednje
točke ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 9.
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Ponudu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području istarske županije „Natura Histrica“, obrazložio je Igor Hrast, te je
nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području istarske županije „Natura Histrica“,
koja uključuje organizaciju i provedbu dvodnevne stručne radionice o biološkoj
raznolikosti u sklopu ZOOB projekta u iznosu od 43.500, 00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a (vidi prilog zaključku, predmetnu ponudu koja čini njegov
sastavni dio).
Ad 10.
Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine, obrazložio je Anton Malatestinić, te
je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći

Zaključak
I.

Utvrđuje
se
prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).

II.

Prijedlog Odluke iz
točke I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 11.

Prijedlog Mjesnog odbora Milohnić da se angažira osoba za obavljanje poslova uređenja ulica
i puteva na području M.O. Milohnić, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,
te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem Ugovora o djelu angažira
jednu osobu s područja Mjesnog odbora Milohnić za obavljanje poslova uređenja ulica i
puteva na području navedenog Mjesnog odbora.
Ad 12.
Zamolbu Sportsko ribolovnog društva „Lovrata“ iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 5, za
sufinanciranje prisustvovanja na Evropskom prvenstvu u ribolovu rukom iz brodice, koje će
se održati na otoku Pagu, obrazložio je Gradonačelnik, te je nakon rasprave, donio sljedeći
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Zaključak
Sportsko ribolovnom društvu „Lovrata“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
prisustvovanje na Evropskom prvenstvu u ribolovu rukom iz brodice, koje će se održati
na otoku Pagu, te se u tu svrhu na teret Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od
5.000,00 kn.
Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,50 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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