GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-129- 41
Krk, 02. lipnja 2020.
ZAPISNIK
sa 129. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 01. lipnja (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 10,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik
Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, voditeljica
Odsjeka za društvene djelatnosti, 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. Razmatranje radnih prijedloga Odluke o naknadama troškova za rad članova
Gradskog vijeća Grada Krka i radnih tijela, Odluke o načinu financiranja te
određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih
manjina Grada Krka, te Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača.
2. Županijska lučka uprava Krk – inicijativa za postavljanje plutajuće crpke za
gorivo u luci Krk.
3. Obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge „Jert“ iz Pinezića, vl. K.M. - zamolba za
produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta smještenog u uvali Jert, za

koji objekt je izdano koncesijsko odobrenje, za dan 6/7. lipnja 2020. godine do 04,
00 sata, radi održavanja ceremonije vjenčanja.
4. Zajednički ugostiteljski obrt „Riva com“ iz Krka, Obala hrvatske mornarice bb –
zamolba za proširenje ugostiteljske terase, ispred postojeće terase.
5. Tvrtka Sensum d.o.o. iz Rijeke – ponuda za uslugu provedbe otvorenog postupka
javne nabave male vrijednosti za projekt obnove Društvenog doma Bajčić.
6. Tvrtka Oxygen Tech d.o.o. iz Rijeke- ponuda za izradu internetske tržnice u
osnovnom modulu.
7. Mjesni odbor Kornić – prijedlog da se u Korniću u ulici Lokvić, gdje se trenutno
vrše radovi na polaganju cjevovoda od strane Ponikve voda d.o.o. položi i DTK
kabel.
8. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka ponuda za nabavu i ugradnju baterije za neprekidno
napajanje servera – UPS.
9. Razmatranje Dopisa Darinke. Brusić, članice Odbora za poljoprivredu Gradskog
vijeća Grada Krka, vezano uz postupak javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka.
10. Informacija Zamjenika gradonačelnika o izradi PUR-a Primorsko goranske
županije.
11. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Koncept I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu;
b) Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi asfaltiranja nogostupa
pored novoizgrađene benzinske stanice u Ulici Stjepana Radića u Krku;
c) Tvrtka Vidmar d.o.o. za izradu geodetskih radova u svrhu ishođenja
lokacijske dozvole za građevinu „ Infrastrukturnu zonu gospodarske namjene
u Korniću prema UPU 2 Kornić i Urbanističko tehničkom rješenju“ .
12. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Obavijest Odsjeka za komunalno gospodarstvo za legalizaciju zahtjevne
zgrade etažnosti: prizemlja i kata, izgrađene na k.č. 3577/1 k.o. Krk – grad u
gradu Krku, za podnositelja zahtjeva tvrtku „Družina“ d.o.o. iz Krka,
Šetalište Sv. Bernardina 6/b;
b) A. K. iz Krka, – zamolba za smještaj spremnika kućnog otpada na zemljištu
koje je u vlasništvu Grada Krka;
c) Udruga Jabuka iz Zagreba zamolba za korištenje javne površine za
održavanje manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“.
13. Tvrtka Vecla d.o.o. – prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu Priloga
„Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama“.
Ad 1.
Radne prijedloge Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Krka
i radnih tijela, Odluke o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i nagrade za rad
članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka, te Odluke o raspoređivanju sredstava za

financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U skladu s Odlukom Gradonačelnika Grada Krka o privremenim mjerama za
uravnoteženje Proračuna Grada Krka KLASA: 400-06/20-01/2, URBROJ: 2142/0102/1-20-1, od 19. ožujka 2020. godine, u prijedlogu Odluka koje će se uputiti Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja i to: Odluka o naknadama troškova za
rad članova Gradskog vijeća Grada Krka i radnih tijela, Odluka o načinu financiranja
te određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih
manjina Grada Krka, iznos naknada umanjiti će se za 50% od sadašnjih iznosa
naknada.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
kandidacijskih lista grupe birača, naknada će se utvrditi zakonskim minimumom koji je
na snazi, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (Narodne novine“ broj: 24/11,61/11, 27/13, 2/14, 96/19,70/17, 29/19).
Ad 2.
Inicijativu Županijske lučke uprave Krk za postavljanje plutajuće crpke za gorivo u luci Krk,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Daje se pozitivno mišljenje Županijskoj lučkoj upravi Krk za postavljanje plutajuće
crpke za gorivo u luci Krk privremenog karaktera, do izgradnje nove planirane
člankom 115. UPU 1- Krk.
Zahvat u prostoru uvjetovan je ispunjavanjem svih normativa o zaštiti okoliša, prometa
u luci i cestovnog prometa koji je za predloženu lokaciju dozvoljen isključivo u noćnim
satima od 24,00 sata do 06,00 sati ujutro.
Ad 3.
Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge „Jert“ iz Pinezića, vl. Kruno Mršić, Lokvić
16, za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta smještenog u uvali Jert, za koji
objekt je izdano koncesijsko odobrenje, za dan 6/7. lipnja 2020. godine do 04, 00 sata, radi
održavanja ceremonije vjenčanja, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge „Jert“ iz Pinezića, vl. K. M., daje se suglasnost
za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta smještenog u uvali Jert za koje je
izdano koncesijsko odobrenje, za dan 6/7. lipnja 2020. godine do 04, 00 sata, radi
održavanja ceremonije vjenčanja.

Ad 4.
Zamolbu Zajedničkog ugostiteljskog obrta „Riva com“ iz Krka, Obala hrvatske mornarice bb,
za proširenje ugostiteljske terase, ispred postojeće terase, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Zaključka Gradonačelnika KLASA: 022-01/20-01/01, URBROJ: 2142/0102/1-20-126-31, od 12. svibnja 2020. godine, prihvaća se zamolba Zajedničkog
ugostiteljskog obrta „Riva com“ iz Krka, Obala hrvatske mornarice bb, za proširenje
ugostiteljske terase, ispred postojeće terase, cca 2x6 m.
Nakon ukidanja mjera za sprječavanje širenja COVID-19 virusa, odnosno nakon
donošenja Odluke Grada Krka, podnositelj zamolbe je dužan ukloniti svu opremu s
navedene lokacije i vratiti javnu površinu u prijašnje stanje.
Ad 5.
Ponudu tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke za uslugu provedbe otvorenog postupka javne nabave
male vrijednosti za projekt obnove Društvenog doma Bajčić, obrazložio je Marinko Bajčić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke za uslugu provedbe otvorenog
postupka javne nabave male vrijednosti za projekt obnove Društvenog doma Bajčić, u
iznosu od 49.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Oxygen Tech d.o.o. iz Rijeke, za izradu internetske tržnice u osnovnom modulu

obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se znanje ponuda tvrtke Oxygen Tech d.o.o. iz Rijeke, za izradu internetske
tržnice u osnovnom modulu, kao platforme kojom bi se otočni poljoprivrednici
povezivali s potencijalnim korisnicima njihovih proizvoda (građanima, tvrtkama...) u
iznosu od 123.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ponuda će se uputiti i razmotriti na
sufinanciranja njezine realizacije.

Koordinaciji JLS otoka Krka s ciljem

Ad 7.
Prijedlog Mjesnog odbora Kornić da se u Korniću u ulici Lokvić, gdje se trenutno vrše radovi
na polaganju cjevovoda od strane Ponikve voda d.o.o. položi i DTK kabel, obrazložio je
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U skladu s Odlukom Gradonačelnika Grada Krka o privremenim mjerama za
uravnoteženje Proračuna Grada Krka KLASA: 400-06/20-01/2, URBROJ: 2142/0102/1-20-1, od 19. ožujka 2020. godine, prijedlogu Mjesnog odbora Kornić za polaganje
DTK cijevi u ulici Lokvić, gdje se trenutno vrše radovi na polaganju cjevovoda od
strane Ponikve voda d.o.o. nije moguće udovoljiti.
Ad 8.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i ugradnju baterije za neprekidno napajanje
servera – UPS, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i ugradnju baterije za
neprekidno napajanje servera – UPS, u iznosu od 5.485,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Ad 9.
Dopis Darinke Brusić, članice Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka, vezano
uz postupak javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Dopisa Darinke Brusić, članice Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća
Grada Krka, koji dopis je vezan uz postupak javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Krka, obvezuje se Igor Hrast da u suradnji s Centrom za
brdsko planinsku poljoprivredu revidira popis čestica, obzirom da je utvrđeno kako su
pojedine čestice već ucrtane u Arkod, dok se pojedine čestice predviđene za natječaj
nalaze u 2. zoni sanitarne zaštite gdje je strogo ograničena poljoprivredna djelatnost na
ekološku poljoprivredu.
Ad 10.
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, iznio je informaciju o izradi PUR-a Primorsko
goranske županije, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak

Obvezuju se Odsjeci JUO Grada Krka da Zamjeniku Gradonačelnika dostave zatražene
podatke za projekte koji bi se mogli uključiti u Plan ukupnog razvoja Primorsko
goranske županije za razdoblje2021.- 2027., koje objedinjene podatke će se poslati
Primorsko goranskoj županiji.
Obvezuje se Zamjenik gradonačelnika da od ovlaštene tvrtke zatraži informativnu
ponudu za izradu PUR-a Grada Krka za razdoblje 2021.- 2027.
Ad 11.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje predloženi Koncept I. Izmjena i dopuna Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu u kojem su prikazani rashodi, osim
rashoda za otkup zemljišta, što će se naknadno utvrditi s Imovinsko pravnom
službom.
Koncept I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2020. godinu dopuniti će se izvorima financiranja po zaprimanju istih od strane
Odsjeka za proračun i financije.
b) Prima se na znanje prijedlog Zamjenika gradonačelnika o potrebi asfaltiranja
nogostupa pored novoizgrađene benzinske stanice u Ulici Stjepana Radića u
Krku.
S obzirom na trenutno stanje izazvano Corona virusom, a povezano s donesenim
mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna Grada Krka, zadužuje se
Odsjek za komunalno gospodarstvo da za sada dio uz Županijsku cestu gdje nije
uređen nogostup
(od parkirališta G.P. Krka d.o.o. do nove benzinske postaje) privremeno uredi
tamponiranjem iz sredstava Programa održavanja komunalne infrastrukture, te
će se asfaltiranje cijelog poteza (do kružnog toka) prema mogućnostima
predvidjeti u Programu građenja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. za izradu geodetskih radova u svrhu
ishođenja lokacijske dozvole za građevinu „ Infrastrukturnu zonu gospodarske
namjene u Korniću prema UPU 2 Kornić i Urbanističko tehničkom rješenju“ u
iznosu od 16.250,00 u koji iznos je uključen iznos PDV- a.
Ad 12.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi Skomeršić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

Zaključke
a) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi
legalizacije zahtjevne zgrade, etažnosti: prizemlja i kata, izgrađene na k.č. 3577/1
k.o. Krk – grad u gradu Krku, za podnositelja zahtjeva tvrtku „Družina“ d.o.o.
iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 6/b.
U postupku utvrđivanja činjenica i priložene dokumentacije za legalizaciju dijela
prizemlja zahtjevne zgrade izgrađene na k.č. 3577/1 k.o. Krk – grad u gradu
Krku za koji se u Arhitektonskoj snimci izvedenog stanja navodi da je zgrada
rekonstruirana/dograđena u odnosu na Građevinske dozvole, Grad Krk nije u
mogućnosti izvršiti obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za zahtjevnu zgradu prema upućenom pozivu od strane
Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk iz razloga jer je:
-

-

izvršenim uvidom u službenu evidenciju Grada Krka i prema podacima izmjere
objekata u prostoru na cijelom području Otoka Krka od travnja 2016. godine,
izrađenim po Geodetskom zavodu Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Dr. Frana Kresnika 33,
temeljem ugovorne obveze sa tvrtkom Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka,
Vršanska 14, izvršenih za potrebe svih Jedinica lokalnih samouprava Otoka
Krka zbog izrade baze obveze plaćanja komunalne naknade i tvrtke Ponikve Eko
otok Krk d.o.o. zbog izrade baze obveze plaćanja komunalnih usluga, u
grafičkom i tekstualnom dijelu Zapisnika o izvršenoj izmjeri stambenih i
poslovnih prostora te izvršenom popisu vlasnika i korisnika prostora na
području otoka Krka, prikazani rekonstruirani/dograđeni dio u Arhitektonskoj
snimci izvedenog stanja za koji se traži legalizacija, utvrđeno je da se radi o
„terasi“, te
prema javno dostupnim podacima sa internetskog portala Google iz ožujka 2012.
godine i
prema javno dostupnim podacima objavljenih fotografija od 29. svibnja 2014.,
12. rujna 2015. i 10. srpnja 2016., putem društvene mreže Facebook,
na fotografijama zgrade autobusnog kolodvora u Krku, snimljenih sa sjeverne
strane jasno se vidi predmetna nadstrešnica „ugostiteljske terase“.
Temeljem navedenih podataka Grad Krk smatra da se u konkretnom slučaju za
prikazanu rekonstrukciju/dogradnju dijela zgrade za koju se traži Rješenje o
izvedenom stanju, ne radi o postojanju čvrstog i fiksnog objekta odnosno čvrstih
konstruktivnih građevinskih elemenata koji su bili postojeći do 21. lipnja 2011.
godine.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prilikom povrata zaprimljene
Arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, Upravnom
tijelu graditeljstva dostavi dokaze o izmjeri površine predmetne zgrade odnosno
natkrivene ugostiteljske terase, fotografiju sa internetskog portala Google iz
ožujka 2012. godine kao i fotografije objavljenih putem društvene mreže
Facebook, tijekom 2014., 2015. i 2016. godine.

Investitoru/vlasniku predmetne zgrade predlaže se da na temelju navedenih
Građevinskih dozvola pokrene postupak ishodovanja Uporabne dozvole, odnosno
uvođenje cijele zgrade kao cjeline u pravni sustav.
b) Zamolbi A. K. iz Krka, za smještaj spremnika kućnog otpada na zemljištu koje je u
vlasništvu Grada Krka na k.č. 1037/7 k.o. Krk nije moguće udovoljiti.
Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine PGŽ broj: 2/18) i članka 10.
Općih uvjeta Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine PGŽ broj: 2/18)
spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge smješta na svojoj nekretnini.
Na dan odvoza otpada korisnik je dužan spremnike postaviti uz rub javne površine ( ili
na drugoj površini (stambene zgrade).
c) Udruzi Jabuka iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga bana
Josipa Jelačića u gradu Krku, koji je u privatnom vlasništvu Roberta Rista (prostor
dvorišta poslovnog objekta na k.č. 3194/14 k.o. Krk), radi održavanja manifestacije
„Najbolje od domaćeg i našeg“, za dane od 8-10 lipnja 2020. godine.
Ad 13.
Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. za davanje suglasnosti za izmjenu Priloga „Općih uvjeta isporuke
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama“ obrazložio je Gradonačelnik,
te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama KLASA: 340-01/1901/04, URBROJ: 2142/01-01-19-4,od 11. srpnja 2019. godine, tvrtki Vecla d.o.o. Krk
daje se suglasnost za izmjenu Priloga „Općih uvjeta isporuke komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama“.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

