GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-130- 44
Krk, 08. lipnja 2020.
ZAPISNIK
sa 130. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 08. 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, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, 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, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Obavijest Odsjeka o uključenju Grad Krka u informacijski sustav e –
novorođenče;
 Zahtjev Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz Krka za isplatu troškova
liječničkog pregleda;
 Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za isplatu financijskih sredstava za
realizaciju projekta „20RK20- DAR GRADU“ .
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:

a) Mjesni odbor Kornić – zamolba za nabavu i ugradnju kamenog agregata u smislu

dohrane partera na dječjem igralištu u naselju Kornić;
b) Streličarski klub „Maura Kal“ – zamolba iz Krka za korištenje javne površine u
gradu Krku, na platou Frankopanskog kaštela u cilju prezentacije streličarstva u
večernjim satima u vrijeme turističke sezone 2020. godine.
3. Imovinsko pravni predmeti.
4. Tvrtka Fiomar d.o.o. iz Krka- zamolba za proširenje ugostiteljske terase, uz
sami objekt Pizzerie Kamplin na adresi A. Stepinca 5 u gradu Krku.
5. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova i nagrade za rad članovima
vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini.
6. Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća
i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
7. Samostan Sv. Franje Asiškoga iz Krka – zamolba da se nedjeljom i svetkovinama
ujutro ne naplaćuje parkiralište u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište
„fratri“).
8. S. V. R. iz Vrha- zamolba za korištenje javne površine na prostoru Lukobrana
(plaža Ježevac) u gradu Krku za dan 20. lipnja 2020. godine, u cilju održavanja
manifestacije međunarodnog dana joge.
9. V. T. iz Krka- zamolba za postavu info pulta za bukera za potrebe restorana
Mali Nono u Ulici J. J. Strossmayera u gradu Krku.
10. Razno.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prima se na znanje obavijest Odsjeka za društvene djelatnosti o potpisivanju
Sporazuma između Ministarstva uprave i Grada Krka za pristup Grada Krka u
informacijski sustav e – novorođenče.
Za voditelja posla imenuje se:
- Mladen Pavačić – stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije;
Za referenta koji obrađuje zahtjeve u sustavu e novorođenče imenuje se:
- Adreana Gluvaković – voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti.
 Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 402-04/13-01/112 od 20. svibnja
2014. godine, Grad Krk nastaviti će sportskim klubovima s područja Grada
Krka sufinancirati iznos od 50% potrebnih sredstava za obavljanje liječničkog
pregleda sportaša (do dva puta godišnje), temeljem računa dostavljenog Odsjeku
za društvene djelatnosti.
 Na temelju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „Rukotvorine Krk“
odobrava se isplata sredstava u iznosu od 6.000,00 kn u cilju realizacije projekta
„20RK20- DAR GRADU“ koji se planira održati od 12. – 14. lipnja 2020. godine.

Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Odobrava se zamolba Mjesnog odbora Kornić za nabavu i ugradnju kamenog
agregata u smislu dohrane partera na dječjem igralištu u naselju Kornić, te se iz
Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava iznos od 7.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a temeljem ponude Obrta „Gromača“ vl. E. B. iz
Kornića.
b) Streličarskom klubu „Maura Kal“ iz Krka daje se suglasnost za postavu
srednjevjekovnog streličarskog terena na Trgu Kamplin (kod šterne s vanjske
strane kaštela) u večernjim satima, od 26. lipnja do 30. rujna 2020. godine, bez
naknade za korištenje javne površine.
Radi sigurnosti prolaznika prostor je potrebno ograditi prikladnim paravanima.
U vrijeme održavanja manifestacija koje organizira Grad Krk, TZ Grada i
Centar za kulturu Grada Krka, potrebno je dogovoriti se s organizatorom oko
korištenja naprijed navedene javne površine.
Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
Odluku
1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju, odnosno zamjenu nekretnine u gradskom
vlasništvu, točnije k.č. 3822/7, k.o. grad Krk, od 610 m2, i to po cijeni od 150,00
EUR/m2.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Ad 4.
Zamolbu tvrtke Fiomar d.o.o. iz Krka, za proširenje ugostiteljske terase, uz sami objekt
Pizzerie Kamplin na adresi A. Stepinca 5 u gradu Krku, 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 tvrtke Fiomar d.o.o. iz
Krka, za proširenje ugostiteljske terase, uz sami objekt Pizzerie Kamplin na adresi A.
Stepinca 5 u gradu Krku, uz napomenu da je pri rasporedu stolova potrebno voditi
računa oko propisane širinu prolaza za potrebe interventnih vozila.
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.
Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova i nagrade za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova i nagrade za rad
članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini – vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova i nagrade za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela
Gradskog vijeća i Gradonačelnika, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog
vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika – vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.
Prijedlog Odluke o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća i
radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 7.
Zamolbu Samostana Sv. Franje Asiškoga iz Krka da se nedjeljom i svetkovinama ujutro ne
naplaćuje parkiralište u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište „fratri“), obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Zaključak
Prihvaća se zamolba Samostana Sv. Franje Asiškoga iz Krka da se nedjeljom i
svetkovinama ujutro“), u vremenu od 07,00 – 10,00 sati, ne naplaćuje parkiralište u
dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište „fratri“).
Radi okolnosti navedenih u prednjem stavku ovog zaključka, naplata parkiranja na
javnom parkiralištu u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište „fratri“) iznimno
nedjeljom i svetkovinama u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, obavlja se u vremenu od
10,00 do 22,00 sata.
Ad 8.
Zamolbu S. V. R. iz Vrha, za korištenje javne površine na prostoru Lukobrana (plaža Ježevac)
u gradu Krku za dan 20. lipnja 2020. godine, u cilju održavanja manifestacije međunarodnog
dana joge, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
S. V. R. iz Vrha, odobrava se korištenje javne površine na prostoru Lukobrana (plaža
Ježevac) u gradu Krku za dan 20. lipnja 2020. godine, u vremenu od 08, 00 - 20,00 sati,
u cilju održavanja manifestacije međunarodnog dana joge.
Ad 9.
Zamolbu V. T. iz Krka, za postavu info pulta za bukera za potrebe restorana Mali Nono u
Ulici J. J. Strossmayera u gradu Krku, obrazložila je Radmila Živanović – Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba V. T. iz Krka, za postavu info pulta za bukera restorana
„Mali Nono“ u Ulici J. J. Strossmayera u gradu Krku.
Grad Krk nema praksu postavljanja info pulteva za bukere restorana, te smo mišljenja
da bi tako još više ograničili protočnost turista kroz ulice starogradske jezgre.
Obvezuje se komunalni redar Grada Krka da ispita rješenja/ praksu drugih gradova
vezano za djelovanje bukera restorana.
Ad 10.
U točki dnevnog reda u rubrici Razno, Zamjenik Gradonačelnika iznio je pritužbe i
problematiku korištenja bunara za navodnjavanje na području Kimpija u gradu Krku.
Potrebno je pripremiti Odluku o korištenju upojnog bunara na području Kimpija, obzirom da
predmetni bunar koriste i stanovnici, odnosno poljoprivrednici kojima parcele nisu na
području zone Kimpi, te nastaje problem što vlasnici / poljoprivrednici koji obrađuju zemljište
na području zone Kimpi ostaju bez vode.

Za rješavanje predmetne problematike zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
Nadalje, u daljnjoj raspravi istaknuta je potreba rješavanja zaostalih neriješenih predmeta
Gradske uprave Grada Krka, te će Zamjenik gradonačelnika od pisarnice zatražiti popis
neriješenih predmeta po svakom referentu.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 14, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

