GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-150- 104
Krk, 08. prosinca 2020.
ZAPISNIK
sa 150. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 07. prosinca (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 09,00 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka
Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Antonela Mahulja, stručna
suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo
za lokalni ekonomski razvoj, 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:
 prijedlog teksta Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2021. godini;
 Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za isplatu financijskih sredstava za
realizaciju projekta „Pletimo palme“;
 Ženski odbojkaški klub Krk- zamolba za sufinanciranje nabavke majica za
odbojkašice kluba.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za
2020. godinu;
b) razmatranje Rekonstrukcije dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić (pored
kbr. 27 i 29);
c) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
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3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, za gašenje javne rasvjete na
području neizgrađenog građevinskog područja DPU „Mali Kartec“ u gradu Krku,
odnosno na dijelu gdje nema izgrađenih objekata;
b) prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2020. godini,
c) zamolba Voditelja poslovnice PBZ banke Zagreb, poslovnice Istra – Rijeka – Lika,
Podružnice Rijeka, Poslovnica Krk za obnavljanje fasade poslovne zgrade u gradu
Krku, vlasništvo Grada Krka, na adresi Trg Vela Placa 2, u kojoj zgradi je
smještena poslovnica banke.
4. Imovinsko – pravni predmeti.
5. Odsjek za proračun i financije:
a) prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu;
b) prijedlog II. Izmjene Programa korištenja turističke pristojbe za 2020. godinu;
c) prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu;
d) prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2020. godinu;
e) prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2020. godinu;
f) prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke raspodjeli rezultata za 2019. godinu;
g) prijedlog izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini;
h) prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Krka u 2020. godini.
6. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavu SSD diskova za dva računala za
potrebe JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
7. S. B. iz Kornića, - korisnica javne površine kod Velog Parka – zamolba za
mogućnost da privremeni objekt – štand za prodaju nakita ostane na javnoj
površini do daljnjeg zbog nemogućnosti odlaganja istog na drugoj lokaciji.
8. Razmatranje zamolbi građana - korisnika javnih površina za produženje roka
zakupa javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina, na mikrolokaciji kod Velog
Parka, u gradu Krku za vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika.
9. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Mjesni odbor Milohnići zamolba za:
- postavu oluka na seoskim cisternama u naselju Brzac;
- postavu žičane ograde u svrhu razdvajanja prometnice u naselju Brzac i
zemljišta u vlasništvu D. R. iz Milčetići.
b) Mjesni odbora Poljica i Milohnići – zamolba za davanje suglasnosti za pravno
zastupanje Mjesnih odbora protiv RH u svrhu utvrđivanja stvarne služnosti i
vlasništva ( Drmun Puški i Drmunćal).
c) Obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave o uvidu u podatke iz državnih matica
putem web aplikacije „Uvid u osobna stanja građana“.
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10. Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka.
11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na
području Grada Krka u 2021. godini.
12. Očitovanje tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za zahtjev T.D. Dikom d.o.o. iz
Krka, vezano za obračun javne usluge prikupljanja biorazgradivog otpada za
terasu Caffe bara „Mare“ u gradu Krku.
Ad 1.
Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se prijedlog teksta Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2021.
godini.
Tekst natječaja za Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2021. godini,
objaviti će se na web stranicama Grada Krka.
 Udruzi „Rukotvorine Krk“ odobrava se isplata sredstava za realizaciju projekta
„Pletimo palme“, koja sredstva je Udruga utrošila za kupnju potrebnog
materijala, za predmetni projekt, prema priloženim dokaznicama u iznosu od
1.507,43 kn.
Za realizaciju odobrenih sredstava zadužuje se Odsjek za društvene
djelatnosti.
 Ženskom odbojkaškom klubu Krk, odobrava se financijska potpora za nabavku
majica za odbojkašice kluba, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2020.
godinu odobrava iznos od 1.785,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Antonela
Mahulja, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog II. Izmjene i
dopune…koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za
2020. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
b) Prihvaća se projektantsko rješenje i troškovnik tvrtke Geotech d.o.o. Rijeka za
rekonstrukciju dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić (pored kbr. 27 i 29),
u cilju rješavanja problematike oborinske odvodnje.
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Procijenjena vrijednost radova iznosi 245.889,50 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka
javne nabave, za naprijed navedene radove.
c) Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Programa …koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, za gašenje javne
rasvjete na području neizgrađenog građevinskog područja DPU „Mali Kartec“ u
gradu Krku, odnosno na dijelu gdje nema izgrađenih objekata.
Moli se tvrtku Ponikve Eko otok Krk za postupanje po istom.
b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2020. godini – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o II.
Izmjeni…koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2020. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
c) Prima se na znanje zamolba Voditelja poslovnice PBZ banke Zagreb, poslovnice
Istra – Rijeka – Lika, Podružnice Rijeka, Poslovnica Krk za obnavljanje fasade
poslovne zgrade u gradu Krku, vlasništvo Grada Krka, na adresi Trg Vela Placa
2, u kojoj zgradi je smještena poslovnica banke.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo, da Edu Heru dipl. ing. građ.
naruči izradu troškovnika za obnovu fasade na zgradi u vlasništvu Grada Krka
na adresi Trg Vela Placa 2.
Ad 4.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu robe: Nabava
1ož ulja za potrebe Grada Krka u 2021. godini . Evidencijski broj nabave: NMV:
19/20.
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga:
Tehničke i poslovne usluge za potrebe Grada Krka u 2021. godini. Evidencijski
broj nabave NMV: 15/20.
3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga:
Stručni nadzor nad održavanjem javnih površina zelenila na području Grada Krka u
2021. godini . Evidencijski broj nabave: NMV: 20/20.
4. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga:
Osiguranje imovine, odgovornosti i nezgode Grada Krka u 2021. godini .
Evidencijski broj nabave NMV: 17/20.
5. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga:
Usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova
naručitelja Grada Krka u 2021. godini. Evidencijski broj nabave NMV: 16/20.
6. Informacija vezano za provođenje natječaja za prodaju z.č. 1498/1 k.o. Kornić površine
217 m2 i 34/168 dijela gr.č. 22/2 k.o. Skrpčići površine 22 m2. Na oglašeni javni natječaj
nije prispjela niti jedna ponuda.
7. Prijedlog Đ. Š. iz Krka, za otpis kamata koje su obračunate sukladno odredbama
Ugovora o diobi i Aneksa ugovora o diobi, klasa: 944-05/1801/67 , u iznosu od
6.628,39 kuna iz razloga jer se za vrijeme roka plaćanja odlučivalo o daljnjim
prijedlozima stranke vezano za izmjenu predmetne nagodbe , koji su u konačnici
odbijeni.
8. Donošenje odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluga:
Provođenje nadzora na rekonstrukciji zgrade društvenog doma u naselju Bajčići , (
poslovi glavnog, stručnog i projektantskog nadzora ). Evidencijski broj nabave: 25/20.
9. Donošenje odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluga:
Održavanje informacijskog sustava Grada Krka u 2021. godini . Evidencijski broj
nabave: 26/20.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020.
godinu – vidi prilog predmetni prijedlog II. Izmjene i dopune … koji čini sastavni
dio ovog zaključka.
Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
b) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene Programa korištenja turističke pristojbe za
2020. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog II. Izmjene Programa …. koji
čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja turističke pristojbe za 2020. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za
2020. godinu, – vidi prilog predmetni prijedlog II. Izmjena Programa… koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2020. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu.
e) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2020. godinu.
f) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke raspodjeli rezultata za 2019. godinu.
g) Prijedlog izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini.
h) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Krka u 2020. godini.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu SSD diskova za dva računala za potrebe JUO,
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 SSD diskova za dva računala
za potrebe JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, u iznosu od 2.225,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a.
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Ad 7.
Zamolbu S. B. iz Kornića, - korisnice javne površine kod Velog Parka za mogućnost da
privremeni objekt – štand za prodaju nakita ostane na javnoj površini do daljnjeg zbog
nemogućnosti odlaganja istog na drugoj lokaciji obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
S. B. iz Kornića, odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku, na lokaciji kod
Velog Parka, na način da privremeni objekt – štand, ostane na javnoj površini
najkasnije do 15. siječnja 2021. godine, nakon čega je dužna osloboditi javnu površinu,
uklanjanjem postavljenog privremenog objekta.
Ad 8.
Zamolbu građana - korisnika javnih površina za produženje roka zakupa javne površine na
Šetalištu Sv. Bernardina, na mikrolokaciji kod Velog Parka, u gradu Krku za vrijeme
Božićnih i Novogodišnjih praznika, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zakupnicima javnih površina na lokaciji kod Velog parka, u gradu Krku, odobrava se
korištenje javne površine bez naknade do 15. siječnja 2021. godine, radi omogućavanja
rada zakupnika za vrijeme trajanja Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
Zakupnici su dužni najkasnije do 15. siječnja 2021. godine osloboditi javnu površinu
uklanjanjem postavljenih privremenih objekata.
Ad 9.
Razne prijedloge i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je
pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
 Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnići za postavu oluka na seoskim
cisternama u naselju Brzac.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu za postavu
oluka na seoskim cisternama u naselju Brzac.
 Na temelju zamolbe Mjesnog odbora Milohnići za postavu žičane ograde u svrhu
razdvajanja prometnice u naselju Brzac i zemljišta u vlasništvu D. R. iz
Milčetića, prihvaća se ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od
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25.050,00 kn ( PDV se prenosi na naručitelja sukladno članku 75. stavka 3.
Zakona o PDV-u).
b) Prihvaća se ponuda Odvjetnika Đorđa Perkovića iz Rijeke, Zagrebačka 16, za
pravno zastupanje Mjesnih odbora Poljica i Milohnić protiv RH u svrhu
utvrđivanja stvarne služnosti i vlasništva (Drmun Puški i Drmunćal).
Ponuda se prihvaća na način da pravno zastupanje za sve potrebite radnje u
naprijed navedenom postupku iznosi 100.000,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a.
Ukoliko zastupanje rezultira uspjehom u sudskom postupku ili putem nagodbe s
RH Grad Krk spreman Odvjetničkom uredu Đorđe Perković iz Rijeke, dodijeliti
nagradu u iznosu od 100.000,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
c) Prima se na znanje Obavijest KLASA: 223-01/17-01/13, URBROJ:514-U-07-01/320-25, od 24. studenog 2020., Ministarstva pravosuđa i uprave o uvidu u podatke
iz državnih matica putem web aplikacije „Uvid u osobna stanja građana“.
Ad 10.
Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o porezima Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
Ad 11.
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada
Krka u 2021. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na
području Grada Krka u 2021. godini – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području
Grada Krka u 2021. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
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Ad 12.
Očitovanje tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za zahtjev T.D. Dikom d.o.o. iz Krka, vezano
za obračun javne usluge prikupljanja biorazgradivog otpada za terasu Caffe bara „Mare“ u
gradu Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obveznici plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog
komunalnog otpada za k.č. 3106/9 k.o. Krk grad, površine 67 m2, koja čestica je u
zakupu tvrtke Dicom d.o.o. za potrebe ugostiteljskog objekta „Mare“ na Obali Hrvatske
mornarice kbr. 1. je tvrtka Dicom d.o.o. koja je dužna kao i svi ostali zakupnici javnih
površina na području Grada Krka, plaćati sve troškove pa tako i troškove odvoza
otpada temeljem Odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata (
„Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i 29/15) i Odluke komunalnom redu
(„Službene novine PGŽ“ broj: 18/19).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 14, 00 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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