GRADONAČELNIK
KLASA:024-05/22-01/01
UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-2
Krk, 10. siječnja 2022.
ZAPISNIK
sa 25. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. siječnja (ponedjeljak) 2022. godine u
Uredu gradonačelnika Grada Krka.
Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Krka, Franjo Volarić, privremeni Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić, pročelnik
JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Adreana
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:
 Nogometni klub „Krk“ iz Krka – zamolba za korištenje male dvorane koju
koristi Udruga „Pepice“, na S.C. Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, u cilju
održavanja predradnji treninga za pripreme selekcije NK Krk za proljetni dio
sezone;
 Stolno teniski klub „Malinska Dubašnica“ – zamolba za korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u cilju održavanja turnira i
igranje mečeva 2. Hrvatske lige.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije o
provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i
deratizacije- jesenska akcija 2021. godine;
b) Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad
Krk u 2022. godini, koji Program je dostavljen od Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo Rijeka;
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c) D. D.- zamolba za produženje obavljanja djelatnosti u adventskoj kućici na dijelu
k.č. 1385/47 k.o. Krk, (prostor dijela Trga bana Josipa Jelačića) u gradu Krku, do
15. siječnja 2022. godine;
d) Turistička zajednica otoka Krka- obavijest o potrebi sanacije krova na objektu u
vlasništvu Grada Krka, a koji objekt koristi TZ otoka Krka;
e) Ponuda tvrtke Noliot d.o.o. Krk za izradu, dostavu i montažu dvokrilnih prozora na
zgradi Turističke zajednice Grada Krka.
3. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Zamolba A. H. iz Krka, za oslobađanje plaćanja najma poslovnog prostora u Krku,
na adresi Dr. D. Vitezića 4, u gradu Krku, za mjesec siječanj i veljaču 2022. godine,
zbog bolesti;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog Povjerenstva;
c) Razmatranje Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine
miješanog komunalnog otpada, dostavljeno od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost;
d) Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2022. godinu, dostavljen od Novog lista
d.d. Rijeka;
e) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
f) Zaključak o naknadama za rad službenika Gradske uprave Grada Krka.
Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 U cilju zajedničkog korištenja dvorane koju sada koristi Udruga „Pepice“ iz Krka,
molimo Udrugu da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti dostavi
popis termina kako bi malu dvoranu mogle koristiti i druge zainteresirane udruge.
Molimo Nogometni klub „Krk“ iz Krka da vode računa o čistoći i provjetravanju
prostorije kao i da se u dvoranu ne ulazi sa sportskom obućom.
 Stolno teniskom klubu „Malinska Dubašnica“ odobrava se korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u cilju održavanja turnira i
igranje mečeva 2. Hrvatske lige za dane:
16. i 29. siječnja, te 09. i 16. travnja 2022. godine.
U tražene termine za dane 19. veljače i 19. ožujka 2022. godine dvoranu koristi
Centar za kulturu sukladno Programu koji Vam dostavljamo u privitku.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske
županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne
dezinsekcije i deratizacije - jesenska akcija 2021. godine - vidi prilog predmetno Izvješće
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
b) Prihvaća se prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca i štetnih glodavaca, čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk u 2022.
godini, koji Program je dostavljen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Rijeka - vidi
prilog predmetni Program koji čini sastavni dio ovog zaključka.
c) Prihvaća se zamolba D. D. ( Phoenix o.u.u.t.) za produženje obavljanja djelatnosti u
adventskoj kućici na dijelu k.č. 1385/47 k.o. Krk, (prostor dijela Trga bana Josipa
Jelačića) u gradu Krku, do 15. siječnja 2022. godine.
d) Prima se na znanje zamolba Turističke zajednice otoka Krka o potrebi sanacije krova
na objektu u vlasništvu Grada Krka, na adresi Trg Sv. Kvirina 1, a koji objekt koristi
TZ otoka Krka.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od Ureda ovlaštenog inženjera Eda
Hera dipl. ing. građ. zatraži troškovnik za izvođenje radova na sanaciji krova na
poslovnoj zgradi kao i uređenja fasade (popravka oštećenih dijelova fasade te nanošenje
nove fasadne boje).
Nakon dostave troškovnika obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da
provede postupak jednostavne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
e)Prihvaća se ponuda tvrtke Noliot d.o.o. Krk za izradu, dostavu i montažu dvokrilnih
prozora na zgradi Turističke zajednice Grada Krka, u iznosu od 35.250,00 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) A. H. iz Krka, oslobađa se plaćanja zakupa poslovnog prostora u Krku, na adresi
Dr. D. Vitezića 4, u gradu Krku, za mjesec siječanj i veljaču 2022. godine, zbog
zdravstvenih komplikacija koje su nastale uslijed bolesti Corona virusa.
Obrazloženje
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A. H. iz Krka i Grad Krk sklopili su Ugovor o najmu zakupa poslovnog prostora
KLASA: 372-03/18-01/26, URBROJ:2142/01-02/1-19-3, dana 11. prosinca 2019.
godine.
Budući da je zakupnik naprijed navedenog poslovnog prostora predao zamolbu za
oslobađanje plaćanja najma navedenog poslovnog prostora za mjesec siječanj i veljaču
2022. godine, te naveo kako nije u mogućnosti obavljati djelatnost uslijed komplikacija
koje su nastale zbog bolesti Corona virusa, te je priložio liječničku dokumentaciju,
Gradonačelnik je donio pozitivno rješenje.
b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog Povjerenstva – vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
U Etičko povjerenstvo imenuju se:
- Čedomir Miler, dipl. ing. – za predsjednika
- Helga Bendiš Žmirić dipl. oec. – za članicu
- Adreana Gluvaković- dipl. oec. za članicu.
Predsjednik i članovi / članice imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Primorsko goranske županije”.
c) Prima se na znanje Rješenje KLASA: UP/I- 351-02/21-38/126, URBROJ: 563-063-1/412-21-1, od 27. prosinca 2021. godine, o plaćanju poticajne naknade za
smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, koje Rješenje je dostavljeno od
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
d) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa
stranica za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2022. godini, u iznosu od
2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a po svakoj zakupljenoj stranici
( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Grada Krka imenuju se:
1. Član pravne struke: Natalija Rakić, dipl. iur.
2. Član agronomske struke: Iva Radošević, dipl. ing. agr.
3. Član geodetske struke: Ivan Jurina, dipl. ing. geod.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Primorsko – goranske županije“.
f) Službenici JUO Grada Krka za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog
vijeća ili u kojem su održane sjednice radnih tijela, ako iste nisu održane u radno
vrijeme, imaju pravo na obračun prekovremenih sati, na način da se obračuna
stvarno vrijeme sudjelovanja na sjednici do najviše 4 (četiri) prekovremena sata u
jednom mjesecu.
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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