GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/03
Ur.broj:2142/01-02/1-17-26-55
Krk, 19. prosinca 2017.

ZAPISNIK
sa 26. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. 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, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast,
stručni suradnik za održivi razvoj, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i
financije, Marinka Margan, stručni suradnik 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:
 Opća i veteranska bolnica Knin - zamolba za sufinanciranje nabavke opreme
za potrebe bolnice.
 Institut za kulturu i etiku Zagreb - ponuda za kupnju knjige „Suzbijanje
korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“ autora Zorislava Antuna Petrovića.
 Klapa Kaštadi - zamolba za sufinanciranje troškova izdavanja albuma pod
nazivom „Samo kantat“, koji album će se izdati povodom obilježavanja 20.
obljetnice rada klape.
 Udruga Knezovi Krčki Frankopani - zamolba za sufinanciranje nabavke izrade
odjeće za potrebe udruge.
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2.
a)
b)
3.
a)
b)

c)
d)
e)

4.
a)
b)

c)

d)
e)

 Prijedlog Ugovora o suradnji u organiziranju glazbenog estradnog programa
dostavljenog od Obrta za usluge F - Media, iz Punta, za nastup glazbenog
sastava „L`amur“ koji program će se održati 31. prosinca 2017. godine, na
Veloj Placi u gradu Krku prilikom održavanja manifestacije „Zdravica
Gradonačelnika“.
 Ivan Jurešić iz Krka – zamolba za izmjenu Zaključka Gradonačelnika vezano
za sufinanciranje 50% iznosa troška polaganja ispita ( klavir i solfeggio) za
njegovog sina Antonija, učenika 5. razreda Glazbene škole „Ivan Matetić
Ronjgov“.
Odsjek za proračun i financije:
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije, za usvajanje prijedloga Procedure
poslovanja.
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Boćarski klub Krk – zamolba za popravak vodovodnih cijevi za objekt Boćarskog
kluba „Krk“ u sklopu sportskog centra „Josip Pepi Uravić“.
Razmatranje zaprimljene Presude Upravnog suda u Rijeci, broj:7UsI-1557/15-10 od
15. studenog 2017. godine u vezi Upravnog spora pokrenutog od strane tužitelja GP
Krk d.d. na Rješenje Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa: UP/II-363-02/15-02/3, Urbroj: 2170/103-08/3-15-2 od 17. rujna 2015. godine i Rješenja Grada Krka, JUO, Odsjeka za
komunalno gospodarstvo Klasa: UP/I- 350-06/14-01/39, Urbroj: 2142/01-03-05/1-145 od 27. ožujka 2014. godine.
Mjesni odbor Milohnić - zamolba za sufinanciranje kupnje namještaja za prostorije
nekadašnje škole u naselju Milohnić.
Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje popravka makadamske ceste na dionici
Salatić – Krčine.
Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se svim vlasnicima postavljenih
svjetlećih reklama na području Grada Krka koje su postavljene na stupove javne
rasvjete ubuduće naplaćuje godišnji utrošak električne energije.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Alen Prendivoj, iz Krka, Glavotok 10 - zamolba za proširenje građevinskog područja
naselja Brzac za z.č. 778/9 k.o. Poljica.
Rješenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko
primorje i otoci“ za vodni doprinos za građevinu Boćalište u sklopu sportskorekreacijskog centra u gradu Krku na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad.
Darko Petričić iz Zagreba, Palmotićeva 41 - zamolba za izdavanje suglasnosti za
ishođenje građevinske dozvole (formiranje čestice za izgradnju obiteljske kuće) na
česticama k.č. 3777/1, 3777/2 sve k.o. Krk-grad.
Zahtjev Odvjetnika Dubravka Zeljka iz Pule, vezano za izmjenu prostorno planske
dokumentacije za turističku zonu Torkul i gradnju pristupne ceste.
Tvrtka Vecla d.o.o. - zahtjev za dogradnju javnog vodovoda do luke Dunat.
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f) Razmatranje mogućnost gradnje dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih ulica na
području Kartec u gradu Krku na dijelovima k.č. 3855, 3856, 3854, 3849, 3848, 3847,
3850, 3843/2, 3851 i 3843/1 sve k.o. Krk-grad.
g) Jacques Gros iz Slovenije - zahtjev za korištenje puta do z.č. 697/22 k.o. Skrbčići u
naselju Pinezići, kako bi mogao ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju objekta.
h) Tvrtka LIDL Hrvatska d.o.o. k.d. Nekretnine podružnica Perušić-ured Rijeka - zahtjev
za stvaranje prostorno planskih preduvjeta u svrhu postavljanja reklamnog totema
LIDL na k.č. 1249/5 k.o. Krk u zoni Sv.Petar u gradu Krku.
i) Macao d.o.o. Šilo, Nova cesta 3 - prijedlog za najam dijela zemljišta k.č. 3320/7 k.o.
Krk-grad u cilju gradnje samoposlužne autopraonice.
j) Spomenka Ćeškić, iz Viškova, Trtni 35 - zamolba za proširenje građevinskog područja
naselja Pinezići za z.č. 806/1 k.o. Skrbčići.
k) Razmatranje glavnog projekta izrađenog od tvrtke GPZ-a d.d. za izgradnju građevine
„Rekonstrukcija dijela ulice Slavka Nikolića u gradu Krku u dužini cca 620m“.
l) Troškovnik GPZ-a d.d. za izgradnju građevine „Prva faza rekonstrukcije Plavničke
ulice u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske odvodnje u dužini 230,00m“.
5. Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje odobrenja vezano za korištenje
financijskih sredstava Savjeta mladih, koja sredstva su Savjetu mladih
dodijeljena u 2017. godini.
6. Informacija Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o izabranom članu u
Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
7. Informacija pročelnika JUO o prijedlogu Odbora za razvoj mjesne samouprave
Gradskog vijeća Grada Krka o osnivanju dva mjesna odbora na području Grada
Krka.
8. Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine na Trgu Vela Placa u gradu Krku, u cilju održavanja
manifestacije „Zdravica Gradonačelnika“, koja će se održati 31. prosinca 2017.
godine.
9. Prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za
tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2018. godini.
10. Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja Božićnog koncerta
koji će se održati u Župnoj crkvi Sv. Mihovila u naselju Vrh.
11. Prijedlog pročelnika JUO, za produženje radnog vremena tijekom božićnih i
novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2018. godine.
12. Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za
povećanje osnovice, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati
materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u
javnim službama («Narodne novine« broj 118/17).
13. Tvrtka Lama d.o.o. – ponuda za produljenje licenci za 2018. godinu.
14. Razmatranje projekta razvoja širokopojasne infrastrukture.
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Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Opće i veteranske bolnice Knin
za sufinanciranje nabavke opreme za potrebe bolnice, iz razloga jer u Proračunu
Grada Krka nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
 Grad Krk otkupiti će 20 kom. knjige „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u
srednjem vijeku“ autora Zorislava Antuna Petrovića, sukladno ponudi Instituta
za kulturu i etiku Zagreb.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Klapi Kaštadi odobrava se financijska potpora za izdavanje novog albuma pod
nazivom „Samo kantat“, koji album će se izdati povodom obilježavanja 20.
obljetnice rada klape, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu iz pozicije poticanje izdavaštva odobrava iznos od 20.000,00 kn.
 Načelno se prihvaća zamolba Udruge Knezovi Krčki Frankopani, za
sufinanciranje nabavke izrade odjeće za potrebe udruge (haljina, plašta i dr.)
Iznos traženih sredstava u iznosu od 6.500,00 kn predvidjeti će se u Proračunu
Grada Krka za 2018. godinu.
 Prihvaća se prijedlog Ugovora o suradnji u organiziranju glazbenog estradnog
programa dostavljenog od Obrta za usluge F - Media, iz Punta, za nastup
glazbenog sastava „L`amur“ koji program će se održati 31. prosinca 2017.
godine, na Veloj Placi u gradu Krku prilikom održavanja manifestacije
„Zdravica Gradonačelnika“ u bruto iznosu od 10.880,00 kn.
Zaključak
o izmjeni Zaključka Gradonačelnika
Klasa: 402-07/17-01/96, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2)
Zaključak Gradonačelnika Klasa: 402-07/17-01/96, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2) od 14.
studenog 2017. godine mijenja se i glasi:
- Prihvaća se zamolba Ivana Jurešića iz Krka, za sufinanciranje 50% iznosa troška
polaganja ispita (klavir i solfeggio) za njegovog sina Antonija, učenika 5. razreda
Glazbene škole „Ivan Matetić Ronjgov“, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 800,00 kn.
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Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključke
a) Na temelju prijedloga Odsjeka za proračun i financije, prihvaćaju se Procedure
poslovanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka prema popisu iz
priloga – vidi prilog, popis Procedura poslovanja koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Procedure će biti dostupne svim ustrojstvenim jedinicama na serveru Grada u
mapi „Procedure 22.12.2017.“ i primjenjivati će se od dana 22. 12. 2017. godine.
b) Utvrđuje se prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu - vidi
prilog predmetni prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu koji
čini sastavni dio ovog zaključka.
III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Boćarskog kluba Krk za popravak vodovodnih cijevi za
objekt Boćarskog kluba „Krk“ u sklopu sportskog centra „Josip Pepi Uravić“, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od
7.828,13 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem ponude tvrtke
Milohnić d.o.o. iz Nenadića.
b) Grad Krk prihvaća Presudu Upravnog suda u Rijeci, broj: 7UsI-1557/15-10 od
15. studenog 2017. godine u vezi Upravnog spora pokrenutog od strane tužitelja
GP Krk d.d. na Rješenje Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa:UP/II-363-02/15-02/3,
Urbroj: 2170/1-03-08/3-15-2 od 17. rujna 2015. godine i Rješenja Grada Krka,
JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo Klasa: UP/I- 350-06/14-01/39, Urbroj:
2142/01-03-05/1-14-5 od 27. ožujka 2014. godine.
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Na temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun
komunalnog doprinosa („Narodne Novine“ broj: 136/06, 135/10, 14/11, i 55/12),
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo izdati će novo Rješenje o
utvrđivanju visine komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene
zahtjevne zgrade – stolarija na k. č. 1219/6 k.o. Krk u gradu Krku.
c) Odobrava se financijska potpora Mjesnom odboru Milohnić za kupnju
namještaja za prostorije nekadašnje škole u naselju Milohnić, te se u tu svrhu na
teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 47.237,00 u koji
iznos je uključen iznos PDV-a.
d) Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za popravak
makadamske ceste na dionici Salatić – Krčine, sukladno ponudi Zanatsko
prijevozničkog obrta „Žužić“ vl. Ivan Žužić iz Vrha, u iznosu od 11.687,50 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a.
e) Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. da u sklopu godišnjih računa, vlasnicima /
korisnicima svjetlećih reklama koje su postavljene na stupove javne rasvjete na
području Grada Krka, naplati utrošak električne energije na bazi godišnje
potrošnje za 2017. godinu te vrši naplatu za naredno razdoblje.
Na kraju tekuće godine tvrtka Vecla d.o.o. dužna je u Proračun Grada Krka
uplatiti iznos naplaćenih sredstava, te dostaviti popis vlasnika / korisnika
reklama kao i mikrololacija.
Napominjemo da je vlasnica dviju reklama, Karolina Kokić Borić, dr. stom. za
2017. godinu, na račun Grada Krka uplatila iznos od 542,54 kn za dva mjesta
utroška električne energije gdje su postavljene reklame, sukladno obračunu
električne energije na bazi godišnje potrošnje.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Odgađa se donošenje Zaključka po zamolbi Alena Prendivoja, iz Krka, Glavotok
10, za proširenje građevinskog područja naselja Brzac za z.č. 778/9 k.o. Poljica.
b) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Rješenju Hrvatskih
voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“
izvrši plaćanje za vodni doprinos za izgradnju građevine Boćalište u sklopu
sportsko-rekreacijskog centra u gradu Krku na k.č. 3320/1 k.o. Krk-grad u
iznosu od 20.706,55 kn.
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c) Budući da dio k.č. 3777/2 k.o. Krk-grad u naravi predstavlja
djelomično
nogostup, djelomično asfaltirani dio ceste, a djelomično ograđenu površinu
čestice s kojom stranka namjerava formirati česticu u svrhu građenja obiteljske
kuće na z.č. 3777/1 k.o. Krk grad, a iste su u cijelosti u vlasništvu stranke,
odobrava se formiranje čestice na predloženih 401 m2 uz uvjet da se nogostup i
asfaltirani dio ceste zadrži u javnoj upotrebi.
Grad Krk izdaje načelnu suglasnost za ishođenje lokacijske dozvole , u kojoj će
okućnica biti formirana na 401m2 prema priloženom prijedlogu, koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Nakon izdavanja lokacijske dozvole Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
sklopiti će sa podnositeljem zahtjeva Ugovor o korištenju djela čestice koji će se i
nadalje koristiti kao cesta i trotoar.
d) Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPU Grada Krka, u kojoj je predmet
izmjene bila turistička zona Torkul, više nije na snazi, zbog proteka dvije godine
od donošenja na Gradskom vijeću Grada Krka, sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Od vlasnika su u više navrata tražene dopune u predmetu, ali su rokovi istekli.
Vezano za izgradnju pristupne ceste za zonu Torkul, Grad Krk proveo je nabavu
i izrađena je geodetska podloga u svrhu projektiranja.
Početkom 2018. godine naručiti će se idejni projekti koji su planirani u
Proračunu Grada Krka za 2018. godinu, na temelju kojih će biti zatražena
lokacijska dozvola.
e) Odobrava se dogradnja
javnog vodovoda do luke Dunat, na temelju
dostavljenog troškovnika tvrtke Ponikva voda d.o.o. i procijenjene vrijednosti u
iznosu 106.692,70kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Troškovnikom su obuhvaćeni sljedeći radovi:
 Građevinski
radovi
na
izgradnju
vodovoda
u
vrijednosti
50.443,00kn+PDV.
 Monterski radovi na izgradnji vodovoda u vrijednosti 35.369,70kn+PDV.
 Građevinski i monterski radovi na izgradnji instalacije EKI – DTK
instalacija u vrijednosti 20.880,00kn+PDV.
Sukladno naprijed navedenom, Grad Krk financirati će radove u cilju dogradnje
javnog vodovoda do luke Dunat, te će se sa tvrtkom Ponikve voda d.o.o. potpisati
Ugovor o izvođenju radova.
f) Na temelju provedenog parcelacijskog elaborata oznake GE-177/2016, izrađenog
od tvrtke Geoline d.o.o. za gradnju dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih
ulica na području Kartec u gradu Krku na dijelovima k.č. 3855, 3856, 3854, 3849,
3848, 3847, 3850, 3843/2, 3851 i 3843/1 sve k.o. Krk-grad prema lokacijskoj
dozvoli Klasa: UP/I-350-05/14-03/12, Ur.broj: 2170/1-03-04/3-15-5 od dana
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26.03.2015. godine, obvezuje se Radmila Živanović Čop za rješavanje imovinsko
pravnih odnosa.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obvezan je naručiti izradu
glavnih projekata u cilju ishođenja građevinske dozvole za gradnju dijela
sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih ulica na području Kartec u gradu Krku.
g) Načelno se prihvaća zahtjev Jacques Grosa iz Slovenije, za korištenje puta do z.č.
697/22 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, kako bi mogao ishoditi građevinsku
dozvolu za izgradnju objekta.
U cilju evidentiranja predmetnog puta u Dopuni Registra nerazvrstanih cesta,
potrebno je zatražiti ponudu ovlaštenog geodete radi utvrđivanja postojećeg
stanja, kako bi se put / nerazvrstana cesta mogla evidentirati sukladno Zakonu o
cestama.
h) Odgađa se donošenje zaključka po zahtjevu tvrtke LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.
Nekretnine podružnica Perušić-ured Rijeka, za stvaranje prostorno planskih
preduvjeta u svrhu postavljanja reklamnog totema LIDL na k.č. 1249/5 k.o. Krk
u zoni Sv.Petar u gradu Krku.
Zahtjev iz stavka 1. ovog zaključka biti će upućen kroz Izvješće o podnesenim
inicijativama za izmjene prostornog plana, koje će biti podnesene Gradskom
vijeću Grada Krka.
i) Grad Krk podržava prijedlog tvrtke Macao d.o.o. Šilo, za gradnju samoposlužne
autopraonice u perifernim dijelovima grada.
Zemljišna čestica k.č. 3320/7 k.o. Krk-grad je u vlasništvu Grada Krka, u zoni
T1-3, gdje je sukladno Urbanističkom planu uređenja UPU 1- Krk predviđena
gradnja hotela, a tražena namjena (autopraonica) je moguća, ali kao popratni
sadržaj ugostiteljsko turističkoj namjeni.
j) Odgađa se donošenje Zaključka po zamolbi Spomenke Ćeškić, iz Viškova, Trtni
35, za proširenje građevinskog područja naselja Pinezići za z.č. 806/1 k.o.
Skrbčići.
k) Prihvaća se glavni projekt izrađen od tvrtke GPZ d.d. za izgradnju građevine
„Rekonstrukcija dijela ulice Slavka Nikolića u gradu Krku u dužini cca 620m“
koja procijenjena vrijednost radova iznosi 2.234,050,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke GPZ
d.d. zatraži ponudu za izradu idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta u
kojem će se ulica Slavka Nikolića u gradu Krku podijeliti fazno, te izradu
glavnog projekta za prvu fazu koja će se izvodi tijekom 2018. godine u sklopu
projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije
sustava odvodnje“.
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l) Prima se na znanje troškovnik za izgradnju građevine „Prva faza rekonstrukcije
Plavničke ulice u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske odvodnje u
dužini 230,00m“.
Obvezuje se GPZ d.d. da iz troškovnika izostavi izradu gornjeg stroja kolničke
konstrukcije (odnosno izradu donjeg nosivog sloja tampona i nosivo-habajućeg
sloja) jer sukladno Zaključku gradonačelnika Klasa: 360-03/17-01/91, Ur.broj:
2142/01-02/1-17-2 od 14. studenog 2017. postoji obaveza da se nakon prekopa i
postave instalacija asfaltira cijela širina kolnika.

Ad 5.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za davanje odobrenja vezano za korištenje financijskih
sredstava Savjeta mladih, koja sredstva su Savjetu mladih dodijeljena u 2017. godini,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Zakona o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada
Krka, Gradsko vijeće Grada Krka izabralo je nove članove Savjeta mladih obzirom da
je prethodnom sazivu članova Savjeta mladih, istekao mandat.
Budući da Savjet mladih veći dio 2017. godine nije bio u mogućnosti realizirati
programe, sredstva planirana u Proračunu za 2017. godinu, prenijeti će se u Proračun
za 2018. godinu.
Ad 6.
Informaciju Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o izabranom članu u Upravno vijeće
Dječjeg vrtića, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje informacija Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk da je od
strane predstavnika roditelja u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
Krk izabrana Ivana Milunović, iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 2.
Ad 7.
Informaciju o prijedlogu Odbora za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka o
osnivanju dva mjesna odbora na području Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se informacija pročelnika JUO o prijedlogu Odbora za razvoj mjesne
samouprave Gradskog vijeća Grada Krka o osnivanju dva mjesna odbora na području
Grada Krka ( Krk Zapad i Krk Istok).
U cilju osnivanja mjesnih odbora na području Grada Krka zadužuje se pročelnik JUO
da pripremi potrebne izmjene i dopune Statuta Grada Krka, odnosno druge opće akte
kojima će se urediti sva pitanja vezana uz osnivanje, područje i sjedište mjesnih odbora.
Ad 8.
Zamolbu Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine
na Trgu Vela Placa u gradu Krku, u cilju održavanja manifestacije „Zdravica
Gradonačelnika“, koja će se održati 31. prosinca 2017. godine, obrazložio je Marinko Bajčić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine i
održavanje manifestacije pod nazivom „Zdravica Gradonačelnika“, koja će se održati
31. prosinca 2017. godine na trgu Vela Placa u vremenu od 11,00 – 14,00 sata, uz nastup
grupe Lamur.
Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 139/05,
150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi
potrebne dozvole od strane PP Krk.
Ad 9.
Prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za tiskanje
regionalnog priloga Otočni novi list u 2018. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa
stranica za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2018. 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).
Ad 10.
Zamolbu Mjesnog odbora Vrh, za sufinanciranje održavanja Božićnog koncerta koji će se
održati u Župnoj crkvi Sv. Mihovila u naselju Vrh, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje Božićnog
koncerta koji će se održati u Župnoj crkvi Sv. Mihovila u naselju Vrh, te se u tu svrhu
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na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a, po dostavljenom računu Trgovine Krk d.d. Malinska.
Ad 11.
Prijedlog za produženje radnog vremena tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka
Nove 2018. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
1. Svi ugostiteljski objekti mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje
blagdane i doček Nove 2018. godine, odnosno 24. / 25. 12. (nedjelja / ponedjeljak)
i 25. / 26. 12. (ponedjeljak/utorak) do 03, sata ujutro, te 31.12.2017. / 01.01. 2018.
godine ( nedjelja/ ponedjeljak) do 05,00 sati ujutro.
2. Dana 01./02. te 05./06. siječnja 2018. godine ugostiteljski objekti mogu raditi do
03,00 sata.
U ostale dane ugostiteljski objekti dužni su raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno odredbama
točke 1. 2 ovog zaključka obavijesti vlasnike ugostiteljskih objekata o utvrđenom
– produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i
dočeka Nove 2018. godine.
Ad 12.
Prijedlog Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti za povećanje
osnovice, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih prava i drugih
naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama («Narodne novine« broj
118/17),obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za povećanje plaće,
sukladno s odredbama Odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o
visini osnovice za obračun plaće u javnim službama Vlade Republike Hrvatske
(«Narodne novine« broj 118/17).
2. Slijedom točke 1. ovog Zaključka, osnovica za obračun plaće u javnim službama
utvrđuje se u visini od 5.421,54 kn bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017.
godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu
prosincu 2017. godine.
Obrazloženje:
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Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk je podneskom od 13. prosinca zatražio davanje nove
suglasnosti za povećanje osnovice za obračun plače, počevši od 1. studenoga 2017. godine, a
na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o
visini osnovice za obračun plaće u javni službama («Narodne novine« broj 118/17).
Naime, predmetnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske, pored materijalnih i drugih prava i
naknada, utvrđena je i nova osnovica za obračun plaće u javnim službama i to u visini od
5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za
mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine.
Obzirom na odredbe članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne
novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) kojima se u konkretnom slučaju utvrđuje primjena
propisa kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika
zaposlenih u osnovnom školstvu (povoljnije za radnike Vrtića), te odredbi članka 72.
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Krk, da osnovicu određuje osnivač, Koordinacija Grada Krka
i Općina otoka Krka je na sjednici održanoj 04. listopada 2017. godine u Puntu donijela
Zaključak kojim se odobrava Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk povećanje visine
osnovice za obračun plaće..., a na temelju Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun
plaće u javnim službama.
Slijedom svega naprijed iznesenog, a osobito imajući u vidu odredbe Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju glede primjene propisa na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih
prihoda u Dječjem vrtiću, kao i Zaključka Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka od
4. listopada 2017. godine kojim se odobrava povećanje visine osnovice za obračun plaće u
Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, sukladno s Odlukom Vlade Republike Hrvatske,
trebalo je prijedlogu udovoljiti i dati suglasnost za povećanje plaće, na način kako je to u
izreci Zaključka navedeno.
Ad 13.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. za produljenje licenci za 2018. godinu, obrazložio je Čedomir
Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za produljenje licenci za 2018. godinu, u iznosu
od 53.903,52 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a- vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 14.
Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
U skladu sa zahtjevom Nositelja Okvirnog nacionalnog programa – HAKOM-a, Grad
Krk održati će dodatnu Javnu raspravu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture,
kako bi svi operatori uključujući i HT ponovili i potvrdili dokumentaciju s prve Javne
rasprave koja je održana u veljači 2017. godine.
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Dodatna Javna rasprava provodi se i zbog kašnjenja natječaja za dodjelu bespovratnih
sredstava EU fondova Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
(MRRFEU) budući da između Javne rasprave i potpisivanja Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava između Grada Krka i MRRFEU-a ne smije proći više od 24
mjeseci ( moguće potpisivanje predmetnog Ugovora očekuje se najranije krajem 2018.,
po okončanju natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava MRRFEU-a).
Nakon Javne rasprave projekta razvoja širokopojasne infrastrukture koja će biti
otvorena 30 dana, Grad Krk imati će spremnu konačnu verziju osnovnog projektnog
dokumenta (Plana razvoja širokopojasne infrastrukture – PRŠI-ja).
Konačnu verziju PRŠI-ja bit će moguće uputiti na odobrenje u HAKOM najranije
tijekom veljače 2018. kada MRRFEU dovrši izradu Uputa za prijavitelje za dodjelu
bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekte razvoja širokopojasne infrastrukture.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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