GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-34- 23
Krk, 06. ožujka 2018.

ZAPISNIK
sa 34. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. ožujka (ponedjeljak) 2018. 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, Josip Brusić, Zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća, 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, Tamara Žic, 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:
 Klapa „Vejanke“ – zamolba za sufinanciranje šest komada uniforme za potrebe
klape.
 Matica umirovljenika Hrvatske – zamolba za sufinanciranje čestitke
umirovljenicima povodom Uskršnjih blagdana preko mjesečnog tiska „Hrvatskog
umirovljeničkog lista“.
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2.
3.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

4.
a)

b)

5.

6.
7.
8.

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje nabavke
četiri interaktivne ploče sa pripadajućim aparatima.
 Prijedlog Socijalnog vijeća Grada Krka da se skupini korisnika iz Socijalnog
programa sufinancira 50% troškova za provođenje aktivnosti organiziranja
prehrane.
 Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka - prijedlog za sufinanciranje
projekta izrade muzeološkog koncepta za stalni muzejski postav pod nazivom „Da
se ne zaboravi“.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Tvrtka Planimetar d.o.o. – ponuda za izradu Urbanističko tehničkog rješenja područja
Manduljera u Krku.
Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano na izmjene zakona na
temu donošenja Odluka o izradi planova.
Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano za etažiranja građevina
unutar ugostiteljsko – turističkih zona.
Prijedlog tvrtke Planimetar d.o.o. vezano za ponudu i Ugovor za izradu IV. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i
materijala potrebnih za provođenje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Galija“ u Gradu Krku.
Informativna ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu IV. Izmjene i dopune PPUG-a.
Razmatranje dinamike izvođenja radova do 15. lipnja 2018. godine, na projektu
„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“ ,
dostavljenu od tvrtke Ponikve voda d.o.o.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Krešimir Baričević iz Zagreba, Vankina 22 - zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari tijekom turističke
sezone 2018. godine.
Matej Magdić iz Cerne, Kralaj Tomislava 3 - zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine u gradu Krku za ulično sviranje na gitari tijekom turističke
sezone 2018. godine.
Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za davanje prethodne suglasnosti za
raspolaganje financijskim sredstvima, koja sredstva su planirana Financijskim
programom Centra.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade (otoka
Krka u 2018. godini), dostavljen od Hrvatskih voda iz Zagreba.
Prijedlog Odluke o područjima granicama i sjedištima Mjesnih odbora na području
Grada Krka
Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka, S. Nikolića 49 - ponuda za nabavku i postavu kamera i
ostale potrebne opreme za hol Upravne zgrade Grada Krka.
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Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Klapi „Vejanke“ odobrava se financijska potpora za nabavku šest komada
uniforme za potrebe klape, te se u tu svrhu odobrava iznos od 7.500,00 kn, temeljem
ponude Obrta „Mondura“ iz Malinske.
Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da iznos odobrenih sredstava isplati na
račun Obrta „Mondura iz Malinske.
 Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti zamolbu Matice umirovljenika Hrvatske za
sufinanciranje čestitke za Uskršnje blagdane preko mjesečnog tiska „Hrvatskog
umirovljeničkog lista“ iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu nisu
osigurana sredstva za navedenu namjenu.
 Prima se na znanje zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za
sufinanciranje nabavke četiri interaktivne ploče sa pripadajućim aparatima, u
iznosu od 53.395,50kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a sukladno ponudi tvrtke
Tehnomodeli d.o.o. iz Zagreba.
Grad Krk osigurao je sredstva za tekuće programe Osnovne škole, ali ne i za
nabavku opreme.
Tražena sredstva nastojati ćemo osigurati prilikom donošenja Rebalansa Proračuna
Grada Krka za 2018. godinu.
 Prihvaća se inicijativa Socijalnog vijeća Grada Krka da se skupini korisnika
(starijim osobama, te osobama s trajnim i privremenim promjenama u
zdravstvenom stanju na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb) iz Socijalnog
programa sufinancira 50% troškova za provođenje aktivnosti organiziranja
prehrane.
Vezano za odredbu iz stavka 1. ovog Zaključka, zadužuje se Odsjek za društvene
djelatnosti da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka pripremi prijedlog
dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka.
Obrazloženje
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Socijalno vijeće Grada Krka je na 18. sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine,
razmatralo aktivnost organiziranja prehrane na način da je Dom za starije osobe „Mali
Kartec“ sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisao 15.
siječnja 2018. Ugovor o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući, za provođenje
aktivnosti organiziranje prehrane (priprema ili nabava gotovih obroka, dostava gotovih
obroka) korisnicima kojima je pravo na pomoć u kuć,i te vrsta i opseg pojedine aktivnosti
priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb.
Navedenim Ugovorom, Dom za umirovljenike „Mali Kartec“se obvezao na pripremu ili
nabavu gotovih obroka i dostavu gotovih obroka, a Ministarstvo se obvezalo sufinancirati
20,00 kuna po jednom gotovom obroku i 14,00 kuna po usluzi dostave gotovih obroka.
Odredbe Ugovora se primjenjuju od 1.2.2018. godine, a korisnici i uvjeti su regulirani
člankom 80. Zakona o socijalnoj skrbi.
Socijalna usluga Pomoć u kući, organiziranje prehrane, navedenim Ugovorom
Ministarstva i Doma „Mali Kartec“ osigurava se starijim osobama, te osobama s trajnim i
privremenim promjenama u zdravstvenom stanju na temelju rješenja Centra za socijalnu
skrb:
1. u cijelosti, ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od
1.500,00 kuna
2. u iznosu od 50% utvrđene cijene troškova ako prihod samca ili prihod po čl.
kućanstva prelazi iznos od 1.500,00 kuna, a manji je od 2.000,00 kuna.
Prijedlog Socijalnog vijeća Grada Krka je da se drugoj skupini korisnika (b) preostalih
50% cijene troškova usluge organiziranja prehrane osigura iz Proračuna Grada Krka.
Slijedom naprijed navedenog, prihvaćena je inicijativa Socijalnog vijeća Grada Krka, te
je u cilju realizacije istog, potrebno dopuniti Odluku o socijalnoj skrbi Grada Krka.
 Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, odobrava se financijska
potpora za projekt izrade muzeološkog koncepta za stalni muzejski postav pod
nazivom „Da se ne zaboravi“, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu odobrava iznos od 16.969,59 kn.
Ad 2.
Prijedlog Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za ustupanje radova na izgradnji dijela primarne gradske
prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1.
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Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Urbanističko tehničkog
rješenja područja Manduljera u Krku, u iznosu od 16.160,00 kn ( ponuditelj nije
obveznik PDV –a, sukladno članku 90. stavak 1. i 2. Zakona o PDV-u).
b) Prima se na znanje Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Klasa: 350-01/18-02/5, Urbroj:531-05/2-18-2, od 30. siječnja 2018. godine, vezano
na izmjene zakona na temu donošenja Odluka o izradi planova – vidi prilog
Zaključku, predmetno Mišljenje koje čini njegov sastavni dio.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naprijed navedeno
Mišljenje uputi strankama u postupku: tvrtkama Planimetar d.o.o., Dormio d.o.o.
Quada d.o.o. i IGR d.o.o.
c) Prima se na znanje Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Klasa: 350-01/18-02/4, Urbroj:531-05/2-18-2, od 8. veljače 2018. godine, vezano za
etažiranja građevina unutar ugostiteljsko – turističkih zona – vidi prilog Zaključku,
predmetno Mišljenje koje čini njegov sastavni dio.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naprijed navedeno
Mišljenje uputi strankama u postupku: tvrtkama Planimetar d.o.o., Dormio d.o.o.
Quada d.o.o. i IGR d.o.o.
d) Prihvaća se prijedlog tvrtke Planimetar d.o.o. vezano za ponudu i Ugovor za izradu
IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38,
R310, R311) i materijala potrebnih za provođenje postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja „Galija“ u Gradu Krku, sukladno Odluci o izradi IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju
postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Galija“ u Gradu Krku
(„Službene novine PGŽ“ br: 3/18), u ukupnom iznosu od 64.450,00 kn koje troškove
će snositi tvrtka Bimal d.o.o. Krk, u ime i za korist vlasnika z. č. 2670 k.o. Krk-grad,
a Grad Krk će kao nositelj izrade plana voditi proceduru izrade i donošenja istog.
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e) Prima se na znanje informativna ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. vezana za izradu
IV. Izmjene i dopune PPUG-a, sukladno Odluci o izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja
UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan
snage Detaljnog plana uređenja „Galija“ u Gradu Krku („Službene novine PGŽ“
br: 3/18).
Obzirom da je informativnom ponudom utvrđeno da vrijednost radova prelazi
iznos od 50.000,00 kn bez PDV-a, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka
jednostavne nabave („Službene novine PGŽ“ broj: 39/17), zadužuje se Odsjek za
opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak nabave, za izradu IV.
Izmjene i dopune PPUG-a.
f) Prihvaća se informacija tvrtke Ponikve voda d.o.o. o dinamici izvođenja radova, sa
popisom ulica do 15. lipnja 2018. godine, na projektu „Rekonstrukcija sustava
vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“.
Radi početka turističke sezone na zahtjev tvrtke Valamar d.o.o. i Hotela Krk d.o.o.
na sastanku održanom 02. ožujka 2018. godine u Ponikve voda d.o.o. za
„Rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitaciju sustava
odvodnje“ u gradu Krku, dogovorena je slijedeća dinamika:
u dijelu ulice Vlade Tomašića u gradu Krku ( prema hotelu Koralj) radovi trebaju
biti završeni do 29. ožujka 2018. godine,
u dijelu Plavničke ulice u gradu Krku ( prema kampu Ježevac) radovi trebaju biti
završeni do 28. travnja 2018. godine;
unutar kampa „Politin“ u gradu Krku, radovi trebaju biti završeni do 20. ožujka
2018. godine,
u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku, radovi trebaju biti završeni do 25. ožujka
2018. godine.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Krešimiru Baričeviću iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne površine u
gradu Krku na Trgu Kamplin, na mikrolokaciji ispred Okrugle kule ili na istočnom
pročelju katedrale, za ulično pjevanje i sviranje na gitari, dva puta tjedno tijekom
turističke sezone 2018. godine.
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Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez naknade,
u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod pokroviteljstvom
Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.
b) Mateju Magdiću iz Cerne, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu
Krku na Trgu Kamplin, na mikrolokaciji ispred Okrugle kule za ulično pjevanje i
sviranje na gitari, dva puta tjedno tijekom turističke sezone 2018. godine.
Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez naknade,
u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod pokroviteljstvom
Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.

Ad 5.
Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne suglasnosti za raspolaganje
financijskim sredstvima, koja sredstva su planirana Financijskim programom Centra, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Grada Krka za raspolaganje
financijskim sredstvima u iznosu od 684.700,72 kn, koja sredstva su planirana
Financijskim programom Centra.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Centar za kulturu Grada Krka obratio se Gradonačelniku sa prijedlogom za davanje prethodne
suglasnosti za raspolaganje financijskim sredstvima u iznosu od 684.700,72 kn.
Grad Krk partner je u projektu „Putevima Frankopana“, iz Programa Koherentnost i kohezija
06.1.1.01. priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne
baštine.
Vrijednost projekta koja se odnosi na Centar iznosi 684.700,72 kn, koja sredstva su osigurana
unutar operativnog programa SAFU-a, u visini od 581.927,14, a u preostalom dijelu su vlastita
sredstva koja je osigurao Grada Krk u visini od 97.610,14 kn.
Usvajanjem Proračuna Grada Krka na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, dana 20. prosinca
2017. godine usvojen je i financijski plan Centra za kulturu.
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Kako bi Centar za kulturu mogao pristupiti provođenju postupka javne nabave sukladno Zakonu
o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br: 120/16), potrebno je davanje prethodne suglasnosti od
strane Osnivača, odnosno Gradonačelnika.
Ad 6.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade (otoka Krka u 2018.
godini), dostavljen od Hrvatskih voda iz Zagreba, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade
(otoka Krka u 2018. godini), dostavljen od Hrvatskih voda iz Zagreba (vidi prilog
predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 7.
Prijedlog Odluke o područjima granicama i sjedištima Mjesnih odbora na području Grada Krka,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o područjima granicama i sjedištima Mjesnih odbora na
području Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Odluke o područjima granicama i sjedištima Mjesnih odbora na području Grada
Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, S. Nikolića 49, za nabavku i postavu kamera i ostale
potrebne opreme za hol Upravne zgrade Grada Krka, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku i postavu kamera i ostale
potrebne opreme za hol Upravne zgrade Grada Krka, u iznosu od 23.759,60 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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