GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-35- 25
Krk, 13.ožujka 2018.

ZAPISNIK
sa 35. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. 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, Dinka Pejnović, voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, 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:
 Iva Frančišković, iz Krka, Narodnog Preporoda 20 - prijedlog za obustavu
stipendije od strane Grada Krka obzirom da prima stipendiju po drugoj osnovi, za
akademsku godinu 2017./2018.
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 Komunikacijska tvrtka „Meritum komunikacije“ iz Strmeca – zamolba za podršku
projekta „Lado u Puli 2018“.
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje kupnje
knjiga koje bi se dodijelile učenicima Matične škole Krk i Područne škole Vrh za
postignute rezultate na školskim / županijskim natjecanjima na Dan škole.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Problematika izgradnje javne rasvjete i oborinske odvodnje u Bodulskoj ulici u gradu
Krku, pri provođenju projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te
rehabilitacije sustava odvodnje“.
Tvrtka Lift Mont d.o.o. Rijeka - ponuda za čišćenje staklene kabine dizala i voznog okna,
za dizalo u Upravnoj zgradi Grada Krka.
Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, o
potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš, za
Izmjenu i dopunu DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku.
Razmatranje Geodetskog elaborata za evidentiranje pomorskog dobra i za evidentiranje
stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica za luku Krk, izrađen od tvrtke
Geodetski zavod Rijeka d.o.o.
Problematika izgradnje reciklažnog dvorišta na dijelu čestice z. č. 2693/74 k.o. Poljica
kao i očitovanje Ministarstva državne imovine o istom, kao vlasnika čestice.
Problematika postave partera u dijelu povijesne jezgre grada Krka u kojem se izvode
radovi na „Rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije sustava
odvodnje“.
Problematika izgradnje javne rasvjete do 15. lipnja 2018. godine pri izvođenju projekta
„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije sustava odvodnje“.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Troškovnik radova izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za asfaltiranje nerazvrstane ceste
– spojni put koji povezuje dionice ulice Stjepana Radića, i izgradnja betonskog okna i
upojnog bunara, u gradu Krku.
Tvrtka Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića, Lokvić 2 - zamolba za davanje suglasnosti za
postavu montažnog prodajnog pulta na rivi ispred polupodmornice 300KK.
Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha - ponuda za uređenje poljskog makadamskog puta
oznake k.č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 200 m.
Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić – zamolba za financiranje popravka (nasipavanje
jalovinom) makadamske šetnice na dionici od uvale Sv. Fuske do uvale Jert.
Zamolba grupe građana, zastupane po Patrk Katici iz Kornića, Lokvić 16, za uređenje
maslinarskog puta na predjelu „Kankul“ koji vodi do maslinika na tom području u dužini
od 450,00 m i širini od 2,50 m.
Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017.
godinu.
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5. Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.
6. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava ekološke pristojbe za 2017.
godinu.
7. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.
8. Odsjek za gospodarstvo:
a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom pozivu Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje izrade prostornih planova JLS u
2018. godini.
9. Tvrtka Frisd d.o.o. - ponuda za nabavu i montažu 19“/1 U svjetlovodnog panela u
rack ormar.
10. Informacija o pristigloj obavijesti od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja, vezano za postupke prijave bespravne gradnje na području Grada Krka.
11. Poslovno učilište Intergralna sigurnost i razvoj, iz Zagreba - ponuda za Program
stručnog usavršavanja operatera video nadzora.
12. Odsjek za proračun i financije:
a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.31.12.2017. godine.
b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se prijedlog Ive Frančišković iz Krka, Narodnog Preporoda 20, studentice
Pravnog fakulteta u Rijeci, o obustavi stipendije od strane Grada Krka obzirom da
prima stipendiju po drugoj osnovi za akademsku godinu 2017./2018.
Kako naprijed navedena studentica prima stipendiju s druge osnove, temeljem
članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službene
novine PGŽ“ broj: 39/10 i 27/16), nakon primitka prve uplate stipendije s druge
osnove, potrebno je u Proračun Grada Krka vratiti iznos od 2.800,00 kn (700,00 kn
x 4 mjeseca) na žiro račun Grada Krka HR5824020061821500001, model 68, Poziv
na broj: 7781 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: povrat stipendije - iz razloga što je
Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata propisano da student
ne može primati stipendiju s dvije osnove u okviru istog stupnja obrazovanja.
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 Zamolbi komunikacijske tvrtke „Meritum komunikacije“ iz Strmeca, za financijsku
podršku projekta „Lado u Puli 2018“ nije moguće udovoljiti, jer u Proračunu
Grada Krka za 2018. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
kupnju knjiga koje će se dodijeliti učenicima Matične škole Krk i Područne škole
Vrh za postignute rezultate na školskim / županijskim natjecanjima na Dan škole, te
se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od
6.788,27 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, na temelju ponude tvrtke „Školska
knjiga“ iz Zagreba.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Izvedba radova na pri provođenju projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i
izgradnje, te rehabilitacije sustava odvodnje“ u dijelu Bodulske ulice u gradu Krku,
prema očitovanju tvrtke G.P. Krk d.o.o. predviđena je u periodu od 15.01.–
28.02.2019. godine.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Edu Heru dipl. ing.
građ. i Franji Magašu, naruči izradu troškovnika sa procijenjenom vrijednosti, za
potrebni predmetni zahvat izgradnje javne rasvjete i oborinske odvodnje u
Bodulskoj ulici u gradu Krku, nakon čega će Odsjek za opće, pravne i kadrovske
poslove provesti hitan postupak nabave sukladno izrađenim troškovnicima.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Lift Mont d.o.o. Rijeka za čišćenje staklene kabine
dizala i voznog okna,
za dizalo u Upravnoj zgradi Grada Krka, u iznosu od
3.587,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
c) Prima se na znanje mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša PGŽ, da nije potrebno provesti postupaka ocjene, odnosno strateške
procjene utjecaja na okoliš, za Izmjenu i dopunu DPU dijela područja Radićeve
ulice u gradu Krku.
Nakon dostavljenog očitovanja tvrtke HEP, sukladno prethodnom zaključku može
se nastaviti s postupkom izrade i donošenja plana.
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d) Odobravaju se dostavljeni elaborati za evidentiranje pomorskog dobra i za
evidentiranje stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica za luku Krk,
izrađeni od tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i nastavak postupka.
S obzirom da je utvrđeno pomorsko dobro i na predjelu Ponte di Galetta i na
području ispod biskupije u gradu Krku, nalaže se Geodetskom zavodu Rijeka
izmjena elaborata „Prijedlog granice pomorskog dobra za izvan lučko područje –
pojas između luke Krk i Punta de Galletta u Krku“ na koji se Grad Krk očitovao
Zaključkom Klasa: 934-01/17-01/02, Ur broj: 2142/01-02/1-18-6, od 20. veljače 2018.
godine, na način da se utvrdi dio pomorskog dobra samo za područje uvale
Portopizzana, za koje do sada nije utvrđena granica pomorskog dobra.
e) Vezano za nastavak projekta izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
na dijelu čestice z. č. 2693/74 k.o. Poljica, zadužuje se Odsjek za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša da naruči izradu Idejnog projekta za izgradnju
reciklažnog dvorišta na dijelu čestice z. č. 2693/74 k.o. Poljica.
f) Vezano za postavu partera u dijelu povijesne jezgre grada Krka u kojem se izvode
radovi na „Rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije sustava
odvodnje“ obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da tvrtki
GPZ d.d. naruči izradu projektnog zadatka, u cilju popločenja ulica u povijesnoj
jezgri grada Krka i Trga Kamplin kamenom oblogom, te u cilju postave kompletnih
instalacija podzemno.
g) Budući da je potrebno izgraditi javnu rasvjetu u naselju Kornić, u dijelovima
sljedećih ulica: Odvojak ulice Sv. Dunata, Ulica Sv. Jakova, Ulica Mekotine, Ulica
17. travnja, Spoj Ulice na zdenac i Ulice 17. travnja kao i u gradu Krku u ulici
Ivana Zajca obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Edu
Heru dipl. ing. građ. i Franji Magašu naruči izradu troškovnika sa procijenjenom
vrijednosti radova za predmetno izvođenje.
Zadužuje se Antonela Jurina da ishodi očitovanje HEP ODS-a d.o.o. da li su u
mogućnosti izvesti kabelsku mrežu podzemno, te demontirati zračnu mrežu i
stupove u Ulici Ivana Zajca gradu Krku
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prihvaća se troškovnik radova izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za asfaltiranje
nerazvrstane ceste – spojni put koji povezuje dionice ulice Stjepana Radića, i
izgradnju betonskog okna i upojnog bunara, u gradu Krku, čija procijenjena
vrijednost radova iznosi 112.945,00 kn.
Naprijed navedeni radovi financirati će se iz sredstava Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
b) Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi tvrtke Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića,
Lokvić 2, za davanje suglasnosti za postavu montažnog prodajnog pulta na rivi
ispred polupodmornice 300KK.
Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da se vezano za predmetno pitanje
konzultira s tvrtkom Vecla d.o.o. nakon čega će se donijeti konačni zaključak.
c) Na temelju zamolbe Mara Radića iz Krka, za uređenje poljskog makadamskog puta
oznake k.č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 200 m, prihvaća se ponuda Zidarskog
obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za uređenje naprijed navedene dionice
maslinarskog puta, u iznosu od 18.648,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Naprijed navedena investicija financirati će se iz Proračuna Grada Krka iz pozicije
3116.1 „poljoprivredni putevi“.
d) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za financiranje popravka
(nasipavanje jalovinom) makadamske šetnice na dionici od uvale Sv. Fuske do uvale
Jert, te se prihvaća ponuda Obrta „Gromača“ iz Kornića, vl. Emil Braut za nabavu
i prijevoz jalovine, nabavu i ugradnju kamenog agregata frakcije 4 – 8 mm u iznosu
od 6. 340,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
e) Na temelju zamolbe grupe građana, zastupane po Patrk Katici iz Kornića, za
financiranje uređenja maslinarskog puta na predjelu „Kankul“ koji vodi do
maslinika na tom području u dužini od 450 m i širini od 2,50 m, prihvaća se ponuda
Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za uređenje naprijed
navedene dionice maslinarskog puta, sukladno priloženom grafičkom prilogu i
troškovniku radova, u iznosu od 40.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
Ad 4.
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Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za
2017. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa raspodjele
boravišne pristojbe za 2017. godinu koji čini njegov sastavni dio).
2. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Na temelju odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića, prihvaća se
prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava ekološke pristojbe za
2017. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa raspodjele
ekološke pristojbe za 2017. godinu koji čini njegov sastavni dio).
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2. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava ekološke pristojbe za 2017.
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i usvajanja.

Ad 7.
Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017.
godinu, (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Plana spomeničke rente za
2017. godinu koja čini njegov sastavni dio).
2. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i
usvajanja.
Ad 8.
Informaciju Odsjeka za gospodarstvo vezano uz raspisani Javni poziv Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja za sufinanciranje izrade prostornih planova JLS u 2018. godini, obrazložila
je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačenik donio sljedeć
Zaključak
Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom pozivu
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje izrade prostornih
planova JLS u 2018. godini.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da na navedeni javni poziv kandidira provođenje
postupka sukladno Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenja postupka stavljanja izvan snage
detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku, koja Odluka je usvojena na 3. sjednici Gradskog vijeća dana 27. rujna 2017.
godine i objavljena u „Službenim novinama PGŽ“ broj: 27/17.
Ad 9.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i montažu 19“/1 U svjetlovodnog panela u rack ormar,
obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i montažu 19“/1 U svjetlovodnog panela u
rack ormar, u iznosu od 5.915,63 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 10.
Informaciju o pristigloj obavijesti od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
vezano za postupke prijave bespravne gradnje na području Grada Krka, obrazložio je Čedomir
Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje obavijest od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
vezana za postupke prijave bespravne gradnje na području Grada Krka koja se odnosi na
područje naselja Vrh – predio Sv. Juraj, izvan građevinskog područja naselja na k. č.
1384/72 k.o. Vrh.
Kako je obilaskom prostora uočeno još nekoliko lokacija bespravne gradnje izvan
građevinskog područja naselja, a koje nisu vidljive na DOF5/2011, obvezuje se komunalni
redar Grada Krka za pregled navedenih terena i daljnju suradnju sa Ministarstvom
graditeljstva i prostornog uređenja, u cilju suzbijanja bespravne gradnje na navedenom
području.
Ad 11.
Ponudu Poslovnog učilišta Intergralna sigurnost i razvoj, iz Zagreba za Program stručnog
usavršavanja operatera video nadzora,obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk prihvaća ponudu Poslovnog učilišta Intergralna sigurnost i razvoj, iz Zagreba
za provođenje Program stručnog usavršavanja operatera video nadzora.
Na edukaciju Programa stručnog usavršavanja operatera video nadzora, upućuju se
službenici JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo – komunalni i prometni
redar.
Ad 12.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
razdoblje 01.01. - 31.12.2017. godine – vidi prilog predmetni prijedlog Izvještaja koji
čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje
01.01. -31.12.2017. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
b)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu – vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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