GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-47- 42
Krk,
2018.
ZAPISNIK
sa 47. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. lipnja (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, Dinka Pejnović, voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, 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:
 Veterani Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka - zamolba za sufinanciranje održavanja
memorijalnog nogometnog turnira „Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica Sokolić“.
2. Odsjek za proračun i financije:
a) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu.
b) Prijedlog Odsjeka za proračun i financije o potrebi dizanja kredita za financiranje projekta
„Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu“.
3. Obrt za ugostiteljstvo Aquarium iz Krka, vl. Đemo Iljazi, Stjepana Radića 2c prijedlog za davanje odobrenja za izvođenje žive glazbe na ugostiteljskoj terasi Caffe
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bara Aquarium, na adresi Stjepana Radića 2c, za dane 08.,09.,15.,16.,22.,23.,29., i
30. lipnja 2018. godine.
4. Udruga Kreativni Krk - prijedlog za korištenje javne površine u gradu Krku na S.C.
„Josip Pepi Uravić“ – boćarsko igralište, za održavanje manifestacije „Evo ti pa
slušaj“ za dan 13. srpnja 2018. godine.
Ad 1.
Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti vezano uz zamolbu Veterana Nogometnog kluba „Krk“
iz Krka, za sufinanciranje održavanja memorijalnog nogometnog turnira „Tonči Skomeršić
Fortunato & Nikica Sokolić“, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Veteranima Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za
održavanje memorijalnog nogometnog turnira „Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica
Sokolić“, koji se je održao dana 09. lipnja 2018. godine na S. C. „Josip Pepi Uravić“, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključke
a)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2018. godinu- vidi prilog predmetni prijedlog
Odluke, koja čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2018. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije o potrebi dizanja kredita za
financiranje projekta „Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu“.
Obvezuje se Odsjek za proračun i financije za pripremu dokumentacije za dizanje
dugoročnog kredita na rok od 5. godina, u iznosu od 5.500,000,00 kn za financiranje
projekta Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu“, s Erte& Steiermarkiske
bank d.d.
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Ad 3.
Prijedlog Obrta za ugostiteljstvo Aquarium iz Krka, vl. Đemo Iljazi, Stjepana Radića 2c, za
davanje odobrenja za izvođenje žive glazbe na ugostiteljskoj terasi Caffe bara Aquarium, na adresi
Stjepana Radića 2c, za dane 08.,09.,15.,16.,22.,23.,29., i 30. lipnja 2018. godine, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obrtu za ugostiteljstvo Aquarium iz Krka, vl. Đemo Iljazi, Stjepana Radića 2c, daje se
odobrenje za izvođenje žive glazbe na otvorenoj ugostiteljskoj terasi Caffe bara
„Aquarium“, na adresi Stjepana Radića 2c, za dane za dane 08.,09.,15.,16.,22.,23.,29., i 30.
lipnja 2018. godine, u vremenu od 21,00 do 24,00 sata.
Nakon 24,00 sata ugostitelj je dužan pridržavati se propisanih zakonskih odredbi, sukladno
Zakonu o zaštiti od buke („Narodne Novine“ broj: 30/19, 55/13, 153/13 i 41/16).
Ad 4.
Prijedlog Udruge Kreativni Krk za korištenje javne površine u gradu Krku na S.C. „Josip Pepi
Uravić“ – boćarsko igralište, za održavanje manifestacije „Evo ti pa slušaj“ za dan 13. srpnja 2018.
godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku, na S.C.
„Josip Pepi Uravić“ – boćarsko igralište za dan 13. srpnja 2018. godine u vremenu od 21,00
– 03,00 sata, u cilju održavanja manifestacije „Evo ti pa slušaj“.
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.
Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. da podnositelju zamolbe osigura potrebnu infrastrukturu /
opremu za održavanje naprijed navedene manifestacije.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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