GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-53- 51
Krk, 23. srpnja 2018.

ZAPISNIK
sa 51. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. srpnja (ponedjeljak) 2018. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 11,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik
Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove, 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:
 Zamolba kulturne Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ za sufinanciranje prijevoza za
sudionike manifestacije „37. Mantinjada pul Ronjgi“
 Prijedlog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika,
radnih bilježnica i školskog pribora za učenike Osnovnih škola za 2018./2019. školsku
godinu i primjerak obrasca - Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje
školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike Osnovnih škola za
2018./ 2019. školsku godinu;
 Prijedlog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore
(stipendije) za učenike srednjih škola za 2018./ 2019 školsku godinu i primjerak
obrasca - Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za dodjelu jednokratne potpore (stipendije)
za učenike srednjih škola za 2018./2019 školsku godinu;
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Plesna udruga „Osjeti ritam“ iz Krka – zamolba za korištenju prostora Društvenog
centra Krk od 08.-11. kolovoza 2018. godine radi noćenja gostujućih plesača iz Pule,
te za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na rivi radi održavanja programa
„Street shou“
Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za financiranje zapošljavanja
učiteljice za rad u produženom boravku u Osnovnoj školi, zbog potrebe otvaranja 4
razrednog odjeljenja u MŠ Krk;
Prijedlog Udruge „Plavo bijeli otok“ za sufinanciranje manifestacije „Oluja na
Kvarneru“;
Prijedlog Udruge umirovljenika Poljica – Šotovento za sufinanciranje prijevoza za
odlazak na manifestaciju „Porcijunkula“ koja se održava u Franjevačkom samostanu
sv. Marije u Glavotoku uz blagoslov brodica i naroda.

2. Odsjek za gospodarstvo:
a) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz Viškova, Klići 29,
za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom „Modernizacija javne
rasvjete na dijelu Grada Krka“;
b) Poziv Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske;
c) Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu.
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka
za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za
2017. godinu;
b) Razmatranje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni
prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU dijela poslovne zone 29 na području
Sv. Petar u gradu Krku;
c) Razmatranje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni
prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku;
d) Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na Konačni prijedlog plana UPU 25kamp Glavotok;
e) Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na Konačni prijedlog III.
Izmjene i dopune UPU 1- Krk.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Očitovanje i ponudu tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Brzsca u svezi ugradnje limitatora
priključne snage od 30 kW na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ u gradu
Krku;
b) Zamolba Marijana Poklepovića iz Kostrene, I. Šodića 18a, za davanje suglasnosti
za korištenje javne površine u gradu Krku, za ulično sviranje tijekom srpnja i
kolovoza 2018. godine;
c) Prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk za sufinanciranje nabavke i ugradnje setova
polupodzemnih spremnika, koji bi se ugradili na 5 lokacija u gradu Krku.
5. Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i postavu dvije kamere na lokaciji Vignole
u gradu Krku.
6. Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku nove opreme Ruckusa za točke kod
zgrade Vecle, na lokaciji Punta di Galletto i kod hotela Koralj.
7. Prijedlog Ugovora između Grada Krka i Hrvatski Telekom d.d. o stjecanju
prava služnosti za lokacije: kabinet FTTC Stjepana Radića, FTTN Vlade
Tomašića, FTTC Matka Laginje, sve u gradu Krku, dostavljen od odvjetnika
Dejana Španovića iz Zagreba.
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8. Mjesni odbor Kornić zamolba za sufinanciranje osiguranja pučke fešte
„Jakovljeve“ koja će se održati u Korniću dana 25. srpnja 2018. godine.
9. Razmatranje Obavijesti Odvjetnika Dejana Španovića iz Zagreba o stanju
upravnog postupka koji se vodi kod Hrvatske regulatorne agencije, tj. okončanje
upravnog postupka, prema prijedlogu Grada Krka.
10. Inicijativa Andreja Zupana iz Krka, predstavnika grupe građana za izmještanje
kablova od struje, kablovske TV i telefona u ulici Istarski prolaz od kbr. 1-13 u
gradu Krku.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ odobrava se financijska potpora za
prijevoz sudionika na manifestaciju „37. Mantinjada pul Ronjgi“, te se na
teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn,
temeljem dostavljene ponude autoprijevozničke kuće.
Prihvaća se prijedlog Javnog za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje
školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike Osnovnih
škola za 2018./2019. školsku godinu i primjerak obrasca - Zahtjeva za
izdavanje suglasnosti za sufinanciranje školskih udžbenika, radnih bilježnica
i školskog pribora za učenike Osnovnih škola za 2018./ 2019. školsku godinu.
Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu
jednokratne potpore (stipendije) za učenike srednjih škola za 2018./ 2019
školsku godinu i primjerak obrasca - Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za
dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za učenike srednjih škola za
2018./2019 školsku godinu.
Plesnoj „Osjeti ritam“ iz Krka daje se suglasnost za korištenje prostora
Društvenog centra Krk ( velika dvorana) od 08.-11. kolovoza 2018. godine
radi noćenja gostujućih plesača iz Pule (6 osoba).
U dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na rivi
radi održavanja programa „Street shou“ Grad Krk daje suglasnost za isto, s
napomenom da se nastup održi u dane kad Turistička zajednica Grada Krka
i Centar za kulturu ne održavaju neke druge manifestacije ili programe.
Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk daje se suglasnost za
zapošljavanje jedne učiteljice za rad u produženom boravku u MŠ Krk, na
određeno vrijeme.
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Grad Krk za financirati će zapošljavanje jedne učiteljice za rad u
produženom boravku u Osnovnoj školi, zbog potrebe otvaranja 4 razrednog
odjeljenja u MŠ Krk, za školsku godinu 2018.2019.
Udruzi „Plavo bijeli otok“ odobrava se financijska potpora za održavanje
manifestacije „Oluja na Kvarneru“, te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka odobrava iznos od 5.000,00 kn (brončani sponzor manifestacije).
Udruzi umirovljenika Poljica – Šotovento odobrava se financijska potpora za
odlazak na manifestaciju „Porcijunkula“, koja se održava u Franjevačkom
samostanu sv. Marije u Glavotoku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada
Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn po dostavljenom računu
brodara – prijevoznika.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz
Viškova, Klići 29, za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom
„Modernizacija javne rasvjete na dijelu Grada Krka“, u iznosu od 15.000,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
b) Prima se na znanje Poziv Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi Republike Hrvatske.
Na naprijed navedeni Poziv, Grad Krk prijaviti će sljedeće projekte:
-

„Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni
centar“
„Arheološka istraživanja na ostacima crkve Sv. Lovre u gradu Krku.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da pripremi potrebnu dokumentaciju u cilju
prijave projekata na Poziv Ministarstva kulture.

c) Prima se na znanje informacija o zaprimljenom Dopisu Udruženja obrtnika Krk
broj: 22/2018. od 05. srpnja 2018. godine, a vezano za prijedlog ustroja
zajedničke organizacije autotaksi prijevoza kao oblika javnog prijevoza putnika
na otoku Krku.
Na Koordinaciji JLS otoka Krka održanoj 17. srpnja 2018. godine zaključeno je,
obzirom da je Općina Omišalj već donijela vlastiti propis na temelju kojeg će se
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samostalno izdavati dozvole da i preostale jedinice lokalne samouprave otoka
Krka postupe na isti način.
U smislu prethodno navedenog usvaja se prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu
kojom se utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova
korištenja, visina naknade za izdavanje dozvole, te obrazac dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza.
Odluka o autotaksi prijevozu stupa na snagu prvog dana nakon objave u
„Službenim Novinama Primorsko goranske županije“.
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) Prima se na znanje analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja
osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i
dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2017. godinu te se utvrđuje Izviješće
o analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske
dokumentacije i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Krka.
b) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
na Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU dijela poslovne zone
29 na području Sv. Petar u gradu Krku.
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU dijela poslovne zone 29 na
području Sv. Petar u gradu Krku, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i donošenja.
c) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna DPU dijela područja Radićeve ulice u
gradu Krku.
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama DPU dijela područja Radićeve ulice
u gradu Krku, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
donošenja.
d) Prima se na znanje izdano Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na
Konačni prijedlog plana UPU 25- kamp Glavotok (T3), kao i rok za donošenje
plana 25. srpnja 2018., te da je plan zaprimljen u Ministarstvu graditeljstva i
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prostornog uređenja zbog davanja suglasnosti na Konačni prijedlog plana UPU
25- kamp Glavotok (T3).
e) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
na Konačni prijedlog III. Izmjene i dopune UPU 1- Krk (NA1, R11, R38,
R310,R311).
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310,R311)., upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i donošenja.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se očitovanje i ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Brzsca u svezi
ugradnje limitatora priključne snage od 30 kW na Sportskom centru „Josip Pepi
Uravić“ u gradu Krku.
Ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iznosi 2.275,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a, te uključuje demontažu postojećeg brojila od strujnih ožičenja,
izradu spojnica za popravak i produženje glavnog voda, dobavu i ugradnju
rastavljača sa pripadajućim osiguračima, te montažu novog brojila sa izradom
ožičenja i pripremom za novo ukopčanje.
b) Marijanu Poklepoviću iz Kostrene, daje se suglasnost za korištenje javne
površine na Šetalištu Sv. Bernardina, preko puta benzinske postaje u gradu
Krku, za ulično sviranje tijekom srpnja i kolovoza 2018. godine i to za dane
srijeda, petak i nedjelja.
Prije početka korištenja naprijed odobrene javne površine podnositelj zamolbe
dužan je javiti se osobno u JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno
gospodarstvo – komunalnom redaru.
c) Grad Krk prihvaća prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk za sufinanciranje
nabavke i ugradnje setova polupodzemnih spremnika tipa Molok, koji će se
ugraditi na 5 lokacija eko otoka u gradu Krku i to:
- Veli Park - ispred zgrade Gradske uprave
- Portapissana
- Sjeverni ulaz u grad – kod fratri
- Autobusni kolodvor i
- u ulici Narodnog Preporoda.
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Za nabavku i ugradnju naprijed navedenih polupodzemnih spremnika, u
Proračunu Grada Krka za 2019. godinu osigurati će se iznos od 500.000,00 kn.
Ad 5.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i postavu dvije kamere na lokaciji Vignole u gradu Krku,
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za, nabavu i postavu dvije kamere na lokaciji
Vignole u gradu Krku, u iznosu od 17.985,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku nove opreme Ruckusa za točke kod zgrade Vecle, na
lokaciji Punta di Galletto i kod hotela Koralj, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku nove opreme Ruckusa za točke kod
zgrade Vecle, na lokaciji Punta di Galletto i kod hotela Koralj, u iznosu od 47.540,25 kn
u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 7.
Prijedlog Ugovora između Grada Krka i Hrvatski Telekom d.d. o stjecanju prava služnosti za
lokacije: kabinet FTTC Stjepana Radića, FTTN Vlade Tomašića, FTTC Matka Laginje, sve u
gradu Krku, dostavljen od odvjetnika Dejana Španovića iz Zagreba, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora između Grada Krka i Hrvatski Telekom d.d. o stjecanju
prava služnosti za lokacije: kabinet FTTC Stjepana Radića, FTTN Vlade Tomašića,
FTTC Matka Laginje, sve u gradu Krku, dostavljen od odvjetnika Dejana Španovića iz
Zagreba – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 8.
Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje osiguranja pučke fešte „Jakovljeve“ koja
će se održati u Korniću dana 25. srpnja 2018. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje osiguranja pučke fešte
„Jakovljeve“ koja će se održati u Korniću dana 25. srpnja 2018. godine, te se sukladno
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ponudi broj 71 tvrtke Storm Security d.o.o. iz Rijeke iz Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu, odobrava iznos od 3.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.

Ad 9.
Obavijest Odvjetnika Dejana Španovića iz Zagreba o stanju upravnog postupka koji se vodi
kod Hrvatske regulatorne agencije, tj. okončanje upravnog postupka, prema prijedlogu Grada
Krka obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Obavijest Odvjetnika Dejana Španovića iz Zagreba o stanju
upravnog postupka koji se vodi kod Hrvatske regulatorne agencije, tj. okončanje
upravnog postupka, prema prijedlogu Grada Krka, za stjecanje prava služnosti u korist
HT d.d. na nekretninama u vlasništvu Grada, a za što se HT d.d. obvezuje Gradu plaćati
godišnju naknadu.
Ad 10.
Inicijativu Andreja Zupana iz Krka, predstavnika grupe građana za izmještanje kablova od
struje, kablovske TV i telefona u ulici Istarski prolaz od kbr. 1-13 u gradu Krku obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se inicijativa Andreja Zupana iz Krka, predstavnika grupe građana, za
izmještanje kablova od struje, kablovske TV i telefona u ulici Istarski prolaz od kbr. 113 u gradu Krku.
Obvezuje se Antonela Jurina da prije početka odvijanja radova na projektu
„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“
koji radovi se u ulici Istarski prolaz planiraju početi odvijati nakon 15. rujna 2018., da
sa tvrtkama Hrvatski Telekom d.d., HEP ODS d.o.o. te tvrtkom Vecla d.o.o. (
kablovska TV) dogovori realizaciju izmještanja kablova s fasada objekata u ulici
Istarski prolaz od kbr. 1-13 u gradu Krku.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 14,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK
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Mladena Matejčić

Darijo Vasilić, prof.
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