GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-53- 55
Krk, 31. srpnja 2018.

ZAPISNIK
sa 53. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. srpnja (ponedjeljak) 2018. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 08,00 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, Dinka Pejnović voditeljica Odsjeka za
proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo i
europske fondove, 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 komunalno gospodarstvo:
a) Cirkus Safari iz Berlina, zastupan po Silviu Partiku Spindleru- zamolba za produženje
suglasnosti za održavanje predstava u gradu Krku, u vremenu od 30. srpnja do 26.
kolovoza 2018. godine;
b) Mjesni odbor Vrh- zamolba za sufinanciranje strojnog krčenja puteva na području
Mjesnog odbora Vrh;
c) OPG Josip Gršković iz Krka, Kralja Tomislava 14, - zamolba za davanje suglasnosti
za prodaju domaćih smokava u narednih 20 dana na lokaciji „kod pralje“ u gradu
Krku;
d) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika po obvezi plaćanja
komunalnog doprinosa;
e) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika po obvezi plaćanja
komunalne naknade;
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f) Primjedba Glorie Olić na držanje životinja u Safari cirkusu u gradu Krku;
g) Udrug Avadhuta iz Karlovca- zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku na
lokaciji Obala Hrvatske mornarice za dan 07. kolovoza 2018.godine, u cilju
izvođenja indijske glazbe i kulture.
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Prijedlog Urbanističko tehničko rješenje područja Manduljera u gradu Krku;
b) Obavijest Općine Vrbnik o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Vrbnik.
3. Razmatranje Natječaja iz Programa ruralnog razvoja za provedbu podmjere 7.4.
– tipa operacije 7.4.1. ''Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu''.
4. Odsjek za proračun i financije:
a) Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2018. godinu;
b) Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
projekt Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka;
c) Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermarkishe Bank d.d. Rijeka za
financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku;
d) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu;
e) Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.
5. Ponuda tvrtke FortisNet d.o.o. iz Šapjana, za proširenje kapaciteta optičkog
priključka na Dječjem igralištu Dražica za potrebe distribucije CATV signala.
6. Zamolba tvrtke FlixBus CEE South d.o.o. iz Zagreba za davanje suglasnosti za
iskrcaj putnika u gradu Krku, na nekom od autobusnih stajališta.
7. Prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk vezan za nabavku i ugradnje setova
polupodzemnih spremnika, koji bi se ugradili na 5 lokacija u gradu Krku.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Grad Krk daje suglasnost Cirkusu Safari iz Berlina, zastupanom po Silviu Partiku
Spindleru, za održavanje predstava u gradu Krku, u vremenu od 30. srpnja do 26.
kolovoza 2018. godine.
Predstave će se održavati na privatnoj površini koja je u vlasništvu tvrtke Quada
Projekt d.o.o. iz Zagreba na k. č. 1122/2, 1121/1 i 1122/1 k.o. Krk u gradu Krku.
b)
Mjesnom odboru Vrh, odobrava se financijska potpora za strojno krčenje puteva na
području Mjesnog odbora Vrh, te temeljem ponude br. 11/2018, tvrtke Dabiskop d.o.o.
iz Nenadića odobrava iznos od 18.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
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c)
OPG-u Josip Gršković iz Krka, daje se suglasnost za prodaju domaćih smokava u
mjesecu kolovozu narednih 20 dana na lokaciji „kod pralje“ u gradu Krku.
Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. za postavu štanda za potrebe prodaje OPG –a Josip
Gršković.
U cilju promocije domaćih proizvoda, podnositelja zamolbe oslobađa se plaćanja
zakupnine za korištenje navedene javne površine.
d)
Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika po obvezi
plaćanja komunalnog doprinosa (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio
ovog zaključka).
Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da će se
postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1 i to po osnovi duga komunalnog doprinosa, temeljem priloženog popisa
dužnika.
e)
Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o popisu dužnika po obvezi
plaćanja komunalne naknade (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka).
Vezano za dužnike za koje nije započet ovršni postupak donosi se zaključak da će se
postupci provođenja ovrhe povjeriti odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, Ivana
Grohovca 1 i to po osnovi duga komunalne naknade, temeljem priloženog popisa
dužnika.
f)
Prima se na znanje primjedba Glorie Olić na držanje životinja u Safari cirkusu u gradu
Krku.
Lokacija na kojoj je postavljen Cirkus Safari iz Berlina, zastupanom po Silviu Partiku
Spindleru, u privatnom je vlasništvu, odnosno u vlasništvu tvrtke Quada Projekt d.o.o.
iz Zagreba, te je na temelju Ugovora o najmu zemljišta s tvrtkom Quada i dostavljenih
suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost
hrane, Sektora inspekcijskih nadzora, Službe veterinarske inspekcije, Odjela
veterinarskog ureda Pula, Ispostava Krk, dana suglasnost za održavanje predstava u
gradu Krku.
Upućujemo podnositeljicu zamolbe da se vezano za daljnje eventualne prigovore, obrati
nadležnoj službi veterinarske inspekcije.
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g)
Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Udruge Avadhuta iz Karlovca, za
korištenje javne površine u gradu Krku na lokaciji Obala Hrvatske mornarice za dan
07. kolovoza 2018.godine, u cilju izvođenja indijske glazbe i kulture, jer u navedenom
vremenu započinje organizacija manifestacije “Krčki sajam 2018“ .

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) Prihvaća se prijedlog Urbanističko tehničkog rješenja područja „Manduljera“ u
gradu Krku, izrađeno od tvrtke Planimetar d.o.o.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da s vlasnicima u
obuhvatu Urbanističko tehničkog rješenja područja Manduljera, dogovori
najpovoljniju varijantu za formiranje gradilišta, na način da je na čestici k.č.
2286/2 k.o. Krk grad predviđena izgradnja trafostanice.
b) Prima se na znanje Obavijest Općine Vrbnik o izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, Klasa:350-01/18-01/65, URbroj:214207-01-18-2, od 09. srpnja 2018. godine.
Ad 3.
Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za provedbu podmjere 7.4. – tipa operacije 7.4.1.
''Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'',
kojeg je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vezano za Natječaj raspisan od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, iz Programa ruralnog razvoja za provedbu podmjere 7.4. – tipa
operacije 7.4.1. ''Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu'' radi dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova, Grad
Krk pripremiti će projekt Rekonstrukcije Društvenog doma u naselju Bajčići koji
predviđa uređenje prostorija društvene namjene na jednoj etaži i dječjeg vrtića na
drugoj etaži.
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Za pripremu potrebne dokumentacije radi prijave na Natječaj iz prednjeg stavka,
zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
Ad 4.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Krka za 2018. godinu
– vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2018. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
b)
Utvrđuje se prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za projekt Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka.
Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt
Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c)
Utvrđuje se prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermarkishe Bank d.d.
Rijeka za financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku.
Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermarkishe Bank d.d. Rijeka za
financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
d)
Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2018. godinu – vidi prilog predmetni Polugodišnji Izvještaj koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
e)
Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu, – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, upućuje
se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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Ad 5.
Ponudu tvrtke FortisNet d.o.o. iz Šapjana, za proširenje kapaciteta optičkog priključka na
Dječjem igralištu Dražica za potrebe distribucije CATV signala, obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke FortisNet d.o.o. iz Šapjana, za proširenje kapaciteta optičkog
priključka na Dječjem igralištu Dražica za potrebe distribucije CATV signala, u iznosu
od 3.600,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Zamolbu tvrtke FlixBus CEE South d.o.o. iz Zagreba za davanje suglasnosti za iskrcaj
putnika u gradu Krku, na nekom od autobusnih stajališta, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Tvrtki FlixBus CEE South d.o.o. iz Zagreba daje se suglasnost za iskrcaj putnika u
gradu Krku, na autobusnom stajalištu u ulici Slavka Nikolića u gradu Krku ( kod
Nogometnog igrališta ili kod Srednje škole („Hrvatski Kralj Zvonimir“), bez naknade.
Ad 7.
Prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk vezan za nabavku i ugradnje setova polupodzemnih
spremnika, koji bi se ugradili na 5 lokacija u gradu Krku, obrazložio je gradonačelnik Darijo
Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa:363-01/18-04/26, Urbroj: 2142/01-02/1-185, od 24. srpnja 2018. zadužuje se Antonela Jurina da za 5 lokacija u gradu Krku, na
kojima se planira ugradnja polupodzemnih spremnika tipa Molok, naruči Idejno
tehničko rješenje u koje je kao suradnika potrebno uključiti i tvrtku Studio Perivoj
d.o.o. iz Malinske, Dobrila Kraljić, radi krajobraznog uređenja okoliša.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 10,35 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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