GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-62- 68
Krk, 13. studenog 2018.

ZAPISNIK
sa 62. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. studenog (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 Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za
opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i
financije, 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:
 Antonija Fijačko iz Bajčića, Bajčić 32 – zamolba za financijsku pomoć u
teškoj životnoj situaciji u cilju rješavanja stambenog pitanja;
 Denis i Marina Braut iz Kornića, Na zdenac 32- zamolba za sufinanciranje
boravka djeteta u Područni vrtić u Malinskoj;
 Prijedlog tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke za sufinanciranje izrade
monografije „ Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka“, autora Alana
Žica Teklina;
 Novi list d.d. Rijeka – zamolba za sufinanciranje posebnog priloga u Novom
listu pod nazivom „Advent na Kvarneru“
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 Zamolbe učenika i studenata za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj
godini 2018./2019.
2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Odsjek za gospodarstvo:
a) Izvješće Odsjeka za gospodarstvo o izvršenoj kontroli na terenu za projekt IPARD
b) razmatranje nekoliko varijanti ponuda od strane tvrtke Dinocop d.o.o. Omišalj vezan
za izradu tehničkog rješenja, odnosno koliko će se parkirnih mjesta zauzeti s
punionicama za e bicikle koje su planirane na početku parkirališta uz Upravnu zgradu;
c) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“- prijedlog za isplatu sredstava za preostale
troškove putovanja za sedam učenika i jednog nastavnika koji su sudjelovali na
Susretu mladih u Rockenhausenu.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Soboslikarski obrt „Art color“ iz Vrha, vl. Mirko Jurešić ponuda za izvođenje radova
na uređenju vanjske drvene stolarije na poslovnom prostoru Ljekarna Krk, na adresi
Vela Placa 3;
b) Prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke za osiguranje financijskih
sredstava za izradu Programa i provedbu stručnog nadzora nad provedbom DDD
mjera, u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu;
c) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o svim izrađenim tenderima u svezi
adaptacije poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, na adresi Stjepana Radića 2c;
d) Zamolba OPG vl. Marijan Smitka iz Dobrinja, Rasopasno 125, za davanje suglasnosti
za zakup javne površine u gradu Krku za prodaju autothonih proizvoda otoka Krka, u
razdoblju od mjeseca studenog 2018. do mjeseca ožujka 2019. godine.
5. Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Rijeka, o Mjerama civilne zaštite u nepovoljnim vremenskimj
uvjetima 2018./2019. godinu.
6. Inicijativa Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje neoporezivog
iznosa po radniku, odnosno davanje suglasnosti na povećanje financijskog plana
za 2018. godinu.
7. Razmatranje pristigle suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za
pripojenje Dječjeg vrtića „Lastavica“ u Puntu Dječjem vrtiću „Katarina
Frankopan“ Krk.
8. Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za organizaciju
manifestacije „Advent 2018. godine“ i korištenje javne površine na Veloj Placi u
Krku u cilju održavanja naprijed navedene manifestacije.
9. Lovačko društvo „Zec“ iz Malinske- zamolba za sufinanciranje stolarije za
potrebe prostora Lovačkog doma.
10. Nenad Mršić iz Pinezića, Golubić 2- zamolba za zakup javne površine u gradu
Krku uz ulaz u Veli park u vrijeme Adventa 2018. godine za prodaju kuhanog
vina, domaćih fritula i kobasica.
11. Dopis dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk vezan za prijedlog Plana
investicija za 2019. godinu.
12. Odsjek za proračun i financije:
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a) stanje Proračuna Grada Krka za 2018. godinu;
b) prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

godinu;
c) Prijedlog Ugovora o uporabi sustava www. moj - eračun.hr;
d) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Antoniji Fijačko iz Bajčića, odobrava se financijska potpora u iznosu od
15.000,00 kn, koja sredstva će se prenijeti na račun Gradskog društva Crvenog
križa Krk koji će voditi humanitarnu akciju za rješavanje stambenog pitanja.
Obrazloženje
Grad Krk zaprimio je zamolbu Antonije Fijačko iz Bajčića, samohrane majke troje malodobne
djece za financijsku pomoć pri uređenju nedovršene kuće, obzirom da je podstanar i da sama
skrbi o troje malodobne djece.
Grad Krk odobrio je financijsku potporu u iznosu od 15.000,00 kn za kupnju građevinskog
materijala za uređenje predmetne nedovršene kuće u vlasništvu Antonije Fijačko.
Naprijed navedena sredstva prenijeti će se na račun Gradskog društva Crvenog križa Krk koji
će voditi humaitarnu akciju.

 Budući da dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će
boravak djeteta Denisa i Marine Braut iz Kornića, (Marina Brauta rođ.
24.05.2016.), u vrtiću u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 2018./2019.
 Prihvaća se prijedlog tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke za sufinanciranje
izrade monografije „Izumrla naselja i napuštene građevine otoka Krka“, autora
Alana Žica Teklina.
U Proračunu Grada Krka za 2019. godinu osigurati će se iznos od 25.000,00 kn iz
pozicije poticanje izdavaštva, u cilju tiskanja monografije „ Izumrla naselja i
napuštene građevine otoka Krka“, autora Alana Žica Teklina.
 Nije moguće udovoljiti zamolbi Novog lista d.d. Rijeka za sufinanciranje
posebnog priloga u Novom listu pod nazivom „Advent na Kvarneru“, iz razloga
jer u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu.
Razmatrajući zamolbe studenata za stipendiranje 1. godine studija, s područja grada Krka,
temeljem objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u
školskoj/akademskoj godini 2018./2019., nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
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Odluku
o dodjeli stipendija

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 17. listopada 2018. godine
prispjelo ukupno 4 (četiri) zamolbi studenata za stipendiranje 1. godine
studija, s područja grada Krka, te da svi natjecatelji – studenti ispunjavaju
natječajne uvjete i to:

1. Fran Vasilić iz Krka, student University of Amsterdam PPLE College;
2. Lovro Mršić iz Krka, student Građevinskog fakulteta u Rijeci, prediplomski
stručni studij građevinarstvo;
3. Ivor Hrast, iz Krka, student University of Central Lancashire Interior Design
Course;
4. Karlo Sintić, iz Krka, student Tehničkog veleučilišta U Zagrebu, prediplomski
studij računarstva.
II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2018./2019. u mjesečnom iznosu od
700,00 kn, počevši od studenog 2018. godine, zaključno s 30. srpnja 2019.
godine.
Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

Razmatrajući zamolbe studenata za dodjelu stipendija temeljem objavljenog Natječaja za
dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
Odluku
o dodjeli stipendija

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 17. listopada 2018. godine
prispjelo ukupno 27 (dvadesetsedam) zamolbi studenata za stipendiranje, s
područja grada Krka, te da 26 (dvadesetšest) natjecatelja – studenata
ispunjavaju natječajne uvjete i to:

1.
2.
3.
4.

Krešimir Vido, iz Krka, student Medicinskog fakulteta u Rijeci;
Ana Marija Tomljenović, iz Krka, studentica Veleučilišta u Velikoj Gorici;
Borna Plentaj, iz Krka, student Pomorskog fakulteta u Rijeci;
Marija Vančina iz Kornića, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, smjer
antropologija i arheologija;
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5. Luka Brozić, iz Krka, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, smjer
konstrukcija;
6. Rozalija Šajn iz Krka, studentica Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju,
smjer biotehnologija i istraživanje lijekova;
7. Marko Žužić, iz Krka, student Kineziološkog fakulteta u Splitu;
8. Mara Žužić iz Krka, studentica Ekonomskog fakulteta Rijeka, smjer financije i
računovodstvo;
9. Iva Žužić iz Pinezića, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, studij psihologije;
10. Matej Balukčić iz Krka, student Veleučilišta u Rijeci, smjer sigurnost na radu;
11. Mia Bušljeta iz Krka, studentica PMF Zagreb, studij kemija;
12. Božica Bajčić iz Krka, studentica Akademije primjenjene umjetnosti Rijeka;
13. Renato Lukarić iz Krka, student Tehničkog fakulteta Rijeka, studij
elektrotehnike;
14. Josip Bajčić iz Krka, student Fakulteta Zdravstvenih studija u Rijeci, stručni
studij fizioterapija;
15. Ivona Mršić iz Pinezića, studentica Katoličko Bogoslovnog fakulteta sveučilišta u
Zagrebu, prediplomski sveučilišni studij religijske pedagogije i katehetije;
16. Sanja Bjelobradić iz Krka, studentica Tehničkog fakulteta u Rijeci,
preddiplomski sveučilišni studij strojarstva;
17. Emanuela Lekić iz Krka, studentica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu;
18. Lorena Gašperov iz Krka, studentica Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel za
stručne studije, specijalistički diplomski stručni studij;
19. Katarina Šušnjara iz Vrha, studentica Akademije primjenjenih umjetnosti
Rijeka;
20. Antonela Bogdanić iz Krka, studentica PMF Zagreb, studij matematika;
21. Darinka Čutul iz Krka, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, studij engleskoj
jezika i književnosti;
22. Eva Žužić, iz Krka, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, dvopredmetni
preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i
književnosti;
23. Sara Marijan iz Krka, studentica PMF Zagreb, studij kemija;
24. Melanie Vičević iz Krka, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, dvopredmetni
preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i
književnosti;
25. Izabela Klobučar iz Krka, studentica Hrvatskog studija sveučilišta u Zagrebu,
preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij komunikologija i sociologija;
26. Deni Vičević iz Krka, student Pomorskog fakulteta u Rijeci, studij tehnologije i
organizacije prometa.
II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – studentima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2018./2019. u mjesečnom iznosu od
700,00 kn, počevši od studenog 2018. godine, zaključno s 30. srpnja 2019.
godine.
Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

Razmatrajući zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini
2018./2019., nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
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Odluku
o dodjeli stipendija

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 17. listopada 2018. godine
prispjelo ukupno 7 (sedam) zamolbi učenika proizvodnih zanimanja sa
područja grada Krka, te da svi natjecatelji – učenici ispunjavaju natječajne
uvjete i to:
1. Leo Herić, iz Krka, učenik Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer automehaničar;
2. Renata Kosić, iz Vrha, učenica Obrtničke škole Opatija, smjer kozmetičar;
3. Deni Akvić iz Krka, učenik Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer instalater - monter;
4. Andrea Kvasić iz Kornića, učenica Medicinske škole u Rijeci, smjer dentalni
tehničar;
5. Nikola Brnjić iz Krka, učenik Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer instalater - monter;
6. Mateo Žužić iz Krka, Vrh, učenik Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir»
Krk, smjer instalater - monter;
7. Robert Turković iz Kornića, učenik Medicinske škole u Rijeci, smjer
farmaceutski tehničar.

II.

III.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2018./2019. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2018. godine, zaključno s 30. lipnja 2019.
godine.
Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.

Razmatrajući zamolbe učenika srednjih škola za dodjelu stipendija temeljem objavljenog
Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini
2018./2019., nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeću
Odluku
o dodjeli stipendija

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i
studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019., objavljenog na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, tj. do 17. listopada 2018. godine
prispjelo ukupno 14 (četrnaest) zamolbi učenika sa područja grada Krka, te
da svi natjecatelji – učenici ispunjavaju natječajne uvjete i to:
1. Lea Karabaić, iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir»
Krk, , smjer opća gimnazija;
2. Lucija Depikolozvane, iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj
Zvonimir» Krk, smjer opća gimnazija;
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3. Nicole Kramar iz Krka, Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj
Zvonimir» Krk, smjer hotelijersko turistički tehničar;
4. Maja Svitek iz Krka, učenica « Srednje Hotelijersko - turističke škole»
Opatija, smjer hotelijersko turistički tehničar;
5. Franko Rušin, iz Krka, učenik Srednje škole za elektrotehniku i računarstvo
Rijeka;
6. Klara Brzac iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer opća gimnazija;
7. Anastazija Pahlić, iz Krka, učenica Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka;
8. Katarina Franc iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir»
Krk, smjer ekonomist.
9. Filip Jurković, iz Kornića, učenik Srednje škole za elektrotehniku i
računarstvo Rijeka;
10. Vanesa Morić iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer opća gimnazija;
11. Nikola Benjamin Lekić iz Krka, učenik Srednje škole «Hrvatski kralj
Zvonimir» Krk, smjer ekonomist;
12. Božidar Žužić iz Krka, učenik Pazinskog kolegija – Klasična gimnazija Pazin
s pravom javnosti;
13. Zoja Nekić iz Krka, učenica Srednje škole «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk,
smjer opća gimnazija;
14. Katarina Bogdanić iz Krka, učenica Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka.
II.

Utvrđuje se da se svim natjecateljima – učenicima iz točke I. ove Odluke
dodjeljuje stipendija za školsku godinu 2018./2019. u mjesečnom iznosu od
500,00 kn, počevši od 1. listopada 2018. godine, zaključno s 30. lipnja 2019.
godine.

III.

Za realizaciju odredbi ove Odluke o dodjeli stipendija, zadužuje se Odsjek za
društvene djelatnosti Grada Krka.
Ad 2.

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga :
Izrada idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na z.č. 2693/74
k.o. Poljica. Evidencijski broj nabave: NMV: 42/18.
2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na
izgradnji dječjeg igrališta na predjelu Borik , na k.č. 2065 k.o. Krk grad . Evidencijski
broj nabave: NMV: 41/18.
3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova :
Uređenje javne površine na kružnom toku na Dunatu . Evidencijski broj nabave:
NMV: 40/18.
4. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na
izgradnji dijela zgrade JK Plav u gradu Krku . Evidencijski broj nabave: NMV: 39/18.
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5. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga :
Izrada idejnog rješenja, sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone vezano za
izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Evidencijski
broj nabave: NMV: 43/18.
6. Donošenje odluke o odabiru/poništenju nabave u postupku jednostavne nabave za
nabavu usluga: Izvođenje lutkarske predstave za djecu vezano za izobrazno
informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Evidencijski broj nabave:
NMV: 44/18.
7. Donošenje odluke o početku postupka nabave i osnivanju stručnog povjerenstva za
nabavu električne energije za potrebe Grada Krka u 2019. godini.
8. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu.
9. Prijedlog Bisrerke i Ivana Oreškovića iz Krka, Tina Ujevića 14 , za kupnju
k.č. 3440/23 k.o. Krk grad , koju predlagatelji koriste kao okućnicu stambene
građevine izgrađene na k.č. 3440/11 k.o. Krk grad.
10. Donošenje odluke o uvjetima raspisivanja natječaja za zakup zemljišta ( dio k.č.
4445/1 u površini od 15 m2 i u površini od 99 m2 ) prema prijedlogu Miljenka
Mrakovčića iz Kornića.
11. Prijedlog Olge Kurobasa iz Kastva, Rešetari 20 za zaključenje kupoprodajnog
ugovora za z.č. 1244/20 površine 163 m2, z.č. 1244/21 površine 21 m2 i z.č. 1244/22
površine 7 m2 , sve k.o. Poljica, koje parcele su zauzete izgradnjom puta u naselju
Linardići.
12. Prijedlog Mata i Nade Mrakovčić za zamjenu nekretnina i to: z.č. 1502/3 površine 227
m2, z.č.1561/2 površine 431 m2 i z.č. 1557/2 površine 373 m2, sve k.o. Krk, koje
parcele ulaze u sastav zapadne gradske zaobilaznice GU 1 , za odgovarajuću površinu
z.č. 1500 k.o. Krk ukupne površine 1410 m2 , koje je Grad Krk vlasnik u 14/24 dijela i
z.č. 1501/3 ukupne površine 1295 m2 koje je Grad Krk vlasnik u 2/6 dijela.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.
Ad 3.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za gospodarstvo o izvršenoj kontroli na terenu za
projekt IPARD ( Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta), koja kontrola je izvršena
06. studenog 2018. godine, te nakon izvršene kontrole nije bilo primjedbi.
b) Vezano za planiranje izgradnje punionice za e bicikle, Grad Krk prihvaća
tehničko rješenje izrađeno od tvrtke Dinocop d.o.o. Omišalj za dva parkirna
mjesta za postavu punionica za e bicikle koja mjesta su planirana na početku
parkirališta uz Upravnu zgradu Grada Krka, uz ulaz u prostorije Lučke
kapetanije.
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c) Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 7.149,22 kn na račun Srednje škole
„Hrvatski kralj Zvonimir“ u cilju pokrivanja preostalih troškova putovanja
učenika i nastavnika, na Susret mladih u Rockenhausenu, koje troškove je imala
Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložila je Radmila Živanović
Čop, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Soboslikarskog obrta „Art color“ iz Vrha, vl. Mirko Jurešić
iz Vrha, za izvođenje radova na uređenju vanjske drvene stolarije (kitanja i
lakiranja) na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Krka, Ljekarna Krk, na
adresi Vela Placa 3, u iznosu od 1.680,00 kn.
b) Prihvaća se prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke za
osiguranje financijskih sredstava za izradu Programa i provedbu stručnog
nadzora nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 13.515,00 kn, u Proračunu
Grada Krka za 2019. godinu.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
c) Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o svim
izrađenim troškovnicima i ponudama u svezi adaptacije poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Krka, na adresi Stjepana Radića 2c.
d) Nastavno na zamolbu OPG vl. Marijana Smitke iz Dobrinja, za davanje
suglasnosti za zakup javne površine u gradu Krku za prodaju autothonih
proizvoda otoka Krka, na prostoru bivše zelene tržnice, u razdoblju od mjeseca
studenog 2018. do mjeseca ožujka 2019. godine, Grad Krk nije u mogućnosti
udovoljiti.
Upućujemo podnositelja zamolbe da prodaju autothonih proizvoda otoka Krka
organizira u dogovoru s Udrugom Progres koja Eko tržnicu u gradu Krku
organizira jednom mjesečno ili sa tvrtkom Vecla d.o.o. dogovori zakup prostora
na zelenoj tržnici u gradu Krku.
Ad 5.
Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Rijeka, o Mjerama civilne zaštite u nepovoljnim vremenskimj uvjetima 2018./2019. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prima se na znanje Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Rijeka, o Mjerama civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim
uvjetima 2018./2019. godinu, Klasa: 810-03/18-02/01, Urbroj: 543-12-01-18-2,od 05.
studenog 2018. godine.
Ad 6.
Inicijativu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje neoporezivog iznosa po
radniku, odnosno davanje suglasnosti na povećanje financijskog plana za 2018. godinu,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje inicijativa Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje
neoporezivog iznosa po radniku, odnosno davanje suglasnosti na povećanje Financijskog
plana za 2018. godinu.
Konačna odluka o predmetnom pitanju donijeti će se na narednoj Koordinaciji JLS
otoka Krka, za sve Proračunske korisnike.
Ad 7.
Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, za pripojenje Dječjeg vrtića „Lastavica“ u
Puntu Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje pristigla suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: 60102/18-03/00568, Urbroj: 533-05-18-0002, od 19. listopada 2018. godine, za pripojenje
Dječjeg vrtića „Lastavica“ u Puntu Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi prijedlog Odluke o
pripojenju Dječjeg vrtića „Lastavica“ u Puntu Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“
Krk, te isto uputi Gradskom vijeću Grada Krka na raspravu i usvajanje.
Ad 8.
Zamolbu Udruge Kreativni Krk za davanje suglasnosti za organizaciju manifestacije „Advent
2018. godine“ i korištenje javne površine na Veloj Placi u Krku u cilju održavanja naprijed
navedene manifestacije, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Udruzi Kreativni Krk daje se suglasnost za organizaciju manifestacije “Advent 2018.
godine”, te suglasnost na Program manifestacije kao i ugostiteljske ponude.

10

Nadalje, odobrava se korištenje javne površine na Veloj Placi za dane od 01.12. – 05.01.
2018. u vremenu od 09,00-24,00 h, u cilju realizacije projekta „Advent na Placi“
(održavanje koncerata, Adventskog sajma, ugostiteljske ponude, Eko tržnice), te za dan
31.prosinca 2018. /1. siječnja 2019. u vremenu od 09,00 h do 05,00 h ujutro, u cilju
organizacije dočeka Nove godine 2019.
Vezano za organizaciju manifestacije “Advent 2018. godine”, upućuje se komunalni
redar Grada Krka da obavijesti tvrtku Asteriks d.o.o. Krk, zakupnika javne površine /
terase na prostoru Vele Place u Krku o potrebi uklanjanja jednog suncobrana, radi
organizacije ugostiteljske ponude u sklopu manifestacije.
Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. da u dogovoru s Udrugom Kreativni Krk organizira
postavu bine i osigura potreban broj štandova, kao i ostalu potrebnu infrastrukturu za
održavanje predmetne manifestacije.
Ad 9.
Zamolbu Lovačkog društva „Zec“ iz Malinske, za sufinanciranje stolarije za potrebe prostora
Lovačkog doma, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba Lovačkog društva „Zec“ iz Malinske, za sufinanciranje
nabavke stolarije za potrebe prostora Lovačkog doma „Zec“ u iznosu od 13.630,00 kn.
Upućujemo podnositelja zamolbe da sufinanciranje nabavke stolarije za potrebe
prostora Lovačkog doma „Zec“, uključe u Program Lovačkog društva za 2019. godinu,
te program prijave na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini.
Ad 10.
Zamolbu Nenada Mršića iz Pinezića, Golubić 2, za zakup javne površine u gradu Krku uz
ulaz u Veli park u vrijeme Adventa 2018. godine za prodaju kuhanog vina, domaćih fritula i
kobasica, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje zamolba Nenada Mršića iz Pinezića, za zakup javne površine u
gradu Krku, uz ulaz u Veli park u vrijeme Adventa 2018. godine za prodaju kuhanog
vina, domaćih fritula i kobasica.
Grad Krk prepustio je organizaciju Adventa 2018. godine, Udruzi Kreativni Krk iz
Krka te dao suglasnost na predložene Programe kao i na ugostiteljsku ponudu koja bi se
organizirala na lokaciji Vela Placa.

11

Upućujemo podnositelja zamolbe, da se obrati Organizatoru manifestacije, te ukoliko
se postigne dogovor vezan za sudjelovanje u sklopu manifestacije Advent 2018.,
podnositelj zamolbe obvezan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo
dostaviti pisano mišljenje Udruge Kreativni Krk.
Ad 11.
Dopis dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk vezan za prijedlog Plana investicija za
2019. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Dopis dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk vezan za
prijedlog Plana investicija za 2019. godinu, Klasa: 363-01/18-02/179, Urbroj: 214203/13-18-1, od 29. listopada 2018. godine.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da tvrtki Ponikve voda d.o.o. do 15. studenog 2018.
godine, dostavi popis i procijenjene vrijednosti investicija za 2019. godinu, za koje bi
investicije nabavu trebala provesti tvrtka Ponikve voda d.o.o. te kako bi se planirane
investicije uvrstile u Financijski plan za 2019. i Plan nabave za 2019. godinu.
Ad 12.
Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da pripremi Nacrt prijedloga Odluke
o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.
b) Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za
2020. i 2021. godinu - (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije
Proračuna...koji čine sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c) Prihvaća se prijedlog Ugovora o uporabi sustava www. moj - eračun.hr,
dostavljen od tvrtke Elektronički računi d.o.o. iz Zagreba.
Ugovorom se ugovara paket Basic Micro 150 na rok od 24 mjeseca – vidi prilog
predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka;
d)
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019.
godinu - (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
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2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu,
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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