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                 GRADONAČELNIK

Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18- 64 -74
Krk, 27. studenog  2018.

             
Z A P I S N I K

sa 64. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. 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 Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik 
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Ines Galjanić, stručni 
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, 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

D N E V N I    R E D

1. Odsjek za društvene djelatnosti: 
 Deni Vičević iz Krka, Skrbčići 53 – prijedlog o obustavi stipendije od strane Grada 

Krka obzirom da  prima stipendiju po drugoj osnovi, za akademsku godinu 
2018./2019.

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba o davanju suglasnosti za nabavku 
prijevoznog sredstva – automobila za potrebe Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” 
Krk.
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 Hospicij Marijo Krucifiks Kozulić iz Rijeke, Tizianova 15 - zamolba za 
sufinanciranje rada Hospicija u 2019. godini.

 Roditelj Jasna Jurasić iz Milohnića, Milohnići 21b - zamolba za sufinanciranje 
boravka djeteta Tina Rasića u privatni vrtić Bubamara u Malinskoj.

 Roditelj Emir Softić iz Krka, I. G. Kovačića 13 - zamolba  za sufinanciranje 
boravka djeteta Asije Softić u Područni vrtić u Njivicama.

 Udruga „Ćuk“ – zamolba  za sufinanciranje troškova prijevoza djece na predstavu 
„Tri prašćica“ u kazalište u Rijeci.

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba o davanju suglasnosti za nabavku 
black out zavjesa za hol matičnog vrtića Krk.

2. Prijedlog pročelnika JUO, za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad članovima 
Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2018. godinu.

3. Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij - zamolba za korištenje prostora Male vijećnice 
u Upravnoj zgradi Grada Krka, u vremenu od 13.- 20. srpnja 2019. godine  u cilju 
održavanja Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskoj 
jezika iz dijaspore.

4. Udruga Kreativni Krk  - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine 
Vela Placa u gradu Krku, u cilju održavanja manifestacije „Advent 2018. godine.

5. Razmatranja Radnog nacrta Odluke o komunalnoj naknadi.
6. Prijedlog pročelnika JUO, za produženje radnog vremena tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2019. godine.
7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za izradu nove projektne dokumentacije za 

„Rekonstrukciju dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike 
oborinske odvodnje“.

Ad 1.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon 
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

Z a k l j u č k e

 Prihvaća se prijedlog Denija Vičevića iz Krka, studenta preddiplomskog studija 
Pomorskog faklulteta u Rijeci, o obustavi stipendije od strane Grada Krka obzirom 
da prima stipendiju po drugoj osnovi za akademsku godinu 2018./2019.
Kako  naprijed navedeni student  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 700,00 kn (sedamsto kn) na žiro račun 
Grada Krka HR5824020061821500001, model 68, Poziv na broj: 7781 - OIB 
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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.

 Grad Krk kao osnivač Dječjeg vrtića  „Katarina Frankopan“ Krk daje suglasnost za  
nabavu nefinancijske imovine, automobila VW Polo 1,6 TDI za potrebe vrtića, u 
iznosu od 73.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV.  

 Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, odobrava se financijska potpora za 
rad Hospicija u 2018. godini, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. 
godinu iz pozicije tekuće rezerve odobrava iznos od 15.000,00 kn.

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe Jasne Jurasić iz Milohnića, nije primljeno u 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz 
opravdanih razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u privatnom vrtiću 
Bubamara u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Tina Rasića, u 
privatnom vrtiću “Bubamara” u Malinskoj, na način da će Grad sufinancirati razliku 
roditeljske uplate i ekonomske cijene vrtića „Bubamara“ u Malinskoj  za vrijeme 
pedagoške godine 2018./2019., odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2019. godine i to u 
iznosu koji nije viši od razlike roditeljske uplate i ekonomske cijene u Ustanovi 
“Katarina Frankopan”.   

 Budući da dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj Emir Softić iz Krka,  iz 
opravdanih razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Njivicama, Grad 
Krk sufinancirati će boravak djeteta Asije Softić rođ. 11.04.2015., u vrtiću u 
Njivicama, do kraja pedagoške godine 2018./2019. 

 Udruzi „Ćuk“ iz Krka, odobrava se financijska potpora za troškove prijevoza djece 
na predstavu „Tri prašćica“ u kazalište u Rijeci, na relaciji Krk – Rijeka – Krk, na 
temelju dostavljenog računa prijevozničke tvrtke u iznosu od 1.300,00 kn u koji iznos 
nije uključen iznos PDV-a. 

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavu 
nefinancijske imovine u matičnom vrtiću Krk, za nabavu black out zavjesa za hol 
matičnog vrtića Krk, u iznosu od 11.537,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV.  

Ad 2.

Prijedlog za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad članovima Mjesnih odbora na području 
Grada Krka za 2018. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 
donio sljedeći
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Z a k l j u č a k

1. Odobrava se isplata godišnjih nagrada za volonterski rad izabranim predsjednicima 
i članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2018. godinu i to kako 
slijedi: 

- predsjednicima Mjesnih odbora u iznosu od 2.000,00 kn i 
- članovima Mjesnih odbora u iznosu od 1.000,00 kn.

2. Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog Zaključka sukladno 
priloženom popisu izabranih članova Mjesnih odbora na području Grada Krka koji 
čini njegov sastavni dio ( Izbori 2018. -2022.)   

Ad 3.

Zamolbu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog studija za korištenje prostora Male vijećnice u 
Upravnoj zgradi Grada Krka, u vremenu od 13.- 20. srpnja 2019. godine  u cilju održavanja Ljetne 
škole hrvatskog jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskoj jezika iz dijaspore, obrazložio 
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski studiji,  odobrava se korištenje prostora Male vijećnice u 
Upravnoj zgradi Grada Krka, u vremenu od 13. - 20. srpnja 2019. godine  u cilju održavanja 
Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskog jezika iz dijaspore. 

Podnositelja zamolbe  oslobađa se plaćanja naknade za korištenje prostora Male  vijećnice 
u Upravnoj zgradi Grada Krka.  

Ad 4.

Zamolbu Udruge Kreativni Krk za davanje suglasnosti za korištenje javne površine Vela Placa u 
gradu Krku, u cilju održavanja manifestacije „Advent 2018. godine“, obrazložio je Marinko 
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Udruzi Kreativni Krk daje se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu  Vela Placa u 
gradu Krku, za dane 15. i 22. prosinca 2018. godine u vremenu od 09,00-14,00 sati i od 19,00 
– 01,00 sati,  u cilju održavanja manifestacije „Advent 2018. godine“.

Ad 5.

Radni nacrt Odluke o komunalnoj naknadi, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 
Gradonačelnik donio sljedeći
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Z a k l j u č a k

Prima se na znanje Radni nacrt Odluke o komunalnoj naknadi – vidi prilog predmetni Radni 
nacrt Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

Radni nacrt Odluke o komunalnoj naknadi, razmotriti će i doraditi u suradnji s JUO,  
Odsjekom za komunalno gospodarstvo i Odborom za komunalno gospodarstvo Gradskog 
vijeća Grada Krka. 

Ad 6.

Prijedlog za produženje radnog vremena tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 
2019. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Svi ugostiteljski objekti mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje 
blagdane i doček Nove 2019. godine, odnosno 24. / 25. 12. (ponedjeljak / utorak)  i 25. 
/ 26. 12. (utorak/srijeda) do 03, sata  ujutro, te  31.12.2018. / 1. 1. 2019. godine ( 
ponedjeljak/ utorak)  do 05,00 sati ujutro. 

2. Dana 1., 2. te 5. i  6. siječnja 2019. godine ugostiteljski objekti mogu raditi do 03,00 
sata. 

            U ostale dane ugostiteljski objekti dužni su raditi u skladu s radnim vremenom, 
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti. 

3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno odredbama 
točke 1. 2 ovog zaključka obavijesti vlasnike ugostiteljskih objekata o utvrđenom – 
produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka 
Nove 2019. godine. 

                                                  
                                                          

Ad 7.

Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano uz ponudu tvrtke GPZ d.d. 
Rijeka za izradu nove projektne dokumentacije za „Rekonstrukciju dijela Ul. Slavka Nikolića u 
gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske odvodnje“, obrazložila je Ines Galjanić, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Radi nemogućnosti polaganja oborinskog kolektora u sjevernom dijelu Ul. Slavka Nikolića 
u gradu Krku gdje tvrtka Ponikve voda d.o.o. izvodi radove na projektu „Rekonstrukcija 
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sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje“ potrebno je izmijeniti 
projektni zadatak kako bi se oborinski kolektor položio u južni dio ulice pa se u skladu sa 
time prihvaćaju sljedeće ponude GPZ-a d.d. Rijeka:

 Ponuda broj 240/18-1 za izradu izmjene i dopune idejnog projekta (I, II i III faze) te 
izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za I. fazu rekonstrukcije i za 
izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za II i III fazu predmetne 
rekonstrukcije u iznosu 45.600,00kn+PDV (Ukupna ponudbena vrijednost je 
umanjena za iznos izrade izvedbenog troškovnika I faze). 

 Ponuda broj 240/18-2 za izradu izvedbenog projekta i izvedbenog troškovnika I faze 
rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje problematike 
oborinske odvodnje u iznosu 14.800,00kn+PDV.

Rekonstrukciji dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike 
oborinske odvodnje će se pristupiti fazno. Svaka faza će se započeti po završetku izvođenja 
radova Ponikve voda d.o.o. na projektu „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje 
te rehabilitacije sustava odvodnje“ u predmetnim dijelovima Ul. Slavka Nikolića u gradu 
Krku.

Stoga se projektna dokumentacija treba izraditi u koordinaciji sa tvrtkom Ponikva voda 
d.o.o.

Nakon rješavanja dokumentacije za izgradnju oborinskog kolektora sukladno Zakonu o 
cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) riješiti će se 
čestica za dio Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku. 

  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14, 30 sati.

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof.


