GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-66- 78
Krk, 11. prosinca 2018.

ZAPISNIK
sa 66. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. prosinca (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, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović, voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, 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

DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Izvješće o utrošenim sredstvima udruga u 2018. godini.
 Udruga Kreativni Krk iz Krka - zamolba za sufinanciranje troškova benda koji bi
nastupio u vrijeme manifestacije „Advent na Placi“.
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 Nogometni klub „Krk“ iz Krka – zamolba da dug za najam poslovnog prostora umanji s
pozicije 1217- sport na kojoj poziciji Nogometni klub ima još iznos od 15.000,00 kn.
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje Božićno
novogodišnjeg koncerta u izvedbi učenika s područja čitavog Otoka.
 Plesni klub Dance Queen Kraljevica - zamolba za sufinanciranje nabavke kostima, izradu
scenografije i ostalog potrebnog za nastup na emisiji Supertalent.
 Prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini.
2. Imovinsko – pravni predmeti.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o neprimjerenom ispisivanju grafita na
vanjskom zapadnom pročelju kapelice i mrtvačnice na Gradskom groblju Krk.
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini.
c) Udruga „Plavo bijeli otok“ – zamolba za ocrtavanje autobusnih stanica na području
Grada Krka.
d) Razmatranje troškovnika radova za izgradnju javne rasvjete prilazne ceste Crkva sv.
Franje i Trg Krčkih glagoljaša u gradu Krku, koji je dostavljen od Obrta za
elektroinstalaterske usluge El-An iz Malinske.
e) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o prijedlogu Mire Miloković iz Velike
Gorice, za korištenje parkirnog mjesta na dijelu k.č. 2523/1 k.o. Krk grad (Ružmarinska
ulica).
4. Odsjek za proračun i financije:
a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.
b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu.
c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2018. godinu.
d) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.
e) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu.
f) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.
g) Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu.
h) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu.
i) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.
5. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog u vezi davanja prethodne
suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.
6. Dječji vrtića „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje prethodne
suglasnosti na Izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
Krk.
7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
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9. Prijedlog Odluke o utvrđenju osnivanja i dopuni djelatnosti u novom prostoru
Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” Krk.
10. Obavijest – informacija pročelnika JUO o konačnom zahtjevu i vremenu odlaska u
mirovinu (Željka Sokolovski) i pokrenutog postupka upražnjenog radnog mjesta u
Odsjeku za Proračun i financije.
11. Prijedlog Sporazuma o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“ Punat, Dječjem vrtiću
„Katarina Frankopan“ Krk.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prihvaća se Izvješće o utrošenim sredstvima udruga u 2018. godini, dostavljeno od
Odsjeka za društvene djelatnosti.
Za Udruge koje se jave za isplatu sredstava iza 10. prosinca 2018. godine, kad
temeljem Ugovora o financiranju ističe obveza isplate od strane Grada, potrebno je
dati pisanu zamolbu za isplatu redovnih neiskorištenih sredstava.
 Udruzi Kreativni Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora za troškove benda
„Vatra“ koji bend bi nastupio u vrijeme manifestacije „Advent na Placi“, dana 23.
prosinca 2018. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu odobrava iznos od 15.000,00 kn.
 Prihvaća se prijedlog Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka da dug za najam poslovnog
prostora u iznosu od 3.754,73 kn umanji sa pozicije 1217- sport na kojoj poziciji
Nogometni klub ima još iznos od 15.000,00 kn, te da se po zahtjevu za doznaku
sredstava Nogometnom klubu isplati ostatak iznosa od 11.245,27 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
održavanje Božićno novogodišnjeg koncerta u izvedbi učenika s područja čitavog
Otoka, koji koncert će se održati 20. prosinca 2018. godine, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 2.000,00 kn.
 Plesnom klubu Dance Queen Kraljevica odobrava se financijska potpora za
nabavku kostima, izradu scenografije i ostalog potrebnog za nastup na emisiji
Supertalent, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
odobrava iznos od 3.000,00 kn.
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 Prihvaća se prijedlog teksta Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2019.
godini – vidi prilog predmetni prijedlog teksta Javnog poziva koji čini sastavni dio ovog
zaključka.

Ad 2.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Prijedlog Gabiflores d.o.o. sa sjedištem u Krku za davanje u zakup dijela k.č. 3142/1 k.o.
Krk grad radi postavljanja eko montažnog privremenog objekta, površine 35 m² (na
dijelu platoa – prostora nekadašnje tržnice) za obavljanje djelatnosti prodaje cvijeća.
2. Prijedlog Nikole Kremenića iz Krka, Zadarska 6, za zaključenje ugovora o kupoprodaji
za z.č. 1478/157 k.o. Kornić površine 79 m², koja je predviđena za izgradnju puta u
naselju Kornić.
3. Produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa IPPON d.o.o. Krk, za poslovni
prostor u Krku, Dr. Dinka Vitezića 4. Dosadašnji ugovor prestaje važiti 1. ožujka 2019.
godine.
4. Prijedlog Auro Domus d.o.o. Opatija za zakup javne površine na području Grada Krka
za postavljanje bankomata.
5. Prijedlog Mire Miloković iz Velike Gorice za dodjelu na korištenje parking mjesta na
dijelu k.č. 2523/1 k.o. Krk grad (Ružmarinska ulica).
6. Prijedlog Marlin Tours d.o.o. Pinezići za dopunu Plana Upravljanja pomorskim dobrom
za 2019. godinu za lokaciju za razgledavanje podmorja polupodmornicom i to: ispred
uvale Redagara (100 m u dužini i 15-30 metara u širini), te nakon zadnje plaže na
području kampa Krk uz stjenovitu obalu (400 m dužine i 20 m širine).
7. Prijedlog Davora Toića za zakup površine u park šumi Dražica (oko postojeće
konstrukcije zip – line) za postavljanje adrenalinskog parka – dva poligona za djecu i
odrasle.
8. Prijedlog Vjekoslava Žužića iz Vrha kbr: 64 za diobu nekretnina i to z.č. 308 k.o. Vrh
koja je bila upisana kao vlasništvo Žužić Vjekoslava u 2/3 dijela i Grada Krka u 1/3
dijela, a sada su nastale 308/1 površine 966 m² koja bi diobom pripala Gradu Krku i z.č.
308/2 površine 2721 m² koja bi pripala Žužić Vjekoslavu.
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Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o neprimjerenom
ispisivanju grafita na vanjskom zapadnom pročelju kapelice i mrtvačnice na
Gradskom groblju Krk.
U cilju uređenja fasade pročelja kapelice i mrtvačnice na Gradskom groblju Krk,
prihvaća se ponuda Soboslikarskog obrta „Art color“ iz Vrha, vl. Mirko Jurešić iz
Vrha, u iznosu od 3.050,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i
usvajanja.
c) Udruzi „Plavo bijeli otok“ daje se suglasnost za ocrtavanje autobusnih stanica koje
se nalaze na DC D 102 na području Dunata, te na DC D 102 na skretanju za naselje
Škarić ( Kosići).
d) Prihvaća se troškovnik radova za izgradnju javne rasvjete prilazne ceste Crkva sv.
Franje i Trg Krčkih glagoljaša u gradu Krku, koji je dostavljen od Obrta za
elektroinstalaterske usluge El-An iz Malinske, u iznosu od 44.566,38 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje naprijed
navedenih radova.
e) Zaključkom gradonačelnika Klasa: 053-02/17-01/20, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2, od
04. srpnja 2017. godine, na zahtjev stanara Ružmarinske ulice kod kbr. 19,
odobrena je postava prometnog znaka zabrane parkiranja, osim za stanare
Ružmarinska 19.

5

Radi šireg sagledavanja parkiranja u Ružmarinskoj ulici nalaže se prometnom
redaru Grada Krka da postojeći prometni znak zamijeni za prometni znak s
natpisom “Zabranjeno parkiranje - osim za stanare”.
Nadalje, potrebno je na parkiralištu ispred Upravne zgrade Grada Krka postaviti
novi prometi znak “ Zabranjeno parkiranje osim za vozila s dozvolom”.
Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se prometni redar Grada Krka.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe
za 2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Izmjene Programa … koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
b) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za
2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Izmjene Programa … koji čini sastavni
dio ovog zaključka.
Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018.
godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
c) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovoh zaključka.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2018. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.
d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018.
godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovoh zaključka.
Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
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e) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Izmjene Plana … koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
f) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
– vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
g) Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019.
godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Programa … koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
h) Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019.
godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Programa … koji čini sastavni dio ovog
zaključka.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
i) Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
– vidi prilog, predmetni prijedlog Plana … koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, upućuje se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
Krk, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Na temelju odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića,
prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja
prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.
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2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje prethodne suglasnosti na Izmjenu
i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne
suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.
Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk, uputiti će se
Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Ad 7.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi – vidi prilog, predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 8.
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu – vidi prilog, predmetni prijedlog
Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
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Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u
cilju rasprave i usvajanja.

Ad 9.
Prijedlog Odluke o utvrđenju osnivanja i dopuni djelatnosti u novom prostoru Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan” Krk, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o utvrđenju osnivanja i dopuni djelatnosti u novom prostoru
Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” Krk – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o utvrđenju osnivanja i dopuni djelatnosti u novom prostoru Dječjeg
vrtića “Katarina Frankopan” Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Obavijest – informaciju o konačnom zahtjevu i vremenu odlaska u mirovinu (Željka Sokolovski)
i pokrenutog postupka upražnjenog radnog mjesta u Odsjeku za Proračun i financije, obrazložio
je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prima se na znanje obavijest – informacija pročelnika JUO o konačnom zahtjevu
Željke Sokolovski za odlazak u prijevremenu mirovinu, počevši od 31. prosinca
2018. godine (zadnji dan službe u gradu 30.12.2018.).
2. Podržava se popuna upražnjenog radnog mjesta u Odsjeku za proračun i financije i
to: višeg referenta za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu (Izmjene Plana prijma u
službu).
3. Slijedom odredbi točke 1. i 2. ovoga Zaključka, nalaže se pročelniku JUO da:
Zaključi Sporazum o sporazumnom prestanku službe i donese Rješenje o prestanku
službe zbog podnesenog zahtjeva za odlazak u mirovinu Željke Sokolovski, te izvrši
druge prijave o prestanku osiguranja, kao i Rješenje o otpremnini u skladu s
Pravilnikom o materijalnim pravima službenika;
Službenike Odsjeka za proračun i financije i to : Mladena Pavačića i Daniru Zec
rasporedi na nova radna mjesta, sukladno usvojenoj / izmijenjenoj sistematizaciji
JUO Odsjeka za proračun i financije i to ;
Mladena Pavačića na radno mjesto stručnog suradnika za proračun i financije;
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Daniru Zec na radno mjesto višeg referenta za obračun plaća, financijsko i
materijalno knjigovodstvo.
4. Prima se na znanje radni prijedlog Javnog natječaja (objedinjenog) za prijam u službu
oba radna mjesta na neodređeno vrijeme i to:
a) administrativnog referenta za upisnik predmeta i očevidnike i
b) višeg referenta za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu i objavi istog u javnom
glasilu „Narodne Novine“.
Također u vezi s provedbom postupka Javnog natječaja potrebno je pripremiti sve
potrebne upute i obavijesti kandidatima koji će podnijeti prijavu i iste objaviti na
web stranici Grada Krka.
5. Predlaže se pročelniku da u Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam
službenika imenuje:
za popunu u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove: Radmilu
Živanović Čop, Čedomira Milera i Anu Bajčić Hrgovčić, a
za popunu u Odsjeku za proračun i financije: Dinku Pejnović, Čedomira
Milera i Anu Bajčić Hrgovčić.
6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad 11.
Prijedlog Sporazuma o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“ Punat, Dječjem vrtiću „Katarina
Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma
o pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“ Punat, Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk
– vidi prilog, predmetni Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma
…koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o
pripajanju Dječjeg vrtića „Lastavica“ Punat, Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk,
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17, 30 sati.
10

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

11

