GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/19-01/02
Ur.broj:2142/01-02/1-19-72- 7
Krk, 12. veljače 2019.

ZAPISNIK
sa 72. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. veljače (ponedjeljak) 2019. 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, Ana Bajčić
Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo 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 društvene djelatnosti:
 Katedra Čakavskog sabora Kornić – zamolba za avansnu uplatu sredstava u
iznosu od 5.000,00 kn.
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2.
3.
a)
b)
4.

5.
a)

b)

 Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje kupnje jednog koša za
košarku te jednog stola za stolni tenis sa opremom kojeg bi smjestili u prostor
bivše škole u naselju Milohnić.
 Prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se javile na Javni
poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini.
 Maturanti Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka - zamolba za
sufinanciranje završne svečanosti –mature.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Informacija Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda Zagreb za višegodišnji i
godišnji program državne izmjere i katastra nekretnina.
Hrvoje Demo iz Krka, S. Nikolića 27 - prijedlog za upis odvojka ceste u Registar cesta
Grada Krka, te izradu elaborata evidentiranja ceste sukladno Zakonu o cestama.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke - Izvješća o provedenim mjerama sustavne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deartizacije na području Grada Krka tijekom
2018. godine.
b) Mjesni odbor Poljica - zamolba u svezi uređenja javnih cisterni u naseljima Bajčić, te
uređenje dva kamena križa u naseljima Bajčić i Nenadić.
c) Inicijativa Mjesnog odbora Milohnić za uređenje nerazvrstane ceste “Praputne” i
Odvojci puta za “Vardermarnju” uvrste u Program održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini.
d) Tvrtka Arriva Hrvatska – Autotrans d.d. – zamolba za osiguranje privremenog
okretališta za autobus na Placi u naselju Kornić.
e) Dopis Mjesnog odbora Poljica u svezi uređenja i popravka makadamskog puta od
naselja Brusići do “Vele Ravnice”, šumski predio poznat po nazivu “Patače”.
f) Razmatranje grupe građana iz Krka, za postavu rukohvata na stepenicama koje vode
iz ulice Šetalište Sv. Bernardina prema stambenim zgradama u Bodulskoj ulici u
gradu Krku.
g) Tvrtka Arriva Hrvatska – Autotrans d.d. – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje stajališta autobusa u ulici Slavka Nikolića u gradu Krku.
h) Tvrtka „Studio Perivoj“ d.o.o. iz Malinske - Izvješće o izvršenom nadzoru na
održavanju površina zelenila u gradu Krku, za period od 01. srpnja 2018. g. do 31.
siječnja 2019. godine.
Odsjek za proračun i financije:
Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna Grada Krka za
razdoblje od 01.01. – 31.12. 2018. godine, dostavljen od JUO, Odsjeka za proračun i
financije.
Prijedlog Ugovora broj: ESJR – 18-1100290, dostavljenog od Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova europske unije, Zagreb.
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6. Odsjek za gospodarstvo:
a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenoj obavijesti Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
7. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za
provođenje postupaka jednostavne nabave i javne nabave za potrebe Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan” Krk.
8. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - prijedlog u vezi davanja prethodne
suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Katedri Čakavskog sabora Kornić odobrava se isplata akontacije u iznosu od
5.000,00 kn, iz Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima
za 2019. godinu, kako bi Udruga podmirila troškove vezane za realizaciju projekata
koji su realizirani u mjesecu siječnju 2019. godine.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Vezano za zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje kupnje jednog koša
za košarku te jednog stola za stolni tenis sa opremom kojeg bi smjestili u prostor
bivše škole u naselju Milohnić, obvezuje se Zamjenik gradonačelnika Čedomir
Miler da zatraži ponude za kupnju naprijed navedene sportske opreme, nakon čega
će se donijeti konačni zaključak o visini financiranja kupnje iste.
 Prihvaća se prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se javile
na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2019. godini – vidi prilog Zaključku,
predmetni prijedlog raspodjele sredstava koji čini njegov sastavni dio.
 Maturantima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka, odobrava se
financijska pomoć za održavanje završne svečanosti – mature, koja će se održati
16. ožujka 2019. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019.
godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.
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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 za ustupanje radova na sanaciji fasade na dijelu poslovne
zgrade u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, NMV: 3/19.
2. Donošenje odluke o odabiru za ustupanje radova na sanaciji krova na dijelu poslovne
zgrade u Krku, J.J.Strossmayera 24A, NMV: 4/19.
3. Donošenje odluke o odabiru za ustupanje radova na sanaciji krova i uređenju fasade na
poslovnoj zgradi u Krku, Dr. Dinka Vitezića 1, NMV: 4/19.
4. Donošenje odluke o raspisivanju I. natječaja za davanje u zakup javnih površina na
području grada Krka (Utvrđivanje pozicija i uvjeta natječaja za pozicije za koje se
zaključuju trogodišnji ugovori).
5. Zahtjev Krčke vile d.o.o. sa sjedištem u Krku, Šetalište Sv. Bernardina 5 , da se iz I.
natječaja za davanje u zakup javnih površina isključe pozicije koje se nalaze na
udaljenosti manjoj od 100 m od ugostiteljskog objekta Casa del padrone , na kojima je
predviđeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
6. Prijedlozi vezani za pozicije na javnim površinama za koje će se raspisati II. natječaj
(donošenje odluke o raspisivanju II. natječaja za davanje u zakup javnih površina biti će
predmet slijedećeg Kolegija gradonačelnika):
-

Prijedlog Ponikve voda d.o.o. Krk da se iz II natječaja izuzme pozicija broj 2.
(dosadašnji zakupnik Srđan Hulak) radi mogućnosti pristupa za održavanje pumpe za
kanalizacijski kolektor

-

Prijedlog Igora Rusmira iz Lipika, Jadranska 9 , da se ponovno uvrsti pozicija za
izradu i prodaju nakita od riže.

7. Prijedlog Milana Žužića iz Krka, Frankopanska 38 za kupnju k.č. 2160/11 k.o. Krk grad
površine (z.č. 1084/17 k.o. Krk) površine 437 m², u naravi zemljište koje se nalazi unutar
građevinske zone grada Krka.
8. Prijedlog Gianfranca Giorgola iz Rima , Italija , za zaključenje kupoprodajnog ugovora
za k.č. 3823/7 k.o. Krk grad (z.č. 1563/7 k.o. Krk) u kojem predlagatelj ima površinu od
175,66 m² i koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice
GU 1 , te za suvlasničke dijelove koje imenovani ima na k.č. 3823/1 k.o. Krk
(z.č. 1563/1 k.o. Krk) u površini od 198,49 m² i na k.č. 3823/8 k.o. Krk grad
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(z.č. 1563/6 k.o. Krk) u površini od 52,99 m² (imenovani je suvlasnik na svim navedenim
parcelama u 9/18 dijela).
9. Prijedlog Đimija Skomeršića iz Krka, Riječka 11, za zaključenje kupoprodajnog ugovora
za 1/3 dijela k.č. 3387 k.o. Krk grad (z.č. 1512/4 k.o. Krk) ukupne površine 1034 m² , na
kojoj parceli je predviđena izgradnja dijela primarne prometnice U-3 i dijela pristupne
prometnice oznake U-3.1. u obuhvatu DPU dijela kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u
gradu Krku.
10. Prijedlog Segia Depicolzuane iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 13 za priznanjem prava
vlasništva na ½ dijela k.č. 2828 k.o. Krk grad (½ dijela gr.č. 174 k.o. Krk). Sadašnji upis
prava vlasništva glasi na općenarodnu imovinu, organ upravljanja NO Općine Krk. U
naravi se radi o stanu u vlasništvu Sergia Depicolzuane upisanom u knjigu položenih
ugovora za k.o. Krk.
11. Prijedlog Kate Brusić iz Rijeke, Tenčićevo 11 za zaključenje kupoprodajnog ugovora za
½ dijela z.č. 1567/11 k.o. Kornić ukupne površine 11 m² i 1/6 dijela z.č. 735/164 k.o.
Kornić, ukupne površine 119 m² , koje parcele ulaze u sastav puteva u naselju Kornić.
12. Prijedlog Alena Mrakovčića iz Kornića 70 za uređenje dječjeg igrališta na kupalištu
Dunat, za koje bi predlagatelj sufinancirao nabavu igrala u 50 % iznosa prema ponudi
Funexperts d.o.o. Ivan Žabno (Iznos od 28.744,00 kuna).
13. Prijedlog Proteinski sladoled j.d.o.o. za postavljanje privremenog objekta za prodaju
sladoleda na k.č. 3616 i 2518/1 k.o. Krk grad.
14. Prijedlog Ivana Svirača iz Malinske, Branka Fučića 38 za davanje u zakup javne
površine na Dunatu za prodaju voća iz kombija.
15. Donošenje konačne odluke vezano za zakup javne površine na k.č. 3142/1 k.o. Krk grad
po prijedlogu Gabiflores d.o.o. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 2 f.
16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
Krku, Stjepana Radića bb (uvjeti natječaja).
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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se informacija Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda Zagreb za
višegodišnji i godišnji program državne izmjere i katastra nekretnina.
Grad Krk ima potrebe za izmjerom katastra nekretnina za građevinsko područje
naselja grada Krka kao i za zonu koja obuhvaća cca 300 m izvan građevinskog
područja naselja Krk.
b) Put preko z.č. 668/1 k.o. Vrh na ortofoto karti iz 2011. godine nije bio vidljiv jer je
područje obraslo šumom, te put nije evidentiran u Registru cesta Grada Krka.
Za puteve koji nisu od općeg javnog interesa već služe samo kao pristupni putevi
izvan građevinskog područja moguće je sudskim putem uknjižiti pravo prolaza –
služnosti.
Upućujemo podnositelja zamolbe da se za evidentiranje pristupa puta preko z.č.
668/1 k.o. Vrh do čestice k.č. 665/4 k.o. Vrh, uknjižbu prava prolaza – služnosti
ostvari sudskim postupkom.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama
sustavne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deartizacije na području Grada
Krka tijekom 2018. godine.
Budući da je u Izvješću istaknut problem brojnosti komaraca, predlaže se tvrtki
Dezinsekcija d.o.o. Rijeka da ukoliko smatra da dosad provedene mjere nisu
zadovoljavajuće, predlože odgovarajuće mjere za suzbijanje brojnosti komaraca.
b) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica u svezi uređenja u svezi uređenja
javnih cisterni u naseljima Bajčić, te uređenje dva kamena križa u naseljima Bajčić
i Nenadić, na način da se prihvaćaju sljedeće ponude:
ponuda Obrta za usluge “Kamen dekor” iz Bajčića br. 26-1-107 za uređenje
gušterne u naselju Bajčić u iznosu od 16.162,50 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a I
ponuda Obrta za usluge “Kamen dekor” iz Bajčića br. 26-1-106 za obnovu kamenog
križa u naselju Bajčić u iznosu od 3.887,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Radi ograničenih Proračunskih sredstava predlaže se da se uređenje javne cisterne i
uređenje kamenog križa u naselju Nenadić, uključi u Program održavanja
komunalne infrastrukture za narednu godinu.
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c) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Milohnić da se uređenje nerazvrstane ceste
“Praputne” i Odvojci puta za “ Vardermarnju” uvrste u Rebalans Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
d)
1. Zbog prostornih nemogućnosti okretanja autobusa na Placi u naselju Kornić, kao
sigurnosno privremeno rješenje, Grad Krk predlaže okretanje autobusa na dvije
lokacije:
- raskrižju ulice Sv. Dunata sa Ulicom 17. travnja ili
- kod pekare “Ilirija” na raskrižju ulice Gornje Nerzice i ulice Sv. Dunata u
naselju Kornić.
2. Ukoliko podnositelj zamolbe tvrtka Arriva Hrvatska – Autotrans d.d. prihvati dano
rješenje iz stavka 1. ovog zaključka, predlaže se da Prometno redarstvo Grada Krka
u suradnji s podnositeljem zamolbe na predloženoj lokaciji izvrši potrebnu dodatnu
sigurnosnu prometnu signalizaciju.
e) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica u svezi uređenja i popravka
makadamskog puta od naselja Brusići do “Vele Ravnice”, šumski predio poznat po
nazivu “Patače”, te se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture u
2019. godini ( “Službene novine PGŽ” br. 38/18) odobrava iznos od 47.850,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a, temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz
Nenadića.
f) Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu za postavu
rukohvata na stepenicama koje vode iz ulice Šetalište Sv. Bernardina prema
stambenim zgradama u Bodulskoj ulici u gradu Krku, te o visini ponude izvjesti
Kolegij gradonačelnika.
g) Na prijedlog tvrtke Arriva Hrvatska – Autotrans d.d. daje se suglasnost za
korištenje stajališta autobusa u ulici Slavka Nikolića u gradu Krku kod
Nogometnog igrališta i kod Srednje škole „Hrvatski Kralj Zvonimir“, bez naknade.
h) Prihvaća se Izvješće tvrtke „Studio Perivoj“ d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru
na održavanju površina zelenila u gradu Krku, za period od 01. srpnja 2018. g. do
31. siječnja 2019. godine – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog
zaključka.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponude za jednogodišnje
održavanje novouređenih zelenih površina od sadašnjih izvođača radova i to za
površine:
- drvored u poslovnoj zoni
- šetnica uz gradske bedeme
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kružni tok na Dunatu.
Ad 5.

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se Izvještaj o donacijama udrugama i političkim strankama iz Proračuna
Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 31.12. 2018. godine, Klasa: 402-04/19-01/91,
Urbroj: 2142/01-03-3/1-19-1, od 11. veljače 2019. godine - vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.
b) Prihvaća se prijedlog Ugovora broj: ESJR – 18-1100290, po programu „ESIF
Krediti za javnu rasvjetu“ dostavljen od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
europske unije, Zagreb – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Ad 6.
Informaciju Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenoj obavijesti Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačenik
donio sljedeći
Zaključak
a) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenoj obavijesti
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 351-01/17-01/69,
URBROJ: 563-03-1/60-19-283 od 6. veljače 2019.) u kojoj stoji da Grad treba
dostaviti Fondu ovlaštenje za djelatnika koji će vršiti preuzimanje spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada koji su predmet Ugovora broj 2018/001584 o nabavi
spremnika, sklopljenog između Fonda i Grada Krka (KLASA: 351-01/18-01/1,
URBROJ: 2142/01-02/1-18-5 od 3. kolovoza 2018.)
Ovim Zaključkom daje se ovlaštenje stručnom suradniku za lokalni ekonomski
razvoj, Igoru Hrastu, mag. oec., OIB: 60335003142, za poduzimanje svih aktivnosti
vezanih za preuzimanje spremnika na lokacijama privremenih skladišta,
izradu/potpisivanje Zapisnika o preuzimanju spremnika i dostavnica koje proizlaze
iz provedbe Ugovora navedenog u prethodnom stavku ovog Zaključka.
Ad 7.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, za davanje suglasnosti za provođenje
postupaka jednostavne nabave i javne nabave za potrebe Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan”
Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Na temelju članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Katarina Frankopan“ Krk i članka 15. Statuta Dječjeg vrtića, Dječjem vrtiću „Katarina
Frankopan“ Krk daje se suglasnost za provođenje postupaka jednostavne nabave i javne
nabave.
Ad 8.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na
prijedlog izmjena i dopuna 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 izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17, 20 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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