GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-132- 53
Krk, 14. srpnja 2020.
ZAPISNIK
sa 132. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 13. srpnja (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 10,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Igor
Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, 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) Tvrtka Corsaro d.o.o. iz Punta, Kolušin 46- zamolba za davanje suglasnosti za
postavu reklamne table na javnoj površini s bočne strane terase Konobe Corsaro,
odnosno pored Malih vrata u gradu Krku;
b) Zahtjev tvrtke Grodest d.o.o. iz Punta, za odobrenje produžetka izvođenja unutarnjih
građevinskih radova na izgradnji stambene građevine – obiteljske kuće s garažom, na
k.č. 1452/151 k.o. Vrh u naselju Salatići do 15. srpnja 2020. godine;
c) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo, u svezi naplate komunalnog
doprinosa za pok. S. K. iz Vrha, za ozakonjenje postojeće završene poluugrađene
manje zahtjevne stambene zgrade, razlike od 647, 67 m 3 obujma, izgrađene na z.č. 9,
k.č. 1075/3 i k.č. 1075/5 sve k.o. Vrh u naselju Vrh;

d) Udruga branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba- zamolba
za davanje suglasnosti za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana J. Jelačića, u
gradu Krku, u cilju prodaje domaćih proizvoda i promocije OPG-ovaca.
2. Odsjek za gospodarstvo:
a) Ponuda tvrtke Cordis d.o.o. iz Rijeke za provođenje postupka javne nabave za
projekt „Energetska obnova administrativne zgrade tvrtke Vecla d.o.o.“,
b) Gradsko društvo Crvenog križa Krk zamolba za donaciju zaštitne opreme (zaštitne
maske, rukavice i navlake za cipele) za Covid-19 zbog povećanog broja oboljelih i
u vezi s time povećane potrebe za zaštitnom opremom gerontodomaćice u
programu "Pomoć u kući";
c) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano uz očitovanje Centra za
poljoprivredu i ruralni razvoj, a koje se odnosi na popis k.č. koje su predmet
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Krka;
d) Prijedloga Ugovora o nabavi za usluge provedbe postupka javne nabave;
e) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano uz neizvršavanje obveze Udruge
Maslinara Krka “Drobnica” za dostavu sve potrebne dokumentacije koja se odnosi
na trošenje doznačenih sredstava Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ;
f) Informacija Odsjeka za gospodarstvo, a vezano uz dopis konzultantske tvrtke
Adria bonus d.o.o. iz Poreča koji se odnosi na sagledavanje mogućnosti isključenja
nedavno uređenih sanitarnih čvorova iz projekta „Rekonstrukcija zgrade
Društvenog doma Bajčići“;
3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) M. Č. zastupan po punomoćniku odvjetniku Hrvoju Demo za izdavanje potvrde o
daljnjem nastavku izgradnje ceste na katastarskim česticama k.č. 3874/4, 3875 sve
k.o. Krk-grad;
b) Razmatranje ishođenja posebnih uvjeta
javnopravnih tijela za gradnju
infrastrukture iz projekta kojim se rješava zona gospodarske namjene u Korniću
prema UPU 2 Kornić i Urbanističko tehničkom rješenju.
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
5. Informacija Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o uzurpaciji zemljišta u
vlasništvu Grada Krka.
6. Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. za davanje suglasnosti za zaduživanje za nabavu
dugotrajne imovine.
7. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke

a) Zamolbi tvrtke Corsaro d.o.o. iz Punta, za davanje suglasnosti za postavu
reklamne table na javnoj površini na Obali hrvatske mornarice s bočne strane
terase Konobe Corsaro, odnosno pored „Malih vrata“ u gradu Krku, nije
moguće udovoljiti.
Odlukom o komunalnom redu Grada Krka, („Službene novine PGŽ“ broj:
18/19) na javnim površinama nije odobrena postava reklama, info pultova i sl.,
osim na lokacijama određenim za postavu istog.
Grad Krk preporučuje podnositelju zamolbe da reklamnu tablu postavi uz sam
rub terase, na površini koja je zakupljena Ugovorom o zakupu ugostiteljske
terase za Konobu Corsaro ili uza zid do samih „Malih vrata“ u gradu Krku,
kako ne bi smetala komunikaciji pješaka.
b) Na temelju članka 4. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova
(“Službene novine PGŽ” broj: 37/15), tvrtki Grodest d.o.o. iz Punta, daje se
suglasnost za produženje roka izvođenja unutarnjih građevinskih radova na
izgradnji stambene građevine – obiteljske kuće s garažom, na k.č. 1452/151 k.o.
Vrh u naselju Salatići do 15. srpnja 2020. godine.
c) J. i D. K. iz Vrha, djeci /nasljednicima iza pok. S. K. iz Vrha, za postojeću
završenu poluugrađenu manje zahtjevnu stambenu zgradu, razlike od 647, 67 m3
obujma, izgrađene na z.č. 9, k.č. 1075/3 i k.č. 1075/5 sve k.o. Vrh u naselju Vrh,
odobrava se
umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa za predmetnu
nekretninu temeljem odredbi članka 10. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službene novine PGŽ“ broj: 43/18).
Sukladno članku 10. Odluke o komunalnom doprinosu podnositeljima će se
odobriti popust do 500m3 (svakom pojedinačno), a razlika u obujmu iznad
500m3 obračunati će se po punoj cijeni obračuna komunalnog doprinosa, što
sukladno obračunu obveze plaćanja komunalnog doprinosa iznosi 7.772,04 kn za
svakog pojedinačno.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih
odredbi ovog zaključka, izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog
doprinosa.
d) Udruzi branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba,
daje se suglasnost za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana J. Jelačića,
neposredno ispred Zagrebačke banke u gradu Krku, za dane od 06. - 09. srpnja;
od 26. do 28. srpnja; od 12. – 14. kolovoza; te od 24.- 26. kolovoza 2020. godine, u
vremenu od 08,00 – 23,00 sata, u cilju održavanja manifestacije „Najbolje od
domaćeg i našeg“ ( prodaja domaćih proizvoda i promocija OPG-ovaca).

Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Cordis d.o.o. iz Rijeke br. 0200/2020 od 29. lipnja
2020. godine, za provođenje postupka javne nabave za projekt „Energetska
obnova administrativne zgrade tvrtke Vecla d.o.o.“ u iznosu od 38.000,00 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a.
b) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Gradskog društva Crvenog križa
Krk za donaciju zaštitne opreme, jer trenutno ne raspolaže s traženom zaštitnom
opremom, te se upućuje podnositelja zamolbe da zaštitnu opremu samostalno
nabavi.
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano uz očitovanje
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, a koje se odnosi na Popis k.č. koje
su predmet natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Krka.
Obvezuje se obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da Popis k.č. koje su predmet
javnog natječaja s istaknutim primjedbama dostavi Odsjeku za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša radi provjere spornih čestica u Prostornom planu
uređenja Grada Krka.
Nakon provjere spornih čestica iz stavka 2. ovog Zaključka, Odsjek za
gospodarstvo će iste ukloniti iz Popisa te dostaviti Centru za poljoprivredu i
ruralni razvoj PGŽ.
d) Prihvaća se prijedlog Ugovora o nabavi za usluge provedbe postupka javne
nabave od strane tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke (vidi prilog predmetni prijedlog
Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka).
e) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano uz obveze
Udruge Maslinara Krka “Drobnica” za dostavu sve potrebne dokumentacije
koja se odnosi na trošenje doznačenih sredstava Centru za poljoprivredu i
ruralni razvoj PGŽ u 2019. godini, obzirom da su Sporazumom o suradnji
sredstva doznačena iz Proračuna Grada Krka.
Upućuje se Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za dopunu i dostavu
potrebne dokumentacije za Udrugu Maslinara “Drobnica” iz Krka za 2019.

godinu, posebno za program edukacija maslinara za koji Grad Krk nije zaprimio
izvješće o namjenski utrošenim sredstvima.
f) Prima se na znanje Informacija Odsjeka za gospodarstvo, a vezano uz dopis
konzultantske tvrtke Adria Bonus d.o.o. iz Poreča koji se odnosi na sagledavanje
mogućnosti isključenja nedavno uređenih sanitarnih čvorova iz projekta
„Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići“ na k.č. 1858/5 k.o. Poljica.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da s tvrtkom Sensum d.o.o. iz Rijeke
provjeri mogućnosti iz stavka 1. ovog Zaključka te prije pokretanja postupka
nabave utvrdi najbolje rješenje, kao i da uputi dopis Agenciji za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te zatraži očitovanje u vezi
navedenog.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Obavještavamo Vas da su dijelovi katastarskih čestica k.č. 3874/4, 3875 sve k.o.
Krk-grad u obuhvatu projekta „Građenje spoja nerazvrstane ceste na predjelu
Mali Kartec, planske oznake OU-ostale ulice na dijelovima k.č. 3865/1, 3868,
3869, 4032/3, 3876, 3875, 3874, cijeloj k.č. 3873/2 k.o. Krk-grad te dijelovima k.č.
433,432/6 k.o. Vrh“.
Za izgradnju predmetne građevine ishođena je lokacijska dozvola (Klasa:
UP/I-350-05/18-03/3, Ur.broj: 2170/1-03-04/3-18-5 dana 10.07.2018.godine),
provedba parcelacijskog elaborata je u postupku te je podnesen zahtjev za
ishođenje građevinske dozvole.
Grad Krk ima namjeru pristupiti izgradnji predmetne građevine po ishođenju
akata kojima se dozvoljava izgradnja te će se nakon toga za predmetnu
izgradnju planirati sredstva u Proračunu Grada Krka i Programu građenja
komunalne infrastrukture.
b) Primaju se na znanje posebni uvjeti HEP ODS d.o.o. na „Idejno rješenje
prometnice i parkirališta u zoni gospodarske namjene u Korniću“ izrađenom od
strane Plan Consulting d.o.o. iz Hreljina.
Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu
HEP ODS d.o.o. za izradu projektne dokumentacije zaštite i izmicanja
elektroenergetskih objekata u obuhvatu zone gospodarske namjene u Korniću
koja se uvjetuje u posebnim uvjetima (401200104/5363/20 DM od
12.06.2020.godine).

Ad 4.
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 5.
Informacija Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o uzurpaciji zemljišta u vlasništvu
Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prilikom provođenja postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata utvrđeno je
da su pojedini građani uzurpirali parcele ili dio parcele u vlasništvu Grada Krka, koje
parcele graniče sa zemljištem u privatnom vlasništvu.
U postupku ishođenja dokumentacije prilikom legalizacije objekata u takvim
slučajevima vlasnici su trebali zatražiti suglasnost Grada Krka, te u slučajevima kad je
to moguće otkupiti korišteno / uzurpirano zemljište.
Kako se građani nisu naknadno javljali da bi otkupili dio uzurpirane parcele, obvezuje
se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da iz postupaka danih suglasnosti, pozove
stranke koje su bile u postupku te pripremi Ugovore, kako bi se naplatilo uzurpirano
zemljište u vlasništvu Grada Krka.
Ad 6.
Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. za davanje suglasnosti za zaduživanje za nabavu dugotrajne
imovine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Vecli d.o.o. iz Krka daje se suglasnost za zaduživanje za nabavu dugotrajne imovine
(parkirnih automata sa nadogradnjom i spremnika za otpad sa sustavom za
upravljanje).

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da pripremi prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za zaduživanje Vecla d.o.o. Krk za nabavu dugotrajne imovine.
Ad 7.
Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću
Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13, 00 sati.
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