GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-12-136-80
Krk, 30. listopada 2012.

ZAPISNIK
sa 136. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 29. listopada (ponedjeljak) 2012. godine u
Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 09:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika grada
Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene
djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik za gospodarstvo i europske fondove,
Mladena Cvitković, 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:
 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje sportske dvorane u vrtiću za potrebe Atletskog kluba Krk;
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Područna škola Vrh- zamolba za
sufinanciranje kupnje knjiga pisca Hrvoja Kovačevića;
 Jedriličarski klub „Horizont“ iz Poreča- prijedlog u svezi prava na nagradu
temeljem Rješenja o kategorizaciji športaša, za Marka Žužića iz Krka;
 Udruga ovčara Grada Krka – zamolba za sufinanciranje kupnje električnog pastira;
 Razmatranje problematike pašarenja na području Grada Krka;
 Orijentacijski klub „Ris“ iz Delnica- zamolba za davanje suglasnosti za ucrtavanje
novih točaka na karti na području Grada Krka koje su potrebne za održavanje XVII
Otvorenog prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju 2013;
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 Udruga maslinara „Drobnica“ iz Krka, Trg Sv. Kvirina 1- zamolba za odobrenje



2.

3.

4.

5.

6.
7.

dodatnih novčanih sredstava u 2012. godini;
Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka- zamolba za rezerviranje termina nove
sportske dvorane u gradu Krku;
Gradsko društvo Crvenog križa Krk- zamolba
za sufinanciranje kupnje
automatskog vanjskog defibrilatora.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Izvješće Odsjeka za gospodarstvo u svezi izvršenh poslova na temelju Ugovora o
djelu vezanih za pripremu dokumentacije za projekt IPARD Mjera 301 –
izgradnja fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka II faza.
b) Tvrtka Contextus d.o.o. iz Rijeke – ponuda za besplatno instaliranje jednog
„Ecolight“ uređaja – sustava za štednju električne energije u režimu javne
rasvjete u rasponu od 16-35%.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Futura trade d.o.o. iz Lovrana- ponuda za izradu ploča koje se preporuča
postaviti na dječja igrališta;
b) Mjesni odbor Kornić – zahtjev za izradu portuna na mjesnom groblju u naselju
Kornić.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Željko i Đurđica Cvitkušić iz Krka, Plavnička 9- razmatranje idejnih projekata
u cilju podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju
pristupne prometnice (k.č. 3671/6, 3666/2 i dio 3671/5 k.o. Krk grad);
b) Razmatranje idejnog rješenja s kratkim opisom za uređenje galerije brodskih
maketa u gradu Krku;
c) Omega inžinjering d.o.o. Dubrovnik- obavijest
o dostavi ispravljene
Konzervatorske podloge „Zone A“ za potrebe UPU1- Krk na mišljenje u
Konzervatorski odjel u Rijeci.
Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Sv. Bernardina bb- zamolba u svezi promjene radnog
vremena za Caffe bar „Casa del padrone“;
b) Tvrtka Vali d.o.o. Krk – zamolba za produženje radnog vremena za Caffe bar
„Caffettaria XVIII stoljeća“;
c) Podnesak Obrtničke komore PGŽ , Udruženja obrtnika otoka Krka u svezi
primjene zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području otoka Krka;
HP – Hrvatske pošte d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13, prijedlog Ugovora o
sufinanciranju rada Poštanskog ureda 51517 Kornić.
Turistička zajednica Grad Krka – zamolba za sufinanciranje manifestacija TZ u
2012. godini.
Ad 1.

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za korištenje
sportske dvorane vrtića za potrebe Atletskog kluba Krk u svrhu održavanja
atletskih igraonica za vrtićku i školsku djecu s područja Grada Krka.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Područnoj školi Vrh, odobrava se
financijska potpora za kupnju knjiga pisca Hrvoja Kovačevića, koje će ostati u
knjižnici Područne škole Vrh, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2012. godinu odobrava iznos od 1.500,00 kn.
 I. Marku Žužiću iz Krka, I. Mažuranića 14, dodjeljuje se novčana nagrada,
temeljem Rješenja o kategorizaciji športaša - športaš Hrvatske VI. kategorije
(daroviti športaš), od strane Olimpijskog odbora, te se u tu svrhu na teret
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kuna.
II. Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sukladno prednjem stavku ovog
Zaključka izvrši imenovanom isplatu utvrđene nagrade.
Obrazloženje
Jedriličarski klub „Horizont“ Poreč, podnio je zahtjev Gradu Krku - Gradonačelniku,
da sukladno uobičajenoj praksi dodjeli novčanu nagradu za postignuti uspjeh odnosno
za uvrštenje u sportaša Hrvatske VI kategorije (daroviti sportaš) od strane
Olimpijskog odbora, za Marka Žužića, iz Krka I. Mažuranića 24.
Sukladno ranijim Odlukama Gradonačelnika da se nagrađuju vrhunski športaši sa
područja Grada Krka, za postignute rezultate sa novčanom nagradom u iznosu od
3.000,00 kuna, te priloženom rješenju o kategorizaciji športaša, kojim se imenovanog
razvrstava u športaša Hrvatske VI. kategorije (daroviti športaš), trebalo je donijeti
Zaključak kako je to navedeno u izreci.
Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Pravilniku o kategorizaciji
sportaša, novčanu nagrada za športaša mlađeg od 18. godina isplati na žiro račun
roditelja.
U smislu članka 10. točke 16. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj
177/04 i 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) i Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne
novine» broj 95/05, 96/06 i 68/07146/08, 2/09, 9/09-ispravak 146/09,123/10,137/11 i
61/12) primitak-nagrada iz točke 1. izreke ne smatra se dohotkom, te ne podliježe
oporezivanju.
Slijedom svega iznesenog donijet je Zaključak kako je to navedeno u izreci.
 Udruzi ovčara Grada Krka odobrava se financijska potpora za kupnju
električnog pastira, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012.
godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn, temeljem dostavljenog predračuna.
 Zadužuje se Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj da pripremi novi
prijedlog Odluke o pašarenju na području Grada Krka, te da prijedlog Odluke
dostavi Lovačkom društvu Orebica, Udruzi ovčara Grada Krka „Ponikva“,
Udruzi maslinara Grada Krka „Drobnica“, Mjesnim odborima, Odboru za
poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka, kako bi Gradu Krku, JUO, Odsjeku
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za opće, pravne i kadrovske isti dostavili eventualne primjedbe i sugestije na
prijedlog Odluke.
 Orijentacijskom klubu „Ris“ iz Delnica daje se suglasnost za korištenje površina
u svrhu izrade novog zemljovida na području Grada Krka koje će izraditi češki
crtač orijentacijskih karata Zdenek Sokolor, a za potrebe održavanja „XVII
Otvorenog prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju 2013.,“
 Odgađa se donošenje zaključka po zamolbi Udruge maslinara „Drobnica“ iz
Krka, za odobrenje dodatnih novčanih sredstava u 2012. godini.
Upućujemo podnositelja zahtjeva da Gradu Krku, Odsjeku za društvene
djelatnosti dostavi točan izračun brutto sredstava potrebnih za isplatu plaće za
profesionalnog tajnika udruge u 2012. godini.
 Prima se na znanje zamolba Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz Krka, za
rezerviranje termina nove sportske dvorane u gradu Krku, za potrebe kluba,
obzirom na neadekvatan prostor koji klub koristi u zimskim mjesecima.
Grad Krk voditi će računa o potrebama Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz
Krka, kao i o potrebama svih ostalih klubova koji iskažu potrebu korištenja nove
sportske dvorane u gradu Krku, nakon završetka gradnje iste.
 Grad Krk podržava akciju Gradskog društva Crvenog križa Krk, za kupnju
automatskog vanjskog defibrilatora treće generacije namijenjen oživljavanju u
svim uvjetima, te će se u akciju uključiti naknadno, ovisno o preostalim
financijskim potrebama Gradskog društva Crvenog križa Krk za kupnju
predmetnog aparata.
Ad 2.
Razne zahtjeve i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te
je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje Izvješće Odsjeka za gospodarstvo u svezi izvršenih poslova na
temelju Ugovora o djelu vezanih za pripremu dokumentacije za projekt IPARD Mjera
301 – izgradnja fekalne kanalizacije istočnog dijela grada Krka II faza.
Očekuje se od ugovornih partnera dovršetak preuzetih poslova prije isplate naknade po
ugovoru.
b)Grad Krk zainteresiran je ponudu tvrtke Contextus d.o.o. iz Rijeke za besplatno
instaliranje jednog „Ecolight“ uređaja – sustava za štednju električne energije u režimu
javne rasvjete u rasponu od 16-35%, radi izmjere efekata uštede električne energije na
javnoj rasvjeti.
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Upućujemo tvrtku Contextus d.o.o. iz Rijeke da u svezi izvršenja predmetnog posla iz
stavka I. ovog zaključka dostavi Gradu Krku prijedlog Ugovora o postavi„Ecolight“
uređaja na rok od 4 (četiri) mjeseca.
Ad 3.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, za izradu ploča koje se
preporuča postaviti na dječja igrališta s time da se na ploči nadopiše tekst –
Molimo Vas da uočene nedostatke prijavite na e-mail: grad-krk@ri.t-com.hr
(vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zapisnika).
Ploče iz prednjeg stavka ovog zaključka postaviti će se na svim dječjim
igralištima na području Grada Krka.
b) Prima se na znanje zahtjev Mjesnog odbora Kornić za izradu portuna na
mjesnom groblju u naselju Kornić.
Radi ograničenih sredstava u Proračunu Grada Krka za 2012. godinu, navedena
investicija nastojati će se realizirati u 2013. godini.
Ad 4.
Razne zahtjeve i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se rješenje pristupnog puta u idejnim projektima broj 214/12
izrađenim u GPZ d.d. iz Rijeke za rekonstrukciju pristupne prometnice na k.č.
3671/6, 3666/2 i dijelu 3671/5 k.o. Krk grad, na način da se izvrši korekcija na
dijelu puta označenom u grafičkom prilogu koji je dio ovog zaključka, obzirom
da označeni dio nije logična cjelina pristupnog puta.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da vlasnicima
okolnih čestica uputi obavijest o planiranom zahvatu rekonstrukcije pristupne
prometnice na k.č. 3671/6, 3666/2 i dijelu 3671/5 k.o. Krk grad.
b) Prihvaća se idejno rješenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, u ulici
J.J. Strossmayera 24, u cilju uređenja galerije brodskih maketa u gradu Krku,
izrađeno od tvrtke Forma biro d.o.o. iz Korivnice, s time da se upućuje izrađivač
projekta da po potrebi izvrši jednostavne istražne radove zbog utvrđivanja
mogućnosti spuštanja kote poda. Ukoliko se potvrdi mogućnost spuštanja poda
bez narušavanja statike objekta i potrebnih dodatni opsežnih radnji,
troškovnički je potrebno prikazati uređenje postojećeg poda uz postav potrebne
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termo i hidro izlolacije, a alternativno spuštanje razine poda sa svim potrebnim
radnjama.
c) Prima se na znanje obavijest Omega inžinjering d.o.o. Dubrovnik o dostavi
ispravljene Konzervatorske podloge „Zone A“ za potrebe UPU1- Krk na
mišljenje u Konzervatorski odjel u Rijeci ( vidi prilog predmetnu obavijest koja čini
sastavni dio ovog zaključka).
Prihvaća se obrazloženje za produženje roka te se upućuje izrađivač
Konzervatorske podloge da nakon utvrđivanja iste od strane nadležnog tijela
dostavi Gradu Krku primjerak Konzervatorske podloge na temelju koje će se
sukladno Ugovornim obvezama izvršiti isplata.
Ad 5.
Razne zahtjeve i zamolbe upućene Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

a)





Zaključke
Udovoljava se zamolbi tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Sv. Bernardina bb, u
svezi promjene radnog vremena za Caffe bar „Casa del padrone“ i to kako je
predloženo:
31. listopada 2012. g. do 02,00h
03., 10., 16., 24., studenog 2012. g. do 02,00h
01., 08., 14., 15., 22., 24., 25., 26 i 31. prosinca do 02,00 h;

 vikendima u siječnju i veljači 2013. godine do 02,00h.
 radnim danom do kraja veljače 2013. godine 08,00- 22,00h.
b) Udovoljava se zamolbi tvrtke Vali d.o.o. iz Krka, Vela Placa 1, u svezi
produženja radnog vremena za Caffe bar „Caffettaria XVIII stoljeća“ i to kako
je predloženo:
 u vremenskom razdoblju od 01. studenog 2012. godine do 01. ožujka 2013. godine
svaki petak do 02,00h.
U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom,
propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.
c) Prihvaća se podnesak Obrtničke komore PGŽ, Udruženja obrtnika otoka Krka,
u svezi primjene zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području otoka Krka
(vidi prilog predmetni podnesak koji čini sastavni dio ovog zaključka).
Povjerenstvo za polaganje Programa posebnog ispita za auto taksi vozača, od
strane JLS imenovati će se na narednoj sjednici Koordinacije JLS otoka Krka.
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Ad 6.
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju rada Poštanskog ureda 51517 Kornić, dostavljenog od HP
– Hrvatske pošte d.d. iz Zagreba, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju rada Poštanskog ureda 51517
Kornić, dostavljen od HP – Hrvatske pošte d.d. iz Zagreba (vidi prilog predmetni
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka) – s napomenom da odredbe
članka 5. i 6. ocjenjujemo suvišnima, te su iste izostavljene iz predmetnog
prijedloga Ugovora.
Ad 7.
Zamolbu Turističke zajednice Grada Krka, iz Krka, Vela Placa 1, za sufinanciranje
manifestacija TZ u 2012. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Turističkoj zajednici Grada Krka odobrava se financijska potpora za održavanje
manifestacija koje organizira TZ Grada Krka za turističku sezonu 2012., te se u tu
svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava ukupan iznos od 22.000,00
kn, za navedene manifestacije:



Krčki sajam 2012.
Volim proljeće u Krku

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 12,15 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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