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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-167-32 

Krk, 16. svibnja  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 167. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 15. svibnja (ponedjeljak) 2017. 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, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 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, Marinka Margan, stručni suradnik 

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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje problematike dovršetka izgradnje građevina na Vrškom groblju; 

b) Izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izrađenom i 

verificiranom Idejnom rješenju za izgradnju prometnica u naselju Brzac; 

c) Tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja - ponuda za izradu Idejnog rješenja za izgradnju 

reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na području Grada Krka. 

2. Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.03 – 30. 04. 2017. godine. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  
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a) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi donošenja Zaključka za 

daljnje postupanje naplate nedospjelog duga komunalne naknade za koncern 

„Agrokor“ d.d. iz Zagreba Trg Dražena Petrovića 3; 

b) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje nabavke križa i stolica za 

prostoriju mrtvačnice na Mjesnom groblju Kornić; 

c) Ponuda tvrtke Vekasa – commerce d.o.o. iz Brusić, Brusić 15, za radove na 

uređenju drvenog stupa – jarbola na Placi u gradu Krku; 

d) Obrt za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa – ponuda  za sanaciju 

kamenog zida i izgradnju betonske ograde u dijelu park šume Dražica, na dijelu 

šumske staze – šetališta; 

e) Zamolba Mjesnog odbora Milohnić za košnju trave tijekom ljetnih mjeseci na 

području Mjesnog odbora Milohnić; 

f) Prijedlog Financijske agencije FINA iz Rijeke, za prorjeđivanje krošnji stabala 

ispred poslovnice Fina u Krku, odnosno uklanjanje stabala kestena i topole, te da 

se izvrši zamjena prikladnijim ( niskim) raslinjem. 

4. Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Rijeka. 

5. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk prijedlog za :  

a) Izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk; 

b) u vezi davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ 

Krk. 

6. Prijedlog  Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko 

goranske, Policijske postaje Krk, za obavljanje poslova privatne zaštite na 

javnim površinama. 

7. Prijedlog Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje nasipavanja i razastiranja  

jalovine na dijelu poljoprivrednog puta od naselja Salatić prema Kaštelu. 

8. Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi Projekcije troškova 

za novi objekt Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk – Područni vrtić 

Malinska. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila  je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a)  Prima se na znanje revidirani troškovnik od strane Eda Hera dipl. ing. građ. za 

izvođenje prve faze izgradnje pomoćne zgrade na Vrškom groblju (spremište, 

WC i septička jama) koji uključuju izvođenje grubih građevinskih radova za 

koje procijenjena vrijednost iznosi 81.368,00 kn + PDV.  

Zadužuje se Radmila Živanović Čop da hitno pokrene postupak nabave za 

izvođenje radova po predmetnom troškovniku.   
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b) Prihvaća se izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

izrađenom i verificiranom Idejnom rješenju za izgradnju prometnica u naselju 

Brzac. 

 

Sukladno Ugovoru s tvrtkom Geoprojekt d.d. Klasa: 350-05/13-01/3, Urbroj: 

2142/01-02/16-34 od 18. studenog 2016. godine  potrebno je nastaviti izradu 

Idejnog projekta za građevinu „Izgradnja prometnica u naselju Brzac“.  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja za izradu Idejnog rješenja 

za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na području Grada Krka, 

u iznosu od 7.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Nakon izrade Idejnog rješenja za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog 

otpada na području Grada Krka, zatražiti će se ponude za izradu geodetskih i 

Idejnih projekata.                                                                                                                   

 

Ad 2. 

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01.03 – 30. 04. 2017. godine, obrazložila je Dinka 

Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u ča k  

 

Prihvaća se  Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe od 01. 03. – 30. 04. 2017. godine – 

vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Temeljem uvodno navedenog Zakona o proračunu, Izvještaj o korištenju Proračunske 

zalihe od 01.03. – 30. 04. 2017. godine, uputit će se članovima Gradskog vijeća Grada 

Krka u cilju razmatranja.   

Ad 3.  

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić  te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a)   

Uvidom u evidencije Grada Krka utvrđeno je postojanje duga komunalne naknade i 

zateznih kamata za koncern Agrokor d.d. Zagreb OIB: 05937759187 i njegovim ovisnim 

i povezanim društvima i to za tvrtke:  

- Konzum d.d. u iznosu od 256.193,42 kn; 

- Velpro – centar d.o.o. u iznosu od 26.745,70 kn i  

- Tisak d.d. u iznosu od 2.504,37 kn.  

-  
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Zadužuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo da pokrene postupak prisilne 

naplate putem FINE za naprijed utvrđene iznose  duga komunalne naknade.   

b) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za nabavku križa i 

stolica za prostoriju mrtvačnice na Mjesnom groblju Kornić, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 5.375,00 u koji 

iznos je uključen iznos PDV- a, temeljem ponude Stolarskog obrta „Barić“ iz 

Omišlja.  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Vekasa – commerce d.o.o. iz Brusić, Brusić 15, za 

radove na uređenju drvenog stupa – jarbola na Placi u gradu Krku, u iznosu od 

11.125,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 

d) Prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa, za 

sanaciju kamenog zida i izgradnju betonske ograde u dijelu park šume Dražica, 

na dijelu šumske staze – šetališta (gledano od vidikovca prema hotelu „Bor“) u 

iznosu od 48.137,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za košnju trave tijekom ljetnih 

mjeseci na području Mjesnog odbora Milohnić. 

 

Na temelju dostavljene ponude Obrta „Lavanda“ rasadnik i trgovina vl. 

Krešimir Dijanić iz Krka, odobrava se iznos od 7.320,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a (po jednoj košnji) za košnju trave na području Mjesnog 

odbora Milohnić, s napomenom da se radovi na košnji i krčenju raslinja, tijekom 

ljetne sezone izvrše maksimalno dva puta.  

 

f) Prima se na znanje prijedlog Financijske agencije FINA iz Rijeke, za 

prorjeđivanje krošnji stabala ispred poslovnice Fina u Krku, odnosno uklanjanje 

stabala kestena i topole, te da se izvrši zamjena prikladnijim ( niskim) raslinjem.  

 

Obzirom na naprijed navedeni prijedlog Financijske agencije FINA iz Rijeke, 

zatražena je ponuda tvrtke Vecla d.o.o. za potrebne hortikulturadove. 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da zatraži još jednu ponudu za 

obavljanje naprijed navedenih radova. 

                                                                              

Ad 4. 

Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  
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Prima se na znanje Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Rijeka, Klasa: 810-03/17-01/02, Urbroj: 543-12-01-17-2, od 09. 

svibnja 2017. godine, o pripremi i provedbi aktivnosti iz djelokruga JLP(R)S za 

turističku sezonu u 2017. godini.   

Ad 5. 

Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e  

a)  

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. 

b)  

Temeljem 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 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk. 

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. 

Ad 6. 

Prijedlog  Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko goranske, Policijske 

postaje Krk, za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Vezano na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko 

goranske, Policijske postaje Krk, za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim 

površinama sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, obvezuje se pročelnik JUO Grada 

Krka, da od ovlaštenih zaštitarskih tvrtki zatraži ponudu za obavljanje poslova privatne 

zaštite na javnim  površinama u gradu Krku, tijekom turističke sezone 2017. godine.                

Ad 7. 
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Prijedlog Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje nasipavanja i razastiranja  jalovine na dijelu 

poljoprivrednog puta od naselja Salatić prema Kaštelu obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da isplati iznos od 3.200,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a za obavljanje poslova nasipavanja i razastiranja  jalovine na 

dijelu poljoprivrednog puta od naselja Salatić prema Kaštelu,  temeljem ponude tvrtke 

Imgrad  d.o.o. iz Skrbčića, Skrbčići 2/b.    

Ad 8. 

prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi Projekcije troškova za novi objekt 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk – Područni vrtić Malinska, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Projekcija troškova Klasa: 022-05/17-01/26, Urbroj: 2142/01-16-01-

17-1, od 28. travnja 2017. godine, za novi objekt Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk – Područni vrtić Malinska, koja je usvojena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića 04. svibnja 2017. godine. 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,00 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 
 


