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             GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-114-17 

Krk, 09. veljače   2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 114. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 08. veljače (ponedjeljak) 2016. 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 Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 

Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica 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 

 

      D N E V N I    R E D 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Auto klub Krk iz Krka - zamolba za refundaciju troškova za uređenje sanitarnog 

čvora Auto kluba Krk, temeljem Zaključka gradonačelnika od 20. svibnja 2014. 

godine; 

b) Srednja  glazbena škola „Mirković“ iz Opatije – zamolba za isplatu odobrenih 

sredstava za sufinanciranje školarine Stefany Žužić iz Krka; 

c) Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o dodijeljenim socijalnim pomoćima u 

2015. godini; 

d) Udruga „Ćuk“ iz Krka – zamolba za korištenje male dvorane u Društvenom centru 

Krk subotom i nedjeljom u dopodnevnim i popodnevnim satima. 
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2. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Javni poziv Primorsko goranske županije za prijavu projekata za raspodjelu 

sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra; 

b) Ponude za oblikovanje i tisak karte poučne staze u sklopu projekta „Lokna“. 

 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Zahtjevi za asfaltiranje ulica u naselju Vrh prema Planu MO Vrh u 2016. godini; 

b) Obrt za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa - ponuda za izgradnju 

oborinske odvodnje kod Društvenog doma u naselju Brzac; 

c) Nadzorni inženjer Bruna Perožić mag.ing.aedif. - Završno Izvješće o završetku 

izvođenja radova na građevini „Rekonstrukcija mrtvačnice naselja Kornić, 4. 

skupine, na k. č. 301/48 i gr. č. 9/4 k.o. Kornić“ i troškovnik za izvedbu II. faze 

radova na predmetnoj građevini; 

d) Vlado Šipuš iz Požege, Orljanska 65 a - zamolba za rješavanje pristupnog puta do 

z.č. 664 k.o. Skrbčići u Pinezićima; 

e) Šulj Ivan iz Žgaljića – zamolba za asfaltiranje dijela ceste u naselju Žgaljići kod 

kbr. 2b. 

 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Tvrtka Cetis  d.o.o. – ponuda za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi 

plaćanja komunalne naknade u 2016. godini; 

b) Tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba – zamolba za davanje 

suglasnosti za izvođenje radova u Upravnoj zgradi Grada Krka radi uključenja 

Državne geodetske uprave, Ispostava Krk na javnu elektroničku 

komunikacijsku mrežu; 

c) Izvješće Odsjeka o rješavanju komunalnih problema u djelatnostima koje ne 

obavlja gradska komunalna tvrtka Vecla d.o.o. za razdoblje od 30. rujna do 31. 

prosinca 2015. Godine. 

5. Tvrtka Glavotok d.o.o. iz Krka – inicijativa za dodjelu nove ulice u industrijskoj 

zoni grada Krka na lokaciji Sv. Petar. 

6. Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi obilježavanja pješačkog 

prijelaza kod fratri kao i ponudu tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana za 

obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije na naprijed navedenom 

području. 

7. Informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi pokretanja postupka izrade 

dokumentacije za gradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, sukladno 

Odluci o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krka. 

8. Imovinsko – pravni predmeti.  

 

Ad 1. 

 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

a) Zamolbu Auto kluba Krk iz Krka, za refundaciju troškova za uređenje 

sanitarnog čvora Auto kluba Krk, temeljem Zaključka gradonačelnika od 20. 

svibnja 2014. godine, nismo u mogućnosti realizirati dok Auto klub Krk ne 

podnese cjelovito izvješće o stanju dovršenosti radova koji su troškovnički 

opisani i sastavni su dio Zaključka Klasa: 402-04/13-01/93, Urbroj: 2142/01-02/1-

14-8, od 20. svibnja 2014. godine.  

            Grad Krk sufinancirati će troškove u visini 20% izvršenih radova, što je 

razmjerno odobrenoj potpori u odnosu na procijenjenu vrijednost radova.  

b) Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti za isplatu odobrenih sredstava 

Srednjoj   glazbenoj školi „Mirković“ iz Opatije za školsku godinu 2014./2015. za 

sufinanciranje školarine Stefany Žužić iz Krka. 

Nadalje, odobrava se sufinanciranje školarine učenici  Stefany Žužić iz Krka, za 

školsku godinu 2015./2016 u iznosu od 200,00 kn mjesečno što ukupno iznosi 

2.000,00 kn. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

c) Prihvaća se  Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o dodijeljenim socijalnim 

pomoćima u 2015. godini ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

zaključka). 

  

d) Udruzi „Ćuk“ iz Krka odobrava se korištenje male dvorane u Društvenom 

centru Krk subotom i nedjeljom u dopodnevnim i popodnevnim satima, za 

odvijanje aktivnosti udruge. 

 

 

Ad 2. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se Javni poziv Primorsko goranske županije za prijavu projekata za 

raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra. 

Na predmetni Javni poziv Grad Krk prijaviti će projekt sanacije odrona ispod 

hotela Koralj na kupalištu Dražica i izgradnju kameno betonskog potpornog zida 

ispod vidikovca na kupalištu Dražica (II. faza). 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo. 

 

b) Utvrđuje se da je u postupku prikupljanja ponuda za najpovoljnijeg ponuđača za 

oblikovanje i tisak karte poučne staze u sklopu projekta „Lokna“, odabire 
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ponuda tvrtke Arvalis j.d.o.o. Zagreb u iznosu od 14.800,00 kn (iznos ponude 

oslobođen je  plaćanja PDV-a u okviru OP IPA Slovenija – Hrvatska 2007. 2013. 

- vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).        

 

Ad 3. 

 

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) Kako je dio nerazvrstane ceste u naselju Vrh južno od raskršća LC 58086 i 

LC 58090 i to na dijelovima: z. č. 2059,  1452/1, 1807, 1793/2, 1793/1, 1793/4 

sve k.o. Vrh i grč. 15/2, 265, 16, 17 sve k.o. Vrh izvedena na privatnim 

česticama, zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da  

pokrene postupak izrade elaborata izvedenog stanja ceste prema Zakonu o 

cestama. 

   

b) Prihvaća se ponuda Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda iz 

Krasa, za izgradnju oborinske odvodnje kod Društvenog doma u naselju 

Brzac, u iznosu od 18.155,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

c) Prihvaća se završno Izvješće o završetku izvođenja radova na građevini 

„Rekonstrukcija mrtvačnice naselja Kornić, 4. skupine, na k. č. 301/48 i gr. č. 

9/4 k.o. Kornić“ dostavljeno od  strane nadzornog inženjera Brune Perožić 

mag.ing.aedif. 

Procijenjena vrijednost radova od strane tvrtke Veja d.o.o. za II. fazu 

izvođenja radova na građevini „Rekonstrukcija mrtvačnice naselja Kornić, 4. 

skupine, na k. č. 301/48 i gr. č. 9/4 k.o. Kornić“ iznosi 166.250,00 kn +PDV što 

ukupno iznosi 207.812,50 kn.  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak 

nabave bagatelne vrijednosti, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ( „Narodne 

novine“ broj: 90/11, 83/13, 143,13 i 13/14) i Pravilniku o provedbi postupaka 

nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine PGŽ“ broj: 5/15) za projekt 

„Rekonstrukcija mrtvačnice naselja Kornić, 4. skupine, na k. č. 301/48 i gr. č. 

9/4 k.o. Kornić“ II. faza izvođenja radova. 

   

d) Prima se na znanje zamolba Vlada Šipuš iz Požege, za rješavanje pristupnog 

puta do z. č. 664 k.o. Skrbčići u Pinezićima. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu nije predviđena izrada projektne dokumentacije za   rješavanje 

pristupnog puta do z. č. 664 k.o. Skrbčići u Pinezićima. 
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Sukladno Zakonu o prostornom uređenju pripremu građevinskog zemljišta 

može financirati vlasnik ili onaj kome to uređenje koristi.  

Kompletnu dokumentaciju za ishođenje akata na temelju kojih se dozvoljava 

građenje potrebno je dostaviti Gradu Krku na verifikaciju.  

Upućuje se podnositelja zahtjeva na Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove zbog sklapanja Ugovora o financiranju uređenja građevinskog 

zemljišta sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj: 135/13). 

 

e) Načelno se prihvaća zamolba Šulj Ivana iz Žgaljića za asfaltiranje dijela ceste 

u naselju Žgaljići kod kbr. 2b.  

Kako je dio nerazvrstane ceste u naselju Žgaljić i to na dijelovima k. č. 2861/2 

k.o. i k. č. 2862/3 sve k.o. Poljica izvedena na privatnim česticama, zadužuje 

se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da  pokrene postupak 

izrade elaborata izvedenog stanja ceste prema Zakonu o cestama.   

Ad 4. 

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) Prihvaća se ponuda tvrtke Cetis  d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja računa 

po obvezi plaćanja komunalne naknade u 2016. godini,   u ukupnom iznosu 

od 17.675,19 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka); 

 

b) Tvrtki Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba daje se suglasnost za 

izvođenje radova u Upravnoj zgradi Grada Krka radi uključenja Državne 

geodetske uprave, Ispostava Krk na javnu elektroničku komunikacijsku 

mrežu sukladno tehničkom rješenju. 

                                                                                                                                                                                                                  

c) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o rješavanju 

komunalnih problema u djelatnostima koje ne obavlja gradska komunalna 

tvrtka Vecla d.o.o. za razdoblje od 30. rujna do 31. prosinca 2015. godine,  

Klasa: 363-04/14-01/38, Urbroj: 2142/01-03-05/7-16-4, od 2. veljače 2016. 

godine.  

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da Izvješće iz stavka 1. ovog 

zaključka proslijedi Zamjeniku gradonačelnika.  

U segmentu gdje su komunalni problemi evidentirani, a nisu riješeni zadužuje 

se Zamjenik gradonačelnika za koordinaciju rješavanja istih u suradnji s 

Odsjekom za komunalno gospodarstvo.   
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Nadalje, Zamjenik gradonačelnika dužan je o realizaciji zadatka prednjeg 

stavka ovog zaključka izvijestiti Kolegij gradonačelnika u roku od 30 dana,  

od dana primitka naprijed navedenog izvješća.  

 

Ad 5. 

Inicijativu tvrtke Glavotok d.o.o. iz Krka za dodjelu nove ulice u industrijskoj zoni grada 

Krka na lokaciji Sv. Petar obrazložio je Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se inicijativa tvrtke Glavotok d.o.o. iz Krka za imenovanje nove ulice u 

poslovnoj zoni grada Krka na lokaciji Sv. Petar koja vodi na sporedni ulaz (skladište) u 

trgovački centar Konzum i kamp odmorište „Krk“ pod nazivom „Odvojak Stjepana 

Radića“. 

Grad Krk će uskoro krenuti u izradu adresnog modela u GIS tehnologiji, te će se tim 

postupkom cjelovito pristupiti imenovanju svih novih ulica i preimenovanju 

privremenih rješenja. 

Ad 6. 

Informaciju o potrebi obilježavanja pješačkog prijelaza kod fratri kao i ponudu tvrtke Futura 

trade d.o.o. iz Lovrana za obilježavanje vertikalne i horizontalne signalizacije na naprijed 

navedenom području obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a  k 

 

Uređenje parkirališta „kod fratri“ u gradu Krku uvjetovalo je potrebu obilježavanja 

pješačkog prijelaza iz razloga sigurnosti pješačkog prometa prilikom prelaska preko 

kolnika.  

Predviđeno je da se prometnom signalizacijom upozori vozače na pješački prijelaz kako 

ne bi dolazilo do incidentnih situacija.  

Slijedom naprijed navedenog zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo – 

prometni redar da MUP RH, PU PGŽ Rijeka, Policijska postaja Krk uputi zahtjev za 

davanje suglasnosti za obilježavanje pješačkog prijelaza i izmještanje dijela postojeće  

vertikalne signalizacije na području „kod fratri“ u gradu Krku.  

Nakon dobivene suglasnosti potrebno je u što kraćem roku naručiti radove tvrtke 

Futura trade d.o.o. iz Lovrana temeljem ponude broj: 025/2016 u iznosu od 11.330,94 kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  



 

 
7 

Ad 7. 

 

Informaciju o potrebi pokretanja postupka izrade dokumentacije za gradnju reciklažnog 

dvorišta za građevinski otpad, sukladno Odluci o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ispita postupak  

ishođenja lokacijske dozvole za gradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, 

sukladno Odluci o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj: 23/15). 

Ad 8. 

1.Usvajanje teksta natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka 

koji su namijenjeni za rad udruga građana, klubova, javnih i drugih ustanova iz područja 

kulture, prosvjete, zdravstva , sporta i sl. koji ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi  

političkih stranaka i drugih organizacija koje obavljaju djelatnost od javnog interesa .  

2. Usvajanje teksta natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka 

koji su namijenjeni za rad trgovačkih društava , ustanova i sl. kojima je Grad Krk vlasnik ili 

osnivač, odnosno suvlasnik ili suosnivač.   

3.Donošenje odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu 

prehrambenih i higijenskih potrepština za potrebe korisnika socijalnog programa Grada 

Krka u 2016. godini. 

4.Prijedlog Krčki dvori d.o.o. sa sjedištem u Krku, Šetalište Sv. Bernardina 5 , za uvrštenje u 

Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2016. godinu , lokacije na Dunatu ( z. č. 

800/1 i z. č. 800/2 k.o. Kornić ) vlasništvo predlagatelja, za obavljanje djelatnosti 

ugostiteljstva ( kiosk do 12 m
2
 i ležaljke ). Predlagatelj također predlaže da se na navedenoj 

lokaciji izda suglasnost za dohranjivanje plaže sitnim šljunkom i izrada šljunčanih jezika zbog 

očuvanja plaže. 

5. Prijedlog Marice Depope Kristan iz Skrpčića 2 , za davanje suglasnosti za uređenje mini 

dječjeg igrališta na lokaciji uvala Jert, za koju je predlagateljici izdano koncesijsko 

odobrenje za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva. 

6.Prijedlog Nikice i Tatjane Depikolozvane iz Krka , Krčkih iseljenika 15 , za sporazumno 

uređenje odnosa između predlagatelja i Grada krka vezano za parkirališna mjesta u ulici 

Krčkih iseljenika u gradu Krku. 

7. Prijedlog Krk Montaža d.o.o. za sufinanciranje uređenja sanitarnog čvora na plaži Lunta – 

Ježevac u iznosu od 3.500,00 kuna. 
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8.Prijedlog Ines Jugović iz Omišlja, Papica bb, za produljenje ugovora za zakup javne 

površine na daljnje tri godine , na lokaciji broj: 6, kod Velog parka , za obavljanje djelatnosti 

prodaje unikatne keramike ( keramičke  kućice ) . 

9.Prijedlog Slavice Preden iz Omišlja , Veli kijec 22 , da se u ovogodišnjem natječaju za 

zakup javnih površina uvrsti lokacija broj: 8 , kod Velog parka ( prodaja lavande i proizvoda 

od lavande ) na rok zakupa od tri godine. 

10. Prijedlog Danijele Rusmir iz Pakraca za uvrštenje lokacije na javnoj površini , za 

postavljanje privremenog objekta – štanda , površine 2 m
2
, za obavljanje djelatnosti : prodaja 

suvenira od bračkog kamena. 

11. Prijedlog Luke Dekanića iz Krka, Kralja Tomislava 16 , za uvrštenje lokacije na javnoj 

površini , kod Velog parka, za postavljanje privremenog objekta – stari voz, za obavljanje 

djelatnosti: prodaja suvenira od drva masline, naplavina, starih bačvi, crijepova, morskih 

spužvi i dr. 

12. Prijedlog Jasne Rimbaldo  iz Krka, Crikvenička 5, za uvrštenje lokacije na javnoj površini  

za postavljanje privremenog objekta – štanda , za obavljanje djelatnosti : prodaja proizvoda 

OPG – a u suvenirskoj ambalaži ( pekmezi i sl. ). 

13. Prijedlog Dejana Uroševića iz Pule , Rizzijeva 14 da se naziv djelatnosti izrade sprej slika 

na lokaciji šetalište Sv. Bernardina utvrdi kao: cjelovečernja animacija sprejgrafita tehnikom 

sa motivima grada Krka i željama publike. 

14. Prijedlog Hedonist j.d.o.o. za boljim uređenjem lokacije za postavu privremenih objekata 

na lokaciji Stara tržnica i povećanjem broja lokacija za davanje u zakup javnih površina na 

lokaciji kod Velog parka. 

15. Prijedlog Maligec Borisa iz Krka, Mate Balote 31 , za davanje mogućnosti za pristupanje 

natječaju za davanje u zakup javnih površina u 2016. godini ( podnositelj zahtjeva ima dug 

prema Gradu Krku po osnovi zakupnine). 

16. Prijedlog Sanide Maligec iz Krka, Mate Balote 31 , za davanje mogućnosti za pristupanje 

natječaju za davanje u zakup javnih površina u 2016. godini ( podnositelj zahtjeva ima dug 

prema Gradu Krku po osnovi zakupnine ) 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih 

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.20 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                             GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                        Darijo Vasilić, prof. 
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