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                GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-86-48 

Krk, 19 . svibnja   2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 86. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. svibnja (ponedjeljak) 2015. 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, Josip Staničić, 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,  Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, 

stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a)  Tvrtka Geo rad d.o.o. – ponuda za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje 

izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Vrbničke ulice u gradu Krku; 

b)  Dragan Ribarić d.i.g. – mišljenje o stanju stabilnosti konstrukcije krovišta 

Upravne zgrade Grada Krka u vezi moguće montaže fotonaponskih solarnih 

panela na krov zgrade; 

c)  Hana Kovačova iz Pinezića – očitovanje za sufinanciranje radova na izgradnji 

upojnog bunara i asfaltiranja pristupnog puta sa linijskom rešetkom na području 

Vršak u naselju Pinezići; 

d) Izrada idejnih projekata za gradnju zapadne gradske zaobilaznice u gradu Krku; 
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e) Tvrtka Geo line d.o.o. Krk – ponuda za izradu geodetskog projekta za potrebe 

projektiranja, geodetska situacija s iskolčenjem, geodetska parcelacija i 

evidentiranje građevine za izgradnju Jedriličarskog kluba „Plav“ u Krku; 

f) Hrvatske vode iz Rijeke, Verdijeva 6/IV - Rješenje za plaćanje vodnog doprinosa 

za gradnju nerazvrstane ceste oznake U-5.2 u poslovnoj zoni 29, na predjelu Sv. 

Petar u gradu Krku. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti: 

a) Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za sufinanciranje manifestacije XX 

susreta darivatelja krvi Primorsko goranske i Istarske županije; 

b) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – prijedlog za nagrađivanje učenika i 

mentora koji su sudjelovali na državnim natjecanjima tijekom školske godine 

2014./2015.; 

c) Servis za klavijature Lukić iz Čavla, Cernik 185 - ponuda za dodatne radove na 

popravku klavira koji će se koristiti pri održavanju nastave glazbene škole „Ivana 

Matetića Ronjgova“ u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk; 

d) Šahovski klub „Krk“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje troškova prijevoza na 

treninge u Šahovski klub Rijeka za uspješne šahistice kluba sestre Bogdanić. 

3. Tvrtka NetCom iz Rijeke, Riva 6 - ponuda za integraciju podataka sa Meteo 

stanice na portal, te izrada dodatne stranice sa poviješću i grafovima; 

4. Grupa vježbenika primljenih u Grad Krk na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa - zamolba za sufinanciranje troškova seminara za 

pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita; 

5. Informacija Zamjenika gradonačelnika o skorom isteku Ugovora o izvođenju 

radova na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka. 

6. Prijedlog PGŽ, Županjske skupštine, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu 

povelja i priznanja za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci. 

7. Lovačko društvo „Zec“ iz Malinske – zamolba za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine u naselju Milohnić na Placi za dan 24. svibnja 2015. i za 

dan 13. lipnja 2015. ispred Društvenog doma u naselju Bajčići, u cilju proslave 

105. obljetnice osnutka lovačkog društva. 

8. Mjesni odbor Skrbčići – Pinezići – inicijativa za zaključenje Ugovora o djelu s 

jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica 

i puteva u naseljima Skrbčić  i Pinezić. 

 

Ad 1. 

Prijedloge 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) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo rad d.o.o. za izradu geodetskog elaborata za 

evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Vrbničke ulice u gradu 
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Krku, u iznosu od 5.400,00 kn + PDV što ukupno iznosi 6.750,00 kn ( vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

b) Na temelju mišljenja Dragana Ribarića d. i. g. o stanju stabilnosti konstrukcije 

krovišta Upravne zgrade Grada Krka, a u vezi moguće montaže fotonaponskih 

solarnih panela na krov zgrade, zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša da naruči izradu glavnog projekta za izgradnju fotonaponskih 

solarnih panela na krov Upravne zgrade Grada Krka. 

 

c) Prihvaća se očitovanje Hane Kovačove iz Pinezića za sufinanciranje radova na 

izgradnji upojnog bunara i asfaltiranja pristupnog puta sa linijskom rešetkom na 

području Vršak u naselju Pinezići u iznosu od 40% nabavne vrijednosti radova.  

Zadužuje se Radmila Živanović Čop da provede postupak javne nabave za 

radove navedene u prednjem stavku ovog zaključka, sukladno Zaključku 

gradonačelnika Klasa: 363-02/15-02/10, Urbroj: 2142/01-02/1-15-9, od 5. svibnja 

2015. godine. 

Nakon provedenog postupka javne nabave, temeljem članka 167. Zakona o 

prostornom uređenju,  Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove sklopiti će 

Ugovor o sufinanciranju radova s podnositeljicom zamolbe, te će Ugovore 

objaviti u „Službenim novinama PGŽ“ sukladno zakonskim odredbama. 

 

d) Prihvaća se prezentirani idejni projekt za gradnju zapadne gradske zaobilaznice 

u gradu Krku, izrađen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka. 

Prihvaćen je prijedlog projektanta u smislu podjele cijele zaobilaznice u više 

dionica. 

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. Krk za izradu geodetskog projekta za 

potrebe projektiranja (geodetska situacija s iskolčenjem, geodetska parcelacija i 

evidentiranje građevine) za izgradnju Jedriličarskog kluba „Plav“ u Krku, u 

iznosu od 8.650,00 kn + PDV što ukupno iznosi 10.812,50 kn ( vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

  

f) 1. Prihvaća se Rješenje Hrvatskih voda iz Rijeke, Klasa: UP/I-325-08/15-

01/0220989, Urbroj: 374-3303-2-15-2, od 11. svibnja 2015. godine za plaćanje 

vodnog doprinosa za gradnju nerazvrstane ceste oznake U-5.2 u poslovnoj Zoni 

29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, u iznosu od 1.833,35 kn.  

 

2. Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za uplatu sredstava iz stavka 1. 

ovog zaključka.  

 

Ad 2. 

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) Gradskom društvu Crvenog križa Krk  odobrava se financijska potpora za 

održavanje manifestacije XX susreta darivatelja krvi Primorsko goranske i 

Istarske županije, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. 

godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

b) Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O. Š. "Fran 

Krsto Frankopan" Krk, MŠ Krk, PŠ Vrh i SŠ "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk za 

postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće 

nagrade mentoru  i učenicima i to:  

 novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se mentoru Borisu Bolšecu, 

prof. i Karlu Sintiću, učeniku I. G razreda Srednje škole „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz predmeta informatika; 

 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Meri Tomašić 

prof. i Darinki Čutul, učenici 3. HTT razreda Srednje škole „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ za sudjelovanje na Državnom Gastro natjecanju; 

 

 novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se mentorici Steli 

Prendivoj prof. i Miji Bušljeta  učenici 3. G razreda Srednje škole „Hrvatski 

kralj Zvonimir“ , za sudjelovanje i osvojeno treće mjesto na  Državnom 

natjecanju  iz predmeta kemija; 

 

  novčana nagrada u iznosu od 1.500,00 kn dodjeljuje se mentorici Dijani Štolfa 

prof., te Tamari Petrov i Ivoni Mršić, učenicama  4. E razreda Srednje škole 

„Hrvatski kralj Zvonimir“ za sudjelovanje i osvojeno prvo mjesto na  

Državnom natjecanju  iz ekonomske grupe predmeta; 

 

 novčana nagrada u iznosu od 1.500,00 kn dodjeljuje se mentorici Zvjezdani 

Morožin prof., i Elizabeti Stanić, učenici  4. G razreda Srednje škole „Hrvatski 

kralj Zvonimir“ za sudjelovanje i osvojeno prvo mjesto na  Državnom 

natjecanju  iz  predmeta talijanski jezik. 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

 

c) Prihvaća se ponuda za dodatne radove na popravku klavira koji će se koristiti 

pri održavanju nastave glazbene škole „Ivana Matetića Ronjgova“ u Osnovnoj 

školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk, dostavljena od Servisa za klavijature Lukić 

iz Čavla, u iznosu od 3.600,00 kn ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka); 
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d)   Prihvaća se zamolba Šahovskog kluba „Krk“ za sufinanciranje troškova 

prijevoza radi odlaska na treninge za uspješne šahistice kluba sestre Bogdanić u 

Šahovski klub Rijeka.  

Grad Krk sufinancirati će dio troškova prijevoza djece uključene u aktivnosti 

sporta i kulture,  koja putuju na treninge  izvan otoka Krka u iznosu od 0,40 kn 

/km, na temelju pisanog izvješća kluba ili Ustanove koje pohađa dijete.     

 

Ad 4. 

Ponudu tvrtke NetCom iz Rijeke, Riva 6, za integraciju podataka sa Meteo stanice na portal, 

te izrada dodatne stranice sa poviješću i grafovima obrazložio je Zamjenik gradonačelnika 

Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke NetCom iz Rijeke, za integraciju podataka sa Meteo stanice 

na portal, te izrada dodatne stranice sa poviješću i grafovima, u iznosu od 9.000,00 kn u 

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

ovog zaključka).  

 

Ad 5. 

Zamolbu grupe vježbenika primljenih u Grad Krk na stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa za sufinanciranje troškova seminara za pripremu polaganja općeg 

dijela državnog stručnog ispita obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zamolba grupe vježbenika primljenih u Grad Krk na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za sufinanciranje troškova 

seminara za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita.  

 

Grupi vježbenika odobrava se iznos od 1.650,00 kn za troškove smještaja u vrijeme 

trajanja seminara za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita, te 

korištenje službenog auta za prijevoz na relaciji Krk – Zagreb - Krk.  

 

 

Ad 6. 

 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Zadužuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da Franji Magašu naruči 

izradu troškovnika potrebnih za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova 

na održavanju i remontu javne rasvjete na području Grada Krka. 
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Troškovnik iz stavka I. ovog zaključka, voditelj Odsjeka dužan je u roku od 15 dana,  od 

dana donošenja ovog zaključka dostaviti Kolegiju gradonačelnika u cilju  ustupanja 

poslova na održavanju javne rasvjete tvrtki Ponikva Eko otok Krk.  

 

Ad 7. 

 

Prijedlog PGŽ, Županjske skupštine, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja 

za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje prijedlog PGŽ, Županjske skupštine, Odbor za izbor, imenovanja i 

dodjelu povelja i priznanja za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci. 

 

Ad 8. 

Zamolbu Lovačkog društva „Zec“ iz Malinske za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine u naselju Milohnić na Placi za dan 24. svibnja 2015. i za dan 13. lipnja 2015. ispred 

Društvenog doma u naselju Bajčići, u cilju proslave 105. obljetnice osnutka lovačkog društva  

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

Z a k l j u č a k 

Lovačkom društvu „Zec“ iz Malinske, odobrava se korištenje javne površine u naselju 

Milohnić na Placi za dan 24. svibnja 2015. U vremenu od 11,00 – 16,00 h  i za dan 13. 

lipnja 2015. godine u vremenu od 19,00 – 02,00 h ispred Društvenog doma u naselju 

Bajčići, u cilju proslave 105. obljetnice osnutka lovačkog društva.    

 

Ad 9. 

Inicijativu Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezići za zaključenje Ugovora o djelu s jednom 

osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva u naseljima 

Skrbčić  i Pinezić obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezići za zaključenje Ugovora o 

djelu s jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica 

i puteva u naseljima Skrbčić  i Pinezić, u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. 

kolovoza 2015. godine u neto iznosu od 2.500,00 kn mjesečno.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.30 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                             GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                        Darijo Vasilić, prof. 
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