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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-165-28 

Krk, 25. travnja  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 165. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. travnja (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, 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 društvene djelatnosti:  

 Udruga Kreativni Krk – zamolba za financiranje troškova nabavke ribica koje 

bi se dijelile građanima i posjetiteljima grada Krka u sklopu realizacije 

manifestacije „Prvomajski šušur“   

 Prijedlog Kristine Marinković iz Krka, Brzac 59, studentice 2. godine 

diplomskog studija Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, o obustavi 

stipendije od strane Grada Krka obzirom da  prima stipendiju Nacionalne 

zaklade za  2016. /2017. godinu; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ – prijedlog za nagrađivanje učenika i 

nastavnika – mentora  za postignute rezultate na Državnim natjecanjima; 

 Šahovski kluba „Draga“ iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje organizacije 

pojedinačnog prvenstva Hrvatske za žene; 
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 Veslački klub „Glagoljaš“ iz Omišlja – zamolba za sufinanciranje nabavke 

školskog veslačkog čamca za obuku veslača. 

2. Odsjek za proračun i financije:  

a) Tvrtka Coin iz Pule – ponuda  za aplikaciju „Otvoreni grad“ 

b) Izvješće o izvršenju Proračuna Grad Krka za razdoblje od 01.01 – 31.03. 2017., 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje glavnog projekta i  troškovnika za izgradnju građevine „Pomoćna 

zgrada na vrškom groblju“,  dostavljene od Nenada Kocijana dipl. ing arh; 

b) Tvrtka Domeni d.o.o. – ponuda za dobavu, dopremu i ugradnju četiri Led 

svjetiljke za cestovnu rasvjetu mjera L 235/740- D2, u naselju Brzac, prema kbr 

70/10; 

c) Geodetski zavod Rijeka – ponuda za dopunu Registra nerazvrstanih cesta Grada 

Krka iz srpnja 2016. godine; 

d) Tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija- ponuda  za izradu geodetske podloge za k. č. 2065 

k.o. Krk grad, za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu Krku; 

e) Razmatranje  rješavanja sigurnosti prometovanja vozila i pješaka u ulici Narodnog 

Preporoda u gradu Krku, prema nalogu Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Uprave prometne inspekcije; 

f) Razmatranje realizacije projekta reciklažnog dvorišta na lokalitetu kod naselja 

Žgaljić; 

g) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o tijeku projekta 

izgradnje građevine „Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) 

istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku; 

h) Razmatranje Idejnih  projekata  za Rekonstrukciju dijela ulice Krčkih iseljenika s 

izgradnjom nogostupa uz dio ulice Narodnog Preporoda i Ružmarinske ulice u 

gradu Krku. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Izvješće Nogometnog kluba Krk o namjenski utrošenim sredstvima temeljem 

Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“; 

b) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se daljnji postupak naplate duga 

komunalne naknade za obveznika tvrtku Kvarner dom d.o.o. iz Rijeke, Riva 4, 

povjeri Vojku Brautu iz Rijeke; 

c) Prijedlog   Odsjeka za komunalno gospodarstvo za izvršenje otpisa potraživanja 

duga komunalne naknade za ovršenika tvrtku Isola d oro d.o.o. iz Bajčića; 

d) Zamolba Roberta Žužića iz Krka, vlasnika OPG – agroturizam „Dvori Sv. Jurja“ 

za ukidanje ili izmjenu rješenja o plaćanju komunalne naknade za objekt na adresi 

Pinezići bb; 

e) Tvrtka Surazo d.o.o. iz Zagreba, Trnsko 15 e- zamolba  za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine radi izvođenja muzičkih skladbi tijekom turističke 

sezone 2017. godine. 

5. Informacija o pristigloj obavijesti Trgovačko uslužnog obrta „Hartica“ vl. Jasna Kosić 

o prestanku obavljanja djelatnosti prodaje državnih biljega i fotokopiranja na ulazu 

Upravne zgrade Grada Krka. 
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Ad 1. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Udruzi Kreativni Krk odobrava se financijska potpora za troškove nabavke 

ribica koje bi se dijelile građanima i posjetiteljima grada Krka u sklopu 

realizacije manifestacije „Prvomajski šušur“, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

 Prihvaća se prijedlog Kristine Marinković iz Krka, Brzac 59, studentice 2. godine 

diplomskog studija Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, o obustavi 

stipendije od strane Grada Krka obzirom da  prima stipendiju Nacionalne 

zaklade za  2016. /2017. godinu. 

 

Kako  naprijed navedena studentica prima stipendiju Nacionalne zaklade, 

temeljem članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 39/10), nakon primitka prve uplate stipendije 

Nacionalne zaklade potrebno je u Proračun Grada Krka vratiti iznos od 4.200,00  

kn (700,00 kn x 6 mjeseci) na žiro račun Grada Krka HR5824020061821500001, 

model 68, Poziv na broj: 7781- OIB uplatitelja, opis plaćanja: povrat stipendije iz 

razloga što je Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

propisano da student ne može primati stipendiju s dvije osnove u okviru istog 

stupnja obrazovanja. 

 

            Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora  

           O. Š. "Fran Krsto Frankopan" Krk, (MŠ Krk, PŠ Vrh) za postignute rezultate na 

državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće nagrade mentorima i   i 

učenicima i  to:  

novčana nagrada u iznosu od 800,00 kn dodjeljuje se mentoru Adnanu Đikiću, 

prof. i Tariku Džaferoviću, učeniku 8. razreda Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ P.Š. Vrh za osvojeno 2. mjesto na Državnom natjecanju iz 

predmeta Islamski vjeronauk; 

novčana nagrada u iznosu od 600,00 kn dodjeljuje se mentorici Dunji Perhat, 

prof. i , učeniku Marinu Geljiću, učeniku 8. razreda Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ za osvojeno 3. mjesto na Državnom natjecanju iz njemačkog 

jezika;   

novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Vesni Avsec 

prof. i učenicima: Dora Božić, Nika Grdinić, Antonio Jurešić i  Laura Udina,  

svi učenici 7. razreda Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za sudjelovanje 

na Državnom natjecanju iz predmeta Katolički vjeronauk.  
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 Šahovskom klubu „Draga“ iz Rijeke odobrava se financijska potpora za 

organizaciju pojedinačnog prvenstva Hrvatske za žene koje će se održati od 07. -

14. svibnja 2017. godine u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2017. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

 Veslačkom klubu „Glagoljaš“ iz Omišlja, odobrava se financijska potpora za 

nabavku školskog veslačkog čamca za obuku veslača, u iznosu od 10.000,00 kn iz 

redovnih sredstava udruge dodijeljenih po Programu javnih potreba za 2017. 

godinu.  

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.   

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije,  obrazložila je Dinka Pejnović te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Prima se na znanje ponuda tvrtke Coin iz Pule, za aplikaciju „Otvoreni grad“. 

              Kako u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu nisu osigurana sredstva za 

predmetnu namjenu, Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti ponudu.   

b) Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grad Krka za razdoblje od 01.01 – 

31.03. 2017., Klasa: 400-03/17-01/03, Urbroj: 2142/01-03-03/2-17-1, od 21. travnja 

2017. godine - vidi prilog predmetno Izvješće koje 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)  

Prihvaćaju se glavni projekt i  troškovnik za izgradnju građevine „Pomoćna zgrada na 

vrškom groblju“,  dostavljene od Nenada Kocijana dipl. ing arh. 

Procijenjena vrijednost radova na izgradnji građevine „Pomoćna zgrada na vrškom 

groblju“ (spremište, wc i izgradnja septičke jame) iznosi 230.988,50 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a. 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da hitno pripremi 

troškovnike za izvođenje građevinskih radova na spremištu, WC-u i septičkoj jami sa 

svim neophodnim obrtničkim radovima u cilju završetka grubih građevinskih radova.  
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Nakon izrade troškovnika zadužuje se Radmila Živanović Čop za pokretanje postupka 

nabave po naprijed navedenom troškovniku. 

Svi ostali obrtnički radovi na završetku objekta WC-a na Vrškom groblju, planirat će se 

u Programu gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2018. godinu.  

Nakon što Zidarski obrt „Šivolija“ iz Omišlja, završi radove na izgradnji mrtvačnice, 

paviljona i trga na Vrškom groblju Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

pokrenuti će postupak za uknjižbu objekta.   

b)  

Prihvaća  se ponuda tvrtke Domeni d.o.o. za dobavu, dopremu i ugradnju četiri Led 

svjetiljke za cestovnu rasvjetu mjera L 235/740- D2, u naselju Brzac, prema kbr 70/10, u 

iznosu od 12.190,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

c)  

Prihvaća se ponuda  Geodetskog zavoda Rijeka za dopunu Registra nerazvrstanih cesta 

Grada Krka iz srpnja 2016. godine, sukladno priloženim grafikama cesta kojima će se 

dopuniti Registar, u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

d)  

Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za izradu geodetske podloge za k. č. 

2065 k.o. Krk grad, za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu Krku, u 

iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

e)  

Odobrava se Idejno rješenje br. 323/16 za „Rekonstrukciju dijela ulice Narodnog 

Preporoda (ŽC 5131) u gradu Krku“ izrađeno od tvrtke GPZ d.d. Rijeka.  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene izradu Idejnih 

projekata za ishođenje Lokacijske dozvole, koji projekti uključuju obradu oborinske 

odvodnju, DTK instalacija i javne rasvjete na predmetnoj lokaciji, uz ishođenje svih 

propisanih posebnih uvjeta  javnopravnih tijela. 

Obzirom da se izgradnja planira na dijelu ŽC 5131 potrebno je od Županijske uprave 

za ceste PGŽ, zatražiti suglasnost za izvođenje radova na  „Rekonstrukciji dijela ulice 

Narodnog Preporoda (ŽC 5131) u gradu Krku“. 

f)  

Obzirom da je tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja zainteresirana za sklapanje ugovora za 

koncesiju reciklažnog dvorišta na lokalitetu kod naselja Žgaljić, obavještavamo tvrtku 

Dinocop d.o.o. da će Grad Krk pokrenuti izradu idejnih projekata za ishođenje 

lokacijske dozvole za cca 10 - 15 ha zemljišta.  
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Poziva se tvrtku Dinocop d.o.o. da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša dostavi ponudu za projektiranje i izradu geodetskih projekata za 

lokalitet reciklažnog dvorišta kod naselja Žgaljić.  

g) 

Zadužuje Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke  Omega 

Engineering d.o.o. i tvrtke Geotech d.o.o. zatraži ponudu za izradu  idejnih  projekata za   

nastavak rekonstrukcije zidina (dionica od  zahvata koji se upravo izvodi pa do 

Pizanskih vratiju). 

g)  

Odobravaju se Idejni  projekti  za Rekonstrukciju dijela ulice Krčkih iseljenika s 

izgradnjom nogostupa uz dio ulice Narodnog Preporoda i Ružmarinske ulice u gradu 

Krku, izrađeni od tvrtke GPZ d.d. Rijeka.  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da nakon dobivanja 

posebnih  uvjeta od  javnopravnih tijela, podnese zahtjev za lokacijskom dozvolom  za 

projekt Rekonstrukcije dijela ulice Krčkih iseljenika s izgradnjom nogostupa uz dio 

ulice Narodnog Preporoda i Ružmarinske ulice u gradu Krku. 

Na temelju Idejnih projekata izrađenih od tvrtke GPZ d.d. Rijeka potrebno je da tvrtka 

Fluming d.o.o. završi glavne projekte oborinske odvodnje – za oborinski kolektor na 

predmetnoj lokaciji.  

Nakon parcelacije, izdane lokacijske dozvole te riješenih imovinsko pravnih pitanja, 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša naručiti će tvrtki GPZ d.d. Rijeka 

izradu glavnih projekata.      

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 Izvješće Nogometnog kluba Krk o namjenski utrošenim sredstvima 

temeljem Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra „Josip Pepi 

Uravić“ – vidi prilog zaključku predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni dio.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se daljnji postupak 

naplate duga komunalne naknade u ukupnom iznosu od 9.509,62 kn za 

obveznika tvrtku Kvarner dom d.o.o. iz Rijeke, Riva 4, povjeri Vojku Brautu iz 

Rijeke.    

 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon prethodnog dogovora 

s odvjetnikom Vojkom Brautom iz Rijeke, Ivana Grohovca 1, ( tel: 587-082; fax: 
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587-096; mob: 091-1525-823; e mail: vojko.braut@gmail.com) pripremi 

dokumentaciju potrebnu za vođenje ovršnog postupka.  

 

c) Na temelju članka 147. stavak 5. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ 

broj: 115/16) prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis 

potraživanja duga komunalne naknade s pripadajućim kamatama  u iznosu od 

1.476,49 kn za tvrtku Isola d oro d.o.o. iz Bajčića, Bajčići 3 a, za poslovni prostor 

na adresi Nenadić, Nenadić bb. 

 

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.    

 

d) Prihvaća se zamolba Roberta Žužića iz Krka, vlasnika OPG – agroturizam 

„Dvori Sv. Jurja“ obveznika plaćanja komunalne naknade za izmjenu Rješenja o 

komunalnoj naknadi UP/I- 363-03/16-03/18, Urbroj: 2142/01-03-05/6-16-2 od 5. 

prosinca 2016. godine.  

 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da izmijeni predmetno Rješenje  

za plaćanje komunalne naknade kojim je utvrđena obveza komunalne naknade 

za poslovni prostor na adresi u Krku, Vrh, Sv. Juraj bb, na način da se 

komunalna naknada za predmetni prostor korisne površine od 237,02 m
2 

obračunava sukladno vrijednosti boda „B“ za izračun komunalne naknade za 

objekt OPG-a vl. Robert Žužić iz Krka i koeficijenta namjene 5 - proizvodnja 

hrane i pića  („Službene novine PGŽ“ broj: 42/13), s početkom obveze od dana 

donošenja ovog zaključka.    

 

e) Zamolbi tvrtke Surazo d.o.o. iz Zagreba, za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine radi izvođenja muzičkih skladbi tijekom turističke sezone 2017. 

godine, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti jer su se ranije javile grupe koje 

prezentiraju slične programe, te više ne raspolažemo slobodnim mjestima na 

javnim površinama za izvođenje muzičkih programa.   

Ad 5. 

Informaciju o pristigloj obavijesti Trgovačko uslužnog obrta „Hartica“ vl. Jasna Kosić o 

prestanku obavljanja djelatnosti prodaje državnih biljega i fotokopiranja na ulazu Upravne 

zgrade Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 
Prima se na znanje informacija o pristigloj obavijesti Trgovačko uslužnog obrta 

„Hartica“ vl. Jasna Kosić o prestanku obavljanja djelatnosti prodaje državnih biljega i 

fotokopiranja na ulazu Upravne zgrade Grada Krka.  
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,30 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      

 

 

 

 

 


