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                       GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-151-25 

Krk, 12. ožujka  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 151. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. ožujka (ponedjeljak) 2013. 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 Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, 

voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka 

za proračun i financije, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Ana Bajčić – Hrgovčić, stručni suradnik za  gospodarstvo i europske 

fondove, 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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Šahovski klub „Krk“ iz Krka, Lukobran 5- zamolba  za isplatu sredstava iz 

redovnog programa udruge; 

 Udruga „Žmergo“ iz Opatije - Poziv na suradnju; 

 Dagmar Franolić iz Krka, M. Balote 18- zamolba  za sufinanciranje kataloga 

izložbe polaznika likovnog tečaja koji će se održati u galeriji „Decumanos“ u 

gradu Krku; 

 Informacija Odsjeka za društvene djelatnosti, o posjeti i podjeli poklon paketa 

potrebitima Grada Krka; 
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 Informacija  Odsjeka za društvene djelatnosti, o posjeti i podjeli poklon paketa 

umirovljenicima Grada  Krka. 

3. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Hrvatski  restauratorski zavod iz Zagreba- prijedlog  za suradnju na arheološkim 

istraživanjima i konzerviranju crkve sv. Krševana na Glavotoku; 

b) Tvrtka „Frisd“ d.o.o. iz Krka- ponuda  za uspostavljanje hotspot lokacija na 

turistički frekventnim površinama koje nude javne turističke sadržaje; 

c) Tvrtka  Pečarić Consult d.o.o. iz Krka, Vela Placa 3- ponuda za izradu projektne 

dokumentacije nerazvrstane gradske ceste oznake U-3.2 i U-3.3 s pripadajućom 

infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka  Ponikve d.o.o. Krk- aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih 

radova za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u dijelu Zadarske ulice u gradu 

Krku; 

b) Mjesni odbor Kornić i Lovačkog društva „Kamenjarka“ Kornić – zamolba za 

sufinanciranje 4 faze izgradnje – izrada vanjske fasade, unutarnje žbukanje 

stropova i zidova te izrada podnog estriha na objektu Lovačkog doma; 

c) Razmatranje ponuda za izradu nove vanjske i unutarnje stolarije na katu poslovne 

zgrade u Krku, Vela Placa 3; 

d) prijedlog Odsjeka za otpis duga komunalne naknade za Veterinarsku ambulantu 

Krk, s osnova komunalne naknade i zateznih kamata na dospjelo dugovanje u 

sveukupnom iznosu od 1.714,06 kn; 

e) Tvrtka „Megamont“ d.o.o. iz Matulja- zamolba  za avansno plaćanje u iznosu od 

20.000,00 kn za nabavku opreme – automatskog podiznog i fiksnog stupa; 

f) Nogometni  klub Krk iz Krka, S. Nikolića bb- zamolba  za rješavanje problematike 

odvodnje oborinskih voda na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ s posebnim 

naglaskom na oborinske vode koje se skupljaju pred samim ulaskom u zgradu; 

g) Zahtjev Odsjeka za određivanje početka primjene iznosa naknade za priključenje 

na komunalnu infrastrukturu u 2013. godini. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

- Tvrtka Geoprojekt d.o.o. iz Opatije, Nova Cesta 224/2- prijedlog  za Urbanističko 

prometno rješenje ceste u naselju Brzac. 

6. Tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka – prijedlog za sanaciju plaža na području grada 

Krka. 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka. 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka. 

9. Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Krka. 

10. Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

11. Prijedlog  Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. 

godinu i  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka u 2013. godinu. 
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12. Tvrtka Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb- zamolba  za 

produženje radnog vremena u mjesecu ožujku za ugostiteljski objekt  „Casa del 

padrone“ vikendom do 03,00 sata. 

13. Tvrtka „Asteriks“ d.o.o. iz Krka, S. Vraza 5- zamolba  za postavu montažne 

terase na adresi Vela Placa 7. 

14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. 

godinu. 

15. Razno.  

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeću  

O d l u k u 

o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih 

objekata u gradu Krku. 

Ad 2.  

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

rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Šahovskom klubu Krk iz Krka, odobrava se isplata iz redovnog programa 

udruge u iznosu  od 4.500,00 kn mjesečno za razdoblje ožujak, travanj i svibanj 

2013. godine. 

             Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 Grad Krk prihvaća Poziv za suradnju Udruge „Žmergo“ iz Opatije, i 

sudjelovanje u projektu „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku 

razvoju civilnoga društva“ u okviru IV. komponente IPA programa „Razvoj  

ljudskih potencijala“.  

 

 Dagmar Franolić iz Krka, odobrava se financijska potpora za tiskanje kataloga 

izložbe polaznika likovnog tečaja koji će se održati u galeriji „Decumanos“ u 

gradu Krku, u razdoblju od 22. ožujka do 05. travnja 2013. godine, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 

2.500,00 kn.  

 

 Prima se na znanje informacija  Odsjeka za društvene djelatnosti, o posjeti i 

podjeli poklon paketa potrebitima Grada Krka.  
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 Prima se na znanje informacija  Odsjeka za društvene djelatnosti, o posjeti i 

podjeli poklon paketa umirovljenicima Grada Krka.  

 

 

Ad 3. 

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) Prima se na znanje prijedlog Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, za 

suradnju na arheološkim istraživanjima i konzerviranju crkve sv. Krševana na 

Glavotoku.  

Radi nedostatnih proračunskih sredstava u 2013. godini, Grad Krk nije u 

mogućnosti sudjelovati u troškovima arheološkog istraživanja crkve sv. 

Krševana na Glavotoku.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke „Frisd“ d.o.o. iz Krka, za uspostavljanje hotspot 

lokacija na turistički frekventnim površinama koje nude javne turističke 

sadržaje, u iznosu od 77.196,25 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Krka, Vela Placa 3, za izradu 

projektne dokumentacije nerazvrstane gradske ceste oznake U-3.2 i U-3.3 s 

pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u 

gradu Krku, u iznosu od 41. 000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a 

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

 

Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se aproksimativni troškovnik građevinskih i monterskih radova za 

rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u dijelu Zadarske ulice u gradu Krku, 

dostavljen od tvrtke Ponikva d.o.o. Krk, u ukupnom iznosu od 110.674,60 kn ( 

vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

Zadužuje se Radmila Živanović – Čop da s podnositeljima zahtjeva Ivanom 

Žgaljićem, Josipom Antolićem i Nikolom Klemenićem, iz Krka, sklopi Ugovor 

o donaciji financijskih sredstava na izgradnji javne kanalizacije i asfaltiranju 

u dijelu Zadarske ulice, u iznosu od 1.000 00 Eura, u protuvrijednosti u 

kunama po podnositelju.  



 

5 
 

Budući da podnositelji zahtjeva sudjeluju u troškovima na  izgradnji javne 

kanalizacije i asfaltiranju u dijelu Zadarske ulice, iste će se osloboditi 

plaćanja naknade za priključenje na kanalizacijski sustav Grada Krka.  

  

b) Prihvaća se zahtjev Mjesnog odbora Kornić i Lovačkog društva 

„Kamenjarka“ Kornić za sufinanciranje 4 faze izgradnje – izrada vanjske 

fasade, unutarnje žbukanje stropova i zidova te izrada podnog estriha na 

objektu Lovačkog doma, temeljem ponude  Soboslikarsko ličilačkog 

fasaderskog obrta „Goricaj“ vl. Nikola Goricaj iz Dunjkoveca, u iznosu od 

70.437,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

c) U postupku prikupljanja ponuda za izradu nove vanjske i unutarnje stolarije 

na katu poslovne zgrade u Krku, u vlasništvu Grada Krka, Vela Placa 3, 

utvrđuje se najpovoljnijom ponuda tvrtke „Noliot“ d.o.o. iz Nenadića u 

iznosu od 64.600,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

d) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis duga 

komunalne naknade za Veterinarsku ambulantu Krk, iz Krka za poslovni 

prostor u Krku, Istarski prolaz 11, s osnova duga komunalne naknade i 

120,73 kn s osnova zateznih kamata na dospjelo dugovanje u sveukupnom 

iznosu od 1.714,06 kn, a prema izvodu iz poslovnih knjiga na dan 05. ožujka 

2013. godine.  

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

e) Temeljem Zaključka Klasa: 363-02/13-02/8, Ur. broj:2142/01-02/1-13-2 od 19.  

veljače 2013. godine, odobrava se avansno plaćanje tvrtki „Megamont“ d.o.o.  

iz  Matulja, u iznosu od 20.000,00 kn, za nabavku i postavu automatskog 

hidrauličnog podiznog stupa na Trgu krčkih glagoljaša u Krku.   

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

 

f) Prihvaća se inicijativa Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za rješavanje 

problematike odvodnje oborinskih voda na Sportskom centru „Josip Pepi 

Uravić“ s posebnim naglaskom na oborinske vode koje se skupljaju pred 

samim ulaskom u zgradu.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da angažira tvrtku koja će 

provjeriti kapacitet prirodne jame koja se nalazi u blizini, kako bi se višak 

oborinskih voda obodnim kanalom usmjerio u prirodnu jamu.  

 

g) Temeljem odredbi članka 11. Odluke o priključenju građevina i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine („Službene novine PGŽ“ broj: 

47/11) i priopćenja Državnog zavoda za statistiku o visini bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu broj 9.1.2/12 od 28. veljače 2013. 
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godine prosječna mjesečna brutto plaća iznosila je: 7.875,00 kn, te se početak 

primjene iznosa naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za 

2013. godinu određuje s danom 01. travnja 2013. godine.   

 

Ad 5. 

Prijedlog tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije, Nova Cesta 224/2, za Urbanističko prometno 

rješenje ceste u naselju Brzac, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Urbanističko prometno rješenje ceste u naselju Brzac, broj projekta: 

24-13/05-13/IR, dostavljeno od tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije.  

Urbanističko prometno rješenje ceste iz stavka I. ovog zaključka dostaviti će se 

Mjesnom odboru Milohnić u cilju očitovanja na isto.  

Kako je predmetnim Urbanističkim prometnim rješenjem utvrđeno da dio trase prolazi 

kroz čestice koje su u vlasništvu fizičkih osoba, Grad Krk ocjenjuje uputnim 

kontaktirati vlasnike zemljišta u cilju ishođenja davanja suglasnosti i otkupa istih za 

gradnju prometnice. 

Ad 6. 

Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka za sanaciju plaža na području grada Krka, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka za sanaciju plaža na području grada 

Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 7. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio  je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika … koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  
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Ad 8.  

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka (vidi prilog 

predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta … koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

II. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka, uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 9. 

Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Krka, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Grada Krka  (vidi prilog predmetni 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama… koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

II. Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 10. 

Prijedlog  Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, obrazložio  je 

pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu  (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke… koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 11. 

Prijedlog  Analize stanja zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu i  

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 

2013. godinu, na  Kolegiju gradonačelnika održanog  11. ožujka 2013. godine, obrazložio  je 

pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k  

1. Utvrđuje se Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka za 2012. godinu (vidi prilog zaključku predmetni 

prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja..., koja čini njegov sastavni 

dio). 

 

2. Utvrđuje se prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Grada Krka u 2013. godini ( vidi prilog Zaključku 

predmetni prijedlog Smjernica koje čine njegov sastavni dio). 

 

3. Sukladno prednjim točkama ovoga Zaključka, predmetni prijedlozi akata 

iz točke 1. i 2. (Smjernice i Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja) 

uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 

i usvajanja.     

Ad 12. 

Zamolbu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za produženje radnog 

vremena u mjesecu ožujku za ugostiteljski objekt  „Casa del padrone“ vikendom do 03,00 

sata, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, odobrava se produženje radnog vremena za Caffe bar  

„Casa del padrone“  i to 15./16., 22./23., 29./30 ožujka 2013. godine do 03,00 sata ujutro. 

U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.  

Ad 13. 

Zamolbu tvrtke „Asteriks“ d.o.o. iz Krka, S. Vraza 5, za postavu montažne terase na adresi 

Vela Placa 7, obrazložili su pročelnik Marinko Bajčić i Džimi Skomeršić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Zamolbi tvrtke „Asteriks“ d.o.o. iz Krka, za postavu montažne terase na adresi Vela 

Placa 7, na k.č. 3126 k.o. Krk grad, površine 90 m
2
  nije moguće udovoljiti, iz razloga jer 

je na predmetnoj lokaciji postavljen kameni granit koji zaokružuje kulturno – povijesnu 

cjelinu, te stvara ambijentalnu posebnost prostora.  

Ad 14. 

Prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu,   

obrazložla je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja…koji čini sastavni dio ovog 

zaključka) .   

Prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 15. 

U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, 

obrazložio je izvješće o  predmetima van roka, te je utvrđeno da se broj predmeta van roka 

neznatno povećao.   

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,30 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 


