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             GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-121-44 

Krk, 12. travnja   2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 121. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. travnja (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 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, 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. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke – ponuda za uvođenje Programa ovrhe u Kis-

u za spomeničku rentu i komunalnu naknadu. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Czellara Krisztiana iz Mađarske, Budimpešta, Bikszadi U.52 za korištenje javne 

površine u gradu Krku, u cilju zabavljanja djece žongliranjem, u vrijeme turističke 

sezone 2016. godine; 
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b) Poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, za sudjelovanje u 

akciji čišćenja prirodnih morskih plaža, koja je planirana za Krk u razdoblju od 23. 

svibnja do 05. lipnja 2016. godine; 

c) Dominik Heštera iz Rijeke, J. Grabovšeka 11a- zamolba  za korištenje javne 

površine  u gradu Krku, za ulično sviranje u vrijeme turističke sezone 2016. 

godine; 

d) Rasadnik i trgovina „Lavanda“ iz Krka, vl. Krešimir Dijanić, Kralja Tomislava 21, 

ponuda za sadnju lovora na gradskom groblju u Krku ( novi dio groblja); 

e) Dopis Župana Primorsko goranske županije u svezi obveznog provođenja mjera 

dezinsekcije za suzbijanje komaraca i legla komaraca. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Mate Depikolozvane iz Bajčića, Bajčići 3, zamolba za proširenje granica 

građevinskog područja na z. č. 1762/4, 97/4, 177/1, 174 sve k.o. Poljica; 

b) Mato Francetić iz Krka, Narodnog Preporoda 27 – zamolba za evidentiranje ulice 

Bok od Brozića u naselju Vrh, sukladno Zakonu o cestama; 

c) Dalibor Vučković iz Rijeke, Katarina Sušanj iz Viškova, Ksenija Čovo iz Rijeke i 

Mara Šarčević iz Opatije, zastupani po punomoćnici Silvani Ružić iz Krka, 

Kvarnerska 21- zamolba  za proširenje građevinskog područja na z. č. 1653/2 k.o. 

Linardići; 

d) Robert Andrašić iz Rijeke, Senjskih uskoka 3 - zamolba  za proširenje 

građevinskog područja na z. č. 1191/3 k.o. Poljica; 

e) Žižak Nevenka iz Zagreba – zamolba  za rješavanje pristupnog puta do k.č. 2233/1 

k.o. Krk grad. 

5. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti na 

prijedlog Odluke o upisu djece za pedagošku godinu 2016./2017.; 

 Tvrtka Starmedia iz Opatije, Nova Cesta 18a- ponuda  za sudjelovanje u takl 

shou na regionalnim televizijama u emisiji „Đir“ s Davorom Jurkotićem; 

 Mirjana i Želimir Kušljić – zamolba za sufinanciranje boravka njihovog djeteta 

Davida Kušljića, u dječjem vrtiću Omišalj, tijekom pedagoške godine 

2015./2016 ; 

 Veslački klub „Glagoljaš“ iz Omišlja – zamolba za dodjelu novčane nagrade 

Lari Nenadić iz Bajčića 17/a, Krk,  za osvojeno 2. mjesto na nacionalnom 

prvenstvu Hrvatske u kategoriji samca za kadetkinje na temelju Rješenja o 

kategorizaciji sportaša; 

 Prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija 

za akademsku godinu 2016./2017.; 

 Zamolbe roditelja za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Omišalj 

tijekom pedagoške godine 2015./2016 i to: Igora Pranjića iz Vrha, Na Placu 

53,  Kristijana Zeca iz Linardića i Mirjane i Želimira Kušljića iz Kornića.  

 Informaciju Odsjeka o financiranju pogrebnih troškova za pok. Nikolu Živčića 

iz Linardića 111. 
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6. Tvrtka RI-ING-NET d.o.o. iz Rijeke, - ponuda da se Gradu Krku, kao korisniku 

opcije Stranci, unutar sustava Pazigrad, omogući pretraživanje podataka o 

vlasnicima vozila iz Njemačke i Poljske te samim time omogući postupanje po 

prekršiteljima iz tih zemalja. 

7. Radni prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole 

„Hrvatski kralj Zvonimir“. 

 

 

Ad 1. 

 

Ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke za uvođenje Programa ovrhe u Kis-u za 

spomeničku rentu i komunalnu naknadu, 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 Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke za uvođenje Programa ovrhe u 

Kis-u za spomeničku rentu i komunalnu naknadu, u sklopu Ugovora broj 1/16 o 

održavanju, informatičkoj podršci i konzultacijama korisniku informacijskog sustava 

Klasa: 406-09/15-02/32, Urbroj: 2142/01-02/1-15-7 od 11. siječnja 2016. godine.  

Ad 2. 

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) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Czellara Krisztiana iz Mađarske, 

za korištenje javne površine u gradu Krku, u vrijeme turističke sezone 2016. 

godine,  u cilju zabavljanja djece žongliranjem,  iz razloga jer su Planom 

rasporeda privremenih objekata sve javne površine  zauzete.  

 

b) Prihvaća se Poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, za 

sudjelovanje u akciji čišćenja prirodnih morskih plaža, koja je planirana za Krk 

u razdoblju od 23. svibnja do 05. lipnja 2016. godine.       

 

Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. Krk da bude organizator i koordinator akcije 

čišćenja prirodnih morskih plaža  u suradnji sa tvrtkom Ponikve Eko otok Krk 

d.o.o., Dezinsekcija d.o.o,  te sa Srednjom školom „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk 

čiji nastavnici i  učenici sudjeluju u akciji čišćenja svake godine.  

 

Predlažemo da se akciji čišćenja prirodnih morskih plaža priključe i ekološke 

udruge građana koje djeluju na području Grada Krka.  
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c) Dominiku Heštera iz Rijeke, odobrava se za korištenje javne površine u gradu 

Krku, za ulično sviranje  pojačalom Roland Street Cube snage 5 wata, u vrijeme 

turističke sezone 2016. godine, na Šetalištu Sv. Bernardina ( u blizini štanda za 

picu).  

 

d) Prihvaća se ponuda Rasadnika i trgovine „Lavanda“ iz Krka, vl. Krešimir 

Dijanić, Kralja Tomislava 21, za sadnju lovora na gradskom groblju u Krku ( 

novi dio groblja), u iznosu od 6.660,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( 

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

 

e) Prima se na znanje Dopis Župana Primorsko goranske županije u svezi obveznog 

provođenja mjera dezinsekcije za suzbijanje komaraca i legla komaraca, Klasa: 

053-02/16-01/77, Urbroj: 2170/1-04/3-16-2, od 7. ožujka 2016. godine.  

 

Grad Krk će u tekućoj godini osigurati dodatna financijska sredstva kako bi se 

mjere preventivne i obvezne dezinsekcije provodile na način da se izbjegne 

pojava zaraznih bolesti uslijed pojačane infestracije komaraca koji su 

prijenosnici Zika virusne infekcije.         

 

Obvezuje se komunalni redar Grada Krka da tijekom obilazaka stanovništvu 

skrene pozornost na postupke kojima preventivno mogu smanjiti populaciju 

komaraca u neposrednom okolišu ( vidi prilog predmetni dopis Župana koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).                                                                                                                  

 

Ad 3. 

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

O d l u k e i Z a k l j u č k e 

1. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe- opskrba  

električnom energijom .  

2. Prijedlog A.N.B. d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 22 , za dopunu Plana upravljanja 

pomorskim dobrom Grada Krka za 2016. godinu , na način da se u isti uvrsti ugostiteljska 

terasa u površini od 77 m
2
 na z. č. 9/6 k.o. Krk.  

3. Prijedlog Mršić Patrika iz Poljica za davanje suglasnosti za legalizaciju građevine 

izgrađene na z. č. 19/3 k.o. Poljica , koja je jednim dijelom izgrađena i na z. č. 3605/1 k.o. 

Poljica .  

4.Donošenje odluke o zaključenju ugovora o održavanju zelenih površina na području MO 

Kornić, Mo Vrh , te u gradu Krku za 2016. godinu. 
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5.Određivanje početne cijene za raspisivanje natječaja za zakup javne površine na 

Portapisani ( ispod zidina ) za postavljanje zabavnih naprava za djecu ( trampulin , gumeni 

grad i sl. ).  

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine ( kod 

trgovine Fortuna ) radi postavljanja privremenog objekta za prodaju cvijeća. Sadašnji ugovor 

koji je zaključen sa Ruscus d.o.o. sa sjedištem u Rijeci prestaje važiti 1. lipnja 2016. godine. 

7.Prijedlog za Ljubice Linardić za prodaju k. č. 2226/4 k.o. Krk grad ( z. č. 1044/10 k.o. Krk ) 

vlasništvo predlagateljice , po cijeni od 75 EUR po m
2
 , površine 863 m

2
 ,  

u protuvrijednosti u kunama. 

 

8. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup javne 

površine broj:18 , kod Velog parka , za obavljanje djelatnosti prodaje suvenira od bračkog 

kamena , nakon odustanka od zaključenja ugovora Anite Štebih iz Osijeka, Vijenac Petrove 

gore 15.  

9. Donošenje odluke o ponovnom raspisivanju natječaja za lokaciju broj: 12 , kod Velog 

parka , za obavljanje djelatnosti prodaje nakita i suvenira , nakon odustanka od zaključenja 

ugovora Bernarda Kovača iz Krka, Matka Laginje 2. 

10.Prijedlog Marije Grbić za zakup javne površine od 1 m
2
 na Šetalištu Sv. Bernardina – iza 

pultova brodara radi obavljanja djelatnosti mala škola dizajna isključivo u večernjim satima. 

Predlaže plaćanje dnevne zakupnine za period od 100 dana , koji bi platili unaprijed. 

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

nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 4. 

 

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 zamolba Mata Depikolozvane iz Bajčića, Bajčići 3, za proširenje 

granica građevinskog područja na z. č. 1762/4, 97/4, 177/1, 174 sve k.o. Poljica.  

Čestice z. č. 1762/4, 97/4, 177/1, 174  k.o. Poljica prema Prostornom planu Grada Krka 

nalaze se izvan  granica  građevinskog područja. 

Sukladno Odluci o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka 

za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.  

Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene i 

dopune plana.  
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Prethodno će se vršiti analiza građevinskih područja u odnosu na zakonske propise i u 

odnosu na Prostorni plan PGŽ.  

U postupku izrade plana s izrađivačima plana, a sukladno propisima ocijenit će se na 

koji način je moguće izmijeniti granice građevinskog područja.  

b)  

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i u Proračunu Grada 

Krka za 2016. godinu nisu planirana sredstva za traženu namjenu. 

Svake godine će Grad Krk u skladu s proračunskim mogućnostima pristupiti 

evidentiranju ulica koje su kao i Bok od Brozića vidljive na orto foto podlozi iz 2011. 

godine, kao izvedene ulice bez završnog sloja.  

c)  

Prima se na znanje zamolba Dalibora Vučkovića iz Rijeke, Katarine Sušanj iz Viškova, 

Ksenije Čovo iz Rijeke i Mare Šarčević iz Opatije, zastupanih po punomoćnici Silvani 

Ružić iz Krka, Kvarnerska 21, za proširenje građevinskog područja na z. č. 1653/2 k.o. 

Linardići. 

Čestica z. č. 1653/2 k.o. Linardići prema Prostornom planu Grada Krka nalazi se izvan  

građevinskog područja. 

Sukladno Odluci o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka 

za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.  

Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene i 

dopune plana.  

Prethodno će se vršiti analiza građevinskih područja u odnosu na zakonske propise i u 

odnosu na Prostorni plan PGŽ.  

U postupku izrade plana s izrađivačima plana, a sukladno propisima ocijenit će se na 

koji način je moguće izmijeniti granice građevinskog područja.  

d)  

Prima se na znanje zamolba Roberta Andrašića iz Rijeke, za proširenje građevinskog 

područja na z. č. 1191/3 k.o. Poljica. 

Čestica z. č.  1191/3 k.o. Poljica prema Prostornom planu Grada Krka nalazi se izvan  

građevinskog područja. 

Sukladno Odluci o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka 

za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.  

Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene i 

dopune plana.  
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Prethodno će se vršiti analiza građevinskih područja u odnosu na zakonske propise i u 

odnosu na Prostorni plan PGŽ.  

U postupku izrade plana s izrađivačima plana, a sukladno propisima ocijenit će se na 

koji način je moguće izmijeniti granice građevinskog područja.  

e)  

Vezano na zamolbu stranke da se utvrdi prilaz do čestice z. č. 2233/1 k.o. Krk grad 

obavještavamo da se prilaz na javno prometnu površinu utvrđuje dokumentom na 

temelju kojeg se dozvoljava građenje.  

 

U Gradu Krku ne postoje podaci o građevinskim dozvolama za predmetni   izgrađeni 

objekt.  

 

 Sa građevinskom dozvolom ili drugim aktom u skladu s kojim je građevina na z.  č. 

2233/1 k.o. Krk izgrađena, određen je pristup na javno prometnu površinu.  

 

 Sukladno zakonskim odredbama pristup do javno prometne površine može biti preko 

čestice u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu s pravom prolaza.   

 

Ad 5. 

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 

 Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne 

novine“ br: 10/97, 107/07, 94/13) te odredbom Statuta Dječjeg vrtića daje se 

suglasnost Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk na prijedlog Odluke o 

upisu djece za pedagošku godinu 2016./2017. 

 

 Prima se na znanje ponuda tvrtke Starmedia iz Opatije, Nova Cesta 18a, za 

sudjelovanje u takl shou na regionalnim televizijama u emisiji „Đir“ s Davorom 

Jurkotićem, koji cilj emisije je da građani pobliže upoznaju svojeg 

gradonačelnika / načelnika, njegov dosadašnji rad i uspjehe, privatan život i 

razmišljanje o raznim temama.  

 

Ponuda iz prednjeg stavka ovog zaključka razmotriti će se na narednoj sjednici 

Kordinacije JLS otoka Krka, nakon čega će se donijeti konačni zaključak.    

 

 Lari Nenadić iz Bajčića, dodjeljuje se novčana nagrada temeljem Rješenja o 

kategorizaciji športaša – športaš hrvatske VI. kategorije (daroviti športaš) od 

strane Olimpijskog odbora za osvojeno 2. mjesto na nacionalnom prvenstvu 

Hrvatske u kategoriji samca za kadetkinje, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  
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            Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da sukladno prednjem stavku ovog 

zaključka izvrši imenovanoj isplatu novčane nagrade.  

 Prihvaća se prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017. (vidi prilog predmetni 

tekst Natječaja koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

             Natječaj iz stavka 1. ovog zaključka objaviti će se na web stranici Grada Krka. 

 - Kako dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Omišalj tijekom pedagoške godine 2015. 

- 2016., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Eni Pranjić  (rođ. 23. 04. 2015. 

godine), u područni vrtić Omišalj.    

            - Budući da dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Omišalj tijekom pedagoške godine 2015. - 

2016., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Mihaela Zeca (rođ. 11. 03. 2014. 

godine), u područni vrtić Omišalj.    

            - Kako dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću Omišalj tijekom pedagoške godine 2015. - 

2016., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta Davida Kušljića (rođ. 14. 12. 

2014. godine), u područni vrtić Omišalj.    

 Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o financiranju 

pogrebnih troškova za pok. Nikolu Živčića iz Linardića 111,  koji troškovi su 

financirani sukladno članku 27. Odluke o socijalnoj skrbi.  

            Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da kontaktira javnog bilježnika 

kako bi Grad Krk bio obaviješten o održavanju ostavinske rasprave, te se 

prijavio na ostavinu radi refundacije troškova vezanih za pokop i prijevoz 

pokojnika.  

Ad 6. 

 

Prijedlog  tvrtke RI-ING-NET d.o.o. iz Rijeke, da se Gradu Krku, kao korisniku opcije 

Stranci, unutar sustava Pazigrad, omogući pretraživanje podataka o vlasnicima vozila iz 

Njemačke i Poljske te samim time omogući postupanje po prekršiteljima iz tih zemalja, 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog  tvrtke RI-ING-NET d.o.o. iz Rijeke, da se Gradu Krku, kao 

korisniku opcije Stranci, unutar sustava Pazigrad, omogući pretraživanje podataka o 
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vlasnicima vozila iz Njemačke i Poljske te samim time omogući postupanje po 

prekršiteljima iz tih zemalja.  

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se prometni redar Grada Krka.  

Ad 7.  

Radni prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole „Hrvatski kralj 

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

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se radni prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole 

„Hrvatski kralj Zvonimir“  Krk ( vidi prilog predmetni radni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Radni Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora u Srednjoj školi 

“Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk u cilju rasprave i razmatranja te usuglašavanja  njenih 

odredbi biti će razmotren na narednoj sjednici Koordinacije gradonačelnika, načelnica i 

načelnika otoka Krka. 

 

 

   Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.10 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                            GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                          Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


