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                GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-127-57 

Krk, 31 . svibnja   2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 127. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. svibnja (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, Ana Bajčić Hrgovčić, 

stručna suradnica 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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Vokalna skupina „Bona Forma“ – prijedlog za sufinanciranje troškova prijevoza 

na Međunarodno natjecanje zborova i vokalnih skupina „Lanna international choir 

competition“ koje će se održati od 19. – 23. listopada na Tajlandu; 

 

b) Ines Pavičić, iz Krka,  studentica  Studija geodezije i informatike u Zagrebu - 

prijedlog o obustavi stipendije od strane Grada Krka obzirom da  prima 

Sveučilišnu stipendiju za  2016. /2017. godinu; 
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c) Informacija Odsjeka o zaprimanju Obavijesti od strane Ureda pučke 

pravobraniteljice kako sva djeca ne pohađaju školu iz naselja Homutno – Omišalj; 

 

d) Veterani Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka - zamolba za sufinanciranje održavanja 

memorijalnog nogometnog turnira „Tonči Skomeršić Fortunato“. 

 

2. Centar za kulturu Grada Krka - prijedlog za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine na Trgu krčkih glagoljaša radi održavanja manifestacije 

otvorenja 60. Ljetnih priredbi; 

3. MUP RH, Policijska uprava PGŽ, Policijska postaja Krk – prijedlog za 

sufinanciranje nabavke i postave sigurnosne kamere koja se treba postaviti na 

Krčkom mostu; 

4. TD Vecla d.o.o. Krk – prijedlog za utvrđivanje novih privremenih parkirališta s 

naplatom; 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ  - mišljenje na Konačni prijedlog UPU 2- 

Kornić; 

b) Troškovnik neophodnih radova na sanaciji i uređenju dijela kata zgrade bivše 

škole – doma u naselju Milohnić; 

c) Konačni prijedlog UPU 2- Kornić. 

6. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje 

sadnje stabala masline u cilju provođenja međunarodnog projekta sadnje stabala 

„ENO Treelympics“; 

7. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za obnovu Cyberoam 25ING godišnje 

licence i hotspot i antivirus obnove. 

8. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Informacija Odsjeka o pristigloj anonimnoj prijavi na održavanju čistoće u 

starogradskoj jezgri grada Krka; 

b) Ponude za izradu i postavu pješačke ograde uz pješačku stazu u šumi Dražica; 

c) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje izvođenja radova ličenja vanjske 

fasade Društvenog doma Kornić i Župne crkve Kornić; 

d) Mario Badurina iz Krka, Vlade Tomašića 7 - zamolba za zakup javne površine u 

Dubašljanskoj ulici u gradu Krku za jedno parkirno mjesto. 

 

 

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 
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a) Vokalnoj skupini „Bona Forma“ odobrava se financijska potpora za kupnju avio 

karata u cilju odlaska na Međunarodno natjecanje zborova i vokalnih skupina 

„Lanna international choir competition“ koje će se održati od 19. – 23. listopada 

na Tajlandu. 

Sukladno članku 9. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 37/15), za naprijed navedene troškove, 

Gradonačelnik odobrava  iznos od 10.000,00 kn, dok se iznos od 30.502,00 kn 

odobrava iz sredstava redovne djelatnosti Udruge. 

 

b) Prihvaća se prijedlog Ines Pavičić, iz Krka, studentice Studija geodezije i 

informatike u Zagrebu, o obustavi stipendije od strane Grada Krka obzirom da  

prima Sveučilišnu stipendiju za  2016. /2017. Godinu. 

Kako  naprijed navedena studentica prima Sveučilišnu stipendiju, temeljem 

članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata („Službene 

novine PGŽ“ broj: 39/10), nakon primitka prve uplate Sveučilišne  stipendije 

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. 

 

c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o zaprimanju 

Obavijesti od strane Ureda pučke pravobraniteljice kako sva djeca ne pohađaju 

školu iz naselja Homutno – Omišalj. 

Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da u vezi navedene informacije, 

obavijesti   Ured pučke pravobraniteljice o nenadležnosti Grada Krka po istom. 

  

d) Predlaže se  Veteranima Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka da za dobivanje 

novčanih sredstava vezanih za održavanje memorijalnog nogometnog turnira 

„Tonči Skomeršić Fortunato“, koji će se održati dana 04. lipnja 2016. godine na 

S. C. „Josip Pepi Uravić“,  jave na  otvoreni natječaj za potpore malih 

vrijednosti. 

Ad 2. 

 

Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na 

Trgu krčkih glagoljaša radi održavanja manifestacije otvorenja 60. Ljetnih priredbi, 

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

Z a k l j u č a k 

Centru za kulturu Grada Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu 

krčkih glagoljaša u gradu Krku, radi održavanja manifestacije otvorenja 60. Ljetnih 

priredbi,  i to za dane 15. i 16. srpnja 2016. godine u vremenu od 08,00 – 24,00 sata.  
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Ad 3. 

Prijedlog MUP RH, Policijske uprave PGŽ, Policijske postaje Krk za sufinanciranje nabavke i 

postave sigurnosne kamere koja se treba postaviti na Krčkom mostu obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Na temelju Zaključka Koordinacije JLS otoka Krka o raspodjeli financijskih sredstva 

na 7 JLS-a otoka Krka, a sukladno  ponudi tvrtke Metis d.d. iz Kukuljanova, Grad Krk 

prihvaća prijedlog MUP RH, Policijske uprave PGŽ, Policijske postaje Krk za 

sufinanciranje nabavke i postave sigurnosne kamere na Krčkom mostu, u cilju sveopće 

sigurnosti otoka Krka, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu 

odobrava iznos od 29.862,50 kn.                                                                                                            

Ad 4. 

Prijedlog TD Vecle d.o.o. Krk za utvrđivanje novih privremenih parkirališta s naplatom, 

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

Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se prijedlog TD Vecla d.o.o. Krk  za utvrđivanje novih privremenih 

parkirališta s naplatom  na području naselja Krk i to: parkiralište od 

Ružmarinske ulice prema kupalištu Punta de galeto. 

2. Također, prihvaća se prijedlog da se parkiranje autobusima omogući i na 

parkiralištu Kružni tok II., budući da autobuseri zbog udaljenosti uglavnom 

izbjegavaju parkiranje autobusa na namjenjeno parkiralište  Sportskog 

centra „Josip Uravić Pepi“. 

3.  U svezi prijedloga za utvrđivanje naplate na području Mjesnih odbora 

Skrbčić – Pinezić i Kornić treba pričekati očitovanje navedenih mjesnih 

odbora nakon što isti provedu odgovarajuće konzultacije  s mještanima 

odnosno zborove građana po predmetnom pitanju. 

4. Po utvrđivanju konačnih prijedloga novih parkirališnih površina za naplatu, 

zadužuje se  pročelnik JUO da u što skorijem roku pripremi Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim javnim 

parkiralištima s naplatom (“Službene novine Primorsko-goranske županije, 

broj 13/14 i 20/15). 

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines 

Galjanić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje mišljenje Klasa: 350-02/16-11/1, Urbroj: 69-03/4-16-3, od 24. 

svibnja 2016. godine, JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na Konačni prijedlog 

UPU 2- Kornić kao i očitovanje izrađivača plana, tvrtke Geoprojekt d.o.o. 

Opatija o istom.  

             Uz pozitivno mišljenje, JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ  dostavio je  

sugestije za doradu plana  pa se sukladno  mišljenju izrađivača plana, nalaže  

izrađivaču  da  izvrši ispravak  dvije tehničke greške (poziv na krive članke) dok 

ostale ispravke nije potrebno izvršiti jer nemaju bitnih utjecaja na kvalitetu 

plana i na njegovu provodljivost.  

 

b) Prima se na znanje troškovnik neophodnih radova na sanaciji i uređenju dijela 

kata zgrade bivše škole – doma u naselju Milohnić, izrađen od Eda Hera dipl. 

ing. građ.  

            Predmetnim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi koji su sastavni dio 

ugovornog troškovnika Ugovora Klasa: 406-09/16-02/18, Urbroj: 2142/01-02/1-

16-6 od dana 12. svibnja 2016. godine.  

            Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da sa 

predsjednikom Mjesnog odbora Milohnić dogovori što će se od predloženih 

radova izvoditi, obzirom da je procijenjena vrijednost veća od 25% ugovorene iz 

naprijed navedenog Ugovora o izvođenju radova  na sanaciji i uređenju dijela 

kata zgrade bivše škole – doma u naselju Milohnić.   

 

c) Moli se izrađivača Konačnog prijedloga UPU 2- Kornić, tvrtku Geoprojekt d.o.o. 

Opatija, da Gradu Krku, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

dostavi očitovanje o mogućnosti dogradnje zvonika na Župnoj crkvi u naselju 

Kornić. 

 

Ad 6. 

                Zamolbu Odsjeka za gospodarstvo obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić,  te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

a) Srednjoj  školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka odobrava se financijska 

potpora za kupnju sadnica stabala masline u cilju provođenja međunarodnog 

projekta sadnje stabala „ENO Treelympics“, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 1.140,00 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a temeljem ponude P&B Hortikultura Malinska. 
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Ad 7. 

                 Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za obnovu Cyberoam 25ING godišnje licence i 

hotspot i antivirus obnove 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 Frisd d.o.o. iz Krka za obnovu Cyberoam 25ING 

godišnje licence i hotspot i antivirus obnove, u iznosu od 2.466,25 kn u koji 

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

dio ovog zaključka).  

Ad 8. 

               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) Prima se na znanje informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o 

pristigloj anonimnoj prijavi na održavanju čistoće u starogradskoj jezgri 

grada Krka. 

Molimo tvrtku Vecla d.o.o. da u što kraćem roku, JUO, Odsjeku za 

komunalno gospodarstvo dostavi očitovanje o rasporedu i tjednom broju 

pranja / održavanja ulica stare gradske jezgre grada Krka i to glavne ulice – 

Strossmayerova, Trga Vela Placa, Trga Kamplin i Šetališta Sv. Bernardina. 

 

b) Utvrđuje se da je u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje građevinskih 

poslova za izradu i postavu pješačke ograde uz pješačku stazu u šumi Dražica 

( iznad novo izgrađenog kameno – betonskog potpornog zida) pristigla samo 

jedna ponuda koja se utvrđuje i najpovoljnijom i to: ponuda Građevinskog 

obrta „Gratel“ vl. Olga Duda iz Krasa, Kras 111a, u iznosu od 35. 762,50  kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV – a ( vidi prilog predmetnu ponudu, koja čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

  

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje izvođenja 

radova ličenja vanjske fasade Društvenog doma Kornić i Župne crkve 

Kornić. 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da prikupi ponude 

za izvođenje radova iz stavka 1. ovog zaključka sukladno Pravilniku o 

provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ( „Službene novine PGŽ“ 

broj: 5/15). 
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d) Mariu Badurini iz Krka,  odobrava se zakup javne površine u Dubašljanskoj 

ulici ( ugao na raskršću sa ulicom Vlade Tomašića, kod kontejnera) u gradu 

Krku za jedno parkirno mjesto, u vrijeme turističke sezone 2016. godine.  

Za zakup javne površine podnositelj zamolbe dužan je u Proračun Grada 

Krka,  IBAN: HR5824020061821500001, Model: 68, Poziv na broj: 5738 – 

OIB uplatitelja uplatiti iznos od 300,00 kn.  

Upućuje se podnositelja zamolbe da se nakon uplate gore navedenog iznosa, 

obrati prometnom redaru Grada Krka radi izdavanja povlaštene sezonske  

parkirne karte.  

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                             GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                        Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


