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                GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-74-21 

Krk, 24 .veljače  2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 74. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. veljače  (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, 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) Mjesni odbor Kornić - prijedlog za izradu autobusnog okretišta i autobusne stanice 

u Muraju,  te skicu idejnog rješenja autobusne čekaone koju bi izradio Obrt 

„Gromača“ iz Kornića,  vl. Emil Braut, Sv. Dunata 35; 

b) Tvrtka Muraj d.o.o. iz Punta - ponuda za izradu projekta i troškovnika javne 

rasvjete i optike na dionici od crkve Sv. Lucije do autokampa „Krk“ u gradu Krku; 

c) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu; 

d) Jelica Žgombić iz Milčetića, Kapela 10 - zamolba za proširenje granica 

građevinskog područja naselja Vrh za z. č. 1230/1 k.o. Vrh i grada Krka za z. č. 

432/3 k.o. Krk; 
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e) Prijedlog za priključenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka na adresi N. 

U. Algarottija 2, na vodovodni sustav i sustav javne odvodnje. 

 

2. Tvrtka Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12 - ponuda za jednogodišnju obnovu licence 

za antivirus program Trend Micro Worri Free; 

 

3. Prijedlog Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera za prodaju motornog 

vozila – skuter u vlasništvu Grada Krka kojim se koristio komunalni redar; 

 

4. Odsjek za društvene djelatnosti: 

 

a) Gradsko društvo Crvenog križa Krk - zamolba za isplatu osiguranih sredstava iz 

Proračuna Grada Krka jednom mjesečno; 

b) Željko Kranželić iz Krka, I. Zajca 3 - zamolba za dodjelu nužnog  smještaja za 

njegovu četveročlanu obitelj; 

c) Orijentacijski klub „Ris“ Delnice, S. Radića 1 – zamolba za davanje suglasnosti za 

organizaciju natjecanja u orijentacijskom trčanju „Liburnija Orienteering Meeting“ 

koje će se održati na području Grada Krka ( priniba) dana 15. ožujka 2015. godine; 

d) Tea i Miroslav Smirnjak iz Krka, Mali Kartec 60a - zamolba za sufinanciranje 

troškova prijevoza za njihovog sina Leona radi odlaska na treninge u Plivačkom 

klubu „Primorje“ Rijeka; 

e) Udruga Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, iz Krka, Lukobran 5 – 

zamolba za sufinanciranje obilježavanja proslave 8. marta 2015. godine prema 

programu Foruma žena; 

f) Udruga umirovljenika Grada Krka i Udruga umirovljenika  Poljica – Šotovento – 

zamolba za sufinanciranje nabavke poklon paketa za Uskrs za starije i nemoćne 

članove udruge za sufinanciranje; 

g) Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za sufinanciranje naknade voditelju 

klape „Nono“ za 2015. godinu; 

h) Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“ - zamolba za sufinanciranje nabavke aparata 

za mjerenje sumpora u vinu; 

i) Prijedlog Odsjeka u vezi prijedloga Ugovora za sufinanciranje programa javnih 

potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, za Srednju školu Hrvatski 

kralj Zvonimir Krk i Osnovnu školu „Fran Krsto Frankopan“ Krk,  te za Savjet 

mladih Grada Krka. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Alen Depikolzvane iz Krka, vlasnika motornog jedrenjaka „Otac Roko“ – 

predstavka u vezi problema poslovanja na operativnoj obali u gradu Krku; 

b) Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

godinu; 

c) Mjesni odbor Kornić - zamolba za izmjenu dotrajalih prozora na  zgradi Mjesnog 

doma u Korniću; 

d) Mjesni odbor Poljica - zamolba za sufinanciranje sanacije makadamskog puta od 

sela Kapovci do sela Brusići. 
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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) Načelno se prihvaća prijedlog Mjesnog odbora Kornić za izradu autobusnog 

okretišta i autobusne stanice u Muraju na z. č. 1873 k.o. Kornić.  

Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti idejno rješenje  i ponudu za izradu 

autobusne čekaonice dostavljenu od  Obrta „Gromača“ iz Kornića, Sv. Dunata 

35 iz razloga jer je člankom 2. stavak 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i 

radovima („Narodne novine“ broj: 79/14) bez građevinske dozvole i glavnog 

projekta u skladu s Odlukom nadležnog tijela JLS prema propisima kojima se 

uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini dozvoljena gradnja 

nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu sa tipskim 

projektom.  

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Edu Heru dipl. 

ing. građ. naruči troškovnik građevinskih radova za izradu temelja i temeljne 

ploče za autobusnu čekaonicu sa procijenjenom vrijednosti postave tipskog 

objekta.  

    

b) Prihvaćaju se ponude  tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta, za izradu projekta i 

troškovnika javne rasvjete i optike na dionici od crkve Sv. Lucije do autokampa 

„Krk“ u gradu Krku i to:  

- za izradu elektro projekta i iznosu od 6.500,00 kn i  

- za izradu troškovnika javne rasvjete i optike u iznosu od 2.500,00 kn u koje 

iznose nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetne ponude koje čine sastavni 

dio ovog zaključka).   

-  

c) Prihvaća se prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće …koje 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

d) Prima se na znanje zamolba  Jelice Žgombić iz Milčetića, Kapela 10, za 

proširenje granica građevinskog područja naselja Vrh za z. č. 1230/1 k.o. Vrh i 

grada Krka za z. č. 432/3 k.o. Krk, u građevinsko područje naselja Krk i Vrh.  

U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka. 

Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III. 

Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada  granice građevinskih 

područja neće mijenjati. 
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Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad 

Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih 

građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost 

odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.   

 

e) Odobrava se priključenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka na adresi 

N. U. Algarottija 2, na vodovodni sustav i sustav javne odvodnje. 

Prihvaća se ponuda za izvedbu priključka na vodovodni sustav i sustav javne 

odvodnje od strane Obrta za građevinarstvo „Gratel“ vl. Olga Duda, Kras 111, u 

iznosu od 4.120,00 kn + PDV što ukupno iznosi 5.150,00 kn.  

 

Ad 2. 

Ponudu Tvrtke Lama d.o.o. iz Splita, Stinice 12 za jednogodišnju obnovu licence za 

antivirus program Trend Micro Worri Free, 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 Lama d.o.o. iz Splita za jednogodišnju obnovu licence za 

antivirus program Trend Micro Worri Free u iznosu od 5.343,75 kn u koji iznos je 

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

zaključka).  

Ad 3. 

Prijedlog za prodaju motornog vozila – skuter u vlasništvu Grada Krka kojim se koristio 

komunalni redar, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o prodaji motornog vozila  Piaggio Diesis 50 ccm, 2002. god., 

vlasništvo Grada Krka. 

Za provođenje postupka prodaje vozila iz stavka 1. ovog zaključka zadužuje se Odsjek 

za komunalno redarstvo – komunalni redar Grada Krka.  

 

Ad 4. 

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 
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a) Prihvaća se zamolba Gradskog društva Crvenog križa Krk za isplatu osiguranih 

sredstava iz Proračuna Grada Krka za 2015. godinu,  jednom mjesečno. 

 

b) Grad Krk nije u mogućnosti dodijeliti tražene objekte za nužni smještaj 

četveročlane obitelji Željka Kranželića.  

Naime, traženi objekt izgrađen na k. č. 492/G nalazi se na području gdje je 

idejnim projektom predviđena izgradnja kružnog toka i parkinga, dok je prostor 

Ronilačkog kluba „Bios“ Krk u Senjskoj ulici u gradu Krku, u vlasništvu RH i 

dodijeljen na korištenje ronilačkom klubu.  

Kako je u Gradu Krku, JUO, Odsjeku za prostorno planiranje u tijeku postupak 

prikupljanja prijava građana  za kupnju POS-ovih stanova, upućujemo 

podnositelja zamolbe da se prijavi na natječaj za kupnju POS –ovih stanova koji 

će uskoro raspisati Grad Krk. 

 

c) Orijentacijskom klubu „Ris“ iz Delnica, daje se suglasnost za održavanje 

natjecanja u orijentacijskom trčanju „Liburnija Orienteering Meeting“  koje će 

se održati dana 15. ožujka 2015. godine u vremenu od 10,00 – 14,00 sati, na 

području Grada Krka (Prniba).  

Podnositelj zamolbe – organizator manifestacije iz prednjeg stavka dužan je 

ishoditi sve potrebne dozvole i osigurati odgovarajuće službe i stručno osoblje 

koje je potrebno za održavanje takve manifestacije. 

 

d) Načelno se podržava zamolba  Tee i Miroslava Smirnjak iz Krka, za 

sufinanciranje troškova prijevoza za njihovog sina Leona radi odlaska na 

treninge u Plivački klub „Primorje“ Rijeka, na realaciji Krk - Rijeka – Krk.  

Grad Krk spreman je financirati dio troškova putovanja za učenike koji nemaju 

uvjete za treniranje određenog sporta na području Grada Krka, te putuju na 

treninge izvan područja Grada Krka.  

U narednom razdoblju Grad Krk izraditi će kriterije i mjerila za sufinanciranje 

troškova prijevoza, te će se o istom izvijestiti podnositelja zamolbe. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

 

e) Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, iz Krka, odobrava se 

financijska potpora povodom obilježavanja proslave 8. marta 2015. godine 

prema programu Foruma žena, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

f) Prihvaća se zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge umirovljenika 

Poljica - Šotoventa za sufinanciranje nabavke poklon paketa za Uskrs za starije i 

nemoćne članove udruge.  

Sredstva na nabavku poklon paketa osigurana su u Proračunu Grada Krka za 

2015. godinu na poziciji 1213 - Socijalni program.    

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.       
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g) Udruzi umirovljenika Grada Krka odobrava se financijska potpora za plaćanje 

naknade voditelju pjevačkog zbora „Nono“, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada 

Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 200,00 kn po održanoj probi, temeljem 

dostavljenog Izvješća Udruge, Odsjeku za društvene djelatnosti.   

 

h) Sukladno dostavljenom Programu Udruge vinara otoka Krka „Bukaleta“ 

odobrava se financijska potpora za nabavku aparata za mjerenje sumpora u vinu 

– mini titrator za sumpor oksid u vinu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn iz pozicije Ostale tekuće 

donacije 2108.1 - tekuća rezerva.   

 

i) Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da  pripremi prijedloge Ugovora za 

sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima koji će se 

potpisati sa Srednjom školom „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk i Osnovnom 

školom „Fran Krsto Frankopan“ Krk.  

Vezano za isplatu sredstava iz Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima, za Savjet mladih Grada Krka, isplate će se vršiti pri realizaciji 

prihvaćenih i realiziranih programa. 

 

Ad 5. 

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 predstavka Alena Depikolzvane iz Krka, vlasnika motornog 

jedrenjaka „Otac Roko“ u vezi problema poslovanja  drvenih turističkih brodova 

na operativnoj obali u gradu Krku.  

Sukladno prostorno - planskoj dokumentaciji Grada Krk i Pravilnika o redu u 

lukama  Županijske lučke uprave Krk, traženi prostor za vez tradicijskih 

drvenih brodova od „ribarskog mula do malih vrata“ u gradu Krku namijenjen 

je i kategoriziran za turističke vezove.  

Predstavku podnositelja Grad Krk prosljediti će prema nadležnosti Županijskoj  

lučkoj upravi Krk.    

   

b) Prihvaća se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. 

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

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić  za izmjenu dotrajalih prozora na  

zgradi Mjesnog doma u Korniću, sukladno ponudi Zajedničkog zanatskog obrta 

„Alu Krk“ iz Krka, broj ponude: 017/15 u iznosu od 6.098,46 kn u koji iznos je 
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uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

 

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje sanacije 

makadamskog puta od sela Kapovci do sela Brusići. 

Za izvođenje potrebnih radova odobrava se nabavka 30 m
3
 jalovine i sredstva 

potrebna za rad stroja za popravak makadamskog puta.  

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 15.30 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                            Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 


