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                      GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-153-28 

Krk, 03. travnja  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 153. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. travnja (utorak) 2013. godine u Uredu 

Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 11:30 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 Jedinstvenog upravnog odjela, 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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Gradska glazba Krk iz Krka, Vela Placa 1- zamolba  za sufinanciranje kupnje polo 

majica kratkih rukava za potrebe nastupa; 

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ iz  Krka o Izvješće o provedbi Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, mreža dječjih vrtića i mjerila 

za osiguranje sredstava za predškolski odgoj za područje županije; 

 Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ Rijeka- zamolba  za 

sufinanciranje manifestacije obilježavanja 22. godišnjice osnivanja udruge. 

2. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Arhitektonski biro Turato d.o.o. Rijeka- projekt djelomične rekonstrukcije i 

sanacije istočnih bedema grada Krka, sekcija između poligonalne kule i građevine 

bivšeg Dječjeg vrtića u Gradu Krku; 
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b) Inicijative poduzetnika s područja Grada Krka za ugovaranje programa kreditiranja  

u Privrednoj banci Zagreb u svezi projekata sufinanciranja „Poduzetnik u turizmu 

2012“ i „Poduzeznik u PGŽ“, budući da je Grad Krk uključen u dodatnim 

subvencioniranjem kamata za poduzetnike s područja Grada Krka; 

c) Razmatranje Javnog poziva za iskazivanje interesa JLS na području Primorsko 

goranske županije za implementaciju aktivnosti u sklopu strateškog projekta IPA 

Jadranske prekogranične suradnje  „Alterenergy“; 

d) Prijedloga Odsjeka za pripremu tender dokumentacije za izradu glavnog projekta 

izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka u naseljima Krk, Kornić, 

Muraj, Lakmartin, Vrh, Poljica, Bajčići, Nenadić, Brusići, Linardić, Skrbčić, 

Pinezić, Brzac i Žgaljići. 

3. Privredna banka Zagreb – prijedlog za davanje suglasnosti za ugovaranje trajnih 

naloga za obveze korisnika prema Gradu Krku. 

4. Turistička zajednice Grada Krka – zamolba za postavu putokaza za TIC. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:   

a) Tvrtka „Pinel“ Krk d.o.o. Šetalište Sv. Bernardina bb i „Orada trade“ d.o.o. iz 

Rijeke, Demertova 3- prijedlog  za spajanje građevinskih čestica na predjelu 

Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu 

Krku, u cilju izgradnje super marketa; 

b) HEP ODS d.o.o. – prijedlog za davanje suglasnosti za gradnju TS „Skrbčići“ na 

dijelu z.č. 1112 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići. 

6. Radio O.K. d.o.o. sa sjedištem u Dobrinju – prijedlog u svezi Dodatka Ugovoru o 

poslovnoj suradnji. 

7. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u svezi osiguranja nove sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“. 

8. Odluka o visini iznosa za korištenje sportske školske dvorane O. Š. „Fran Krsto 

Frankopan“ u Krku. 

 

 

Ad 1. 

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  

 Gradskoj glazbi „Krk“  iz Krka, odobrava se financijska potpora za kupnju polo 

majica kratkih rukava s izvezenim logotipom Gradske glazbe, za potrebe 

nastupa, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu s 

pozicije – kapitalne potpore u kulturi  odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

 Prima se na znanje Izvješće o provedbi Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe, mreža dječjih vrtića i mjerila za osiguranje 

sredstava za predškolski odgoj za područje županije dostavljeno od Dječjeg 
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vrtića „Katarina Frankopan“ iz  Krka ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini 

sastavni dio ovo zaključka).  

 

 Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ Rijeka, odobrava se 

financijska potpora za održavanje manifestacije obilježavanja 22. godišnjice 

osnivanja udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. 

godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

Ad 2. 

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) Prihvaća se projekt djelomične rekonstrukcije i sanacije istočnih bedema grada 

Krka, sekcija između poligonalne kule i građevine bivšeg Dječjeg vrtića u Gradu 

Krku,  dostavljen od Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. Rijeka.  

 

           Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo da od Upravnog odjela za graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Ispostava Krk zatraži Potvrdu da za izvođenje građevinskih 

radova na predmetnom projektu od strane navedenog ureda nije potrebno tražiti 

izdavanje suglasnosti za potvrdu Glavnog projekta i lokacijsku dozvolu.   

 

           Nakon naprijed navedenih radnji Grad Krk provesti će postupak javne nabave za 

izvođenje građevinskih radova na djelomičnoj rekonstrukciji i sanaciji istočnih 

bedema grada Krka. 
 

b) Budući da je Grad Krk uključen s dodatnim subvencioniranjem kamata za 

poduzetnike s područja Grada Krka, prihvaća se inicijativa poduzetnika s 

područja Grada Krka za ugovaranje programa kreditiranja  u Privrednoj banci 

Zagreb u svezi projekata sufinanciranja „Poduzetnik u turizmu 2012“ i 

„Poduzeznik u PGŽ“. 

 

             Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Odsjek za gospodarstvo i Odsjek za 

proračun i financije.  

 

c)  

I. Prihvaća se Javni poziv za iskazivanje interesa JLS na području Primorsko 

goranske županije za implementaciju aktivnosti u sklopu strateškog projekta 

IPA Jadranske prekogranične suradnje  „Alterenergy“. 

 

II. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da u natječajnom roku pripremi 

kandidaturu projekta iz stavka I. ovog zaključka.  
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d) Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da pripremi tender dokumentaciju za 

izradu glavnog projekta  izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže Grada 

Krka u naseljima Krk, Kornić,  Muraj,  Lakmartin, Vrh, Poljica, Bajčići, 

Nenadić, Brusići, Linardić, Skrbčić, Pinezić, Brzac i Žgaljići. 

             Nakon dobivanja lokacijske dozvole od strane  Upravnog odjela za graditeljstvo 

i zaštitu okoliša, Ispostave Krk, provesti će se postupak javne nabave za izradu 

glavnog projekta.  

 

Ad 3. 

Prijedlog Privredne banke Zagreb za davanje suglasnosti za ugovaranje trajnih naloga za 

obveze korisnika prema Gradu Krku,  obrazložio  je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, 

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Privrednoj banci Zagreb daje se suglasnost za ugovaranje trajnih naloga za obveze 

korisnika prema Gradu Krku (s osnova plaćanja komunalne naknade, komunalnog 

doprinosa, grobnih mjesta i sl).  

Ad 4. 

Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za postavu putokaza za TIC, obrazložio  je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Načelno se prihvaća prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za postavu putokaza za 

TIC. 

Grad Krk predlaže da se putokaz postavi na pročelju zgrade nekadašnje Gradske 

vijećnice (Caffeterija XV stoljeće) i na zgradi iznad Trgovine Rio, dimenzije i 

postavljanje obavijesnih putokaza i reklama  utvrđeno je Zaključkom gradonačelnika 

koji vam u prilogu dostavljamo.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo, komunalni redar Grada Krka  za 

nadzor nad provedbom istog. 

Ad 5. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložio  je pročelnik Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prima se na znanje prijedlog tvrtke „Pinel“ Krk d.o.o. Šetalište Sv. Bernardina 

bb i „Orada trade“ d.o.o. iz Rijeke, Demertova 3, za spajanje građevinskih 

čestica na predjelu Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku, u cilju izgradnje super marketa.  
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           Za spajanje građevinskih čestica  na predjelu Detaljnog plana uređenja dijela 

poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (“Službene novine 

PGŽ“broj: 37/07), potrebna je izmjena i dopuna predmetnog plana.  

            Grad Krk ostaje pri Zaključku Gradskog vijeća Grada Krka, Klasa: 350-07/11-

01/2, Ur. broj:2142/01-01/1-11-14, od 16. studenog 2011. godine, kojeg vam u 

prilogu dostavljamo. Nakon konstituiranja novog saziva članova Gradskog vijeća 

Grada Krka i očitovanja vlasnika zemljišta i zainteresiranih osoba, sukladno čl. 

81. ZOPUG-a  predmet će biti upućen na sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka. 

b) Grad Krk daje suglasnost HEP ODS d.o.o.  za gradnju TS „Skrbčići“ na dijelu 

z.č. 1112 k.o. Skrbčići u naselju Skrbčići, koja je parcela u vlasništvu Grada 

Krka, sukladno prijedlogu dostavljenom od tvrtke  HEP ODS d.o.o. br: 401206-

4868/12-MP (vidi prilog predmetni prijedlog … koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

Ad 6. 

Prijedlog Radia O.K. d.o.o. sa sjedištem u Dobrinju u svezi Dodatka Ugovoru o poslovnoj 

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

sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Sukladno Zaključku Koordinacije Grada Krka i općina otoka Krka Klasa: 900-03/13-

01/1, Ur.broj: 2142-02-03/2-13-8, od 06. ožujka 2013. godine prihvaća se prijedlog Radio 

O. K. d.o.o. sa sjedištem u Dobrinju u svezi Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji, na 

način da se mijenja članak 4. Ugovora iz članka 1. ovog dodatka Ugovora, te glasi: 

„Grad Krk obvezuje se preostala ugovorena sredstva za 2013. godinu uplatiti u dva 

obroka i to 1. travnja za razdoblje travanj – rujan i 1. listopada ta razdoblje listopad – 

prosinac 2013. godine“. 

 

Ad 7. 

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u svezi osiguranja nove sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ obrazložio  je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da s osiguravajućom kućom Kvarner Vienna 

Insurance Group d.o.o.  ugovori osiguranje imovine i posljedica  nesretnog slučaja 

sportske školske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk.   
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Ad 8. 

Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti u svezi donošenja Odluke o visini iznosa za 

korištenje sportske školske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, obrazložili su 

pročelnik Marinko Bajčić i Marinka Margan, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeću  

O d l u k u   
o cijeni korištenja sportske školske dvorane 

 O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk  

 

Članak 1.  

Udrugama s područja Grada Krka prostor sportske školske dvorane daje se na privremeno 

korištenje, bez naknade za korištenje prostora, za obavljanje odgojno – obrazovnih, kulturnih, 

socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih, te sportskih i tehničkih aktivnosti, prema 

programu korištenja kojeg donosi Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

Cijena korištenja sportske dvorane za ostale korisnike koji nisu navedeni u stavku I. ovog 

članka određuje se u iznosu od 100,00 kn na sat.   

 

Članak 2. 

 

Zahtjev za davanje prostora na privremeno korištenje korisnik podnosi Gradu Krku, JUO, 

Odsjeku za društvene djelatnosti u pisanom obliku. 

Zahtjev mora sadržavati:  

- podatke o korisniku 

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog korištenja, vrstu aktivnosti, 

poslova ili djelatnosti za koju korisnik podnosi zahtjev.  

Odluku o davanju prostora na privremeno korištenje donosi Grad Krk.  

Uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno korištenje utvrđuju se ugovorom, koji se 

sklapa u pisanom obliku.  

Ugovor u ime ustanove sklapa Gradonačelnik Grada Krka.  

 

Članak 3. 

 

Ugovor o davanju prostora na privremeno korištenje sadrži poglavito:  

- podatke o ugovornim stranama 

- podatke o aktivnostima, poslovima ili djelatnosti koju korisnik obavlja u prostoru 

- za Udruge s područja Grada Krka podatak da se korisnik  oslobađa plaćanja naknade 

za korištenje prostora, 

- iznos naknade za privremeno korištenje i način plaćanja za ostale korisnike navedene 

u članku 1. ove Odluke, 

- otklanjanje eventualnih šteta,  

- vrijeme trajanja privremenog korištenja prostora, 

- odredbe o prestanku ugovora 

 

Članak 4. 

 

Prihodi koji se ostvare od davanja prostora na privremeno korištenje, Grad Krk može koristiti 

isključivo za pokriće rashoda tekućeg i investicijskog održavanja tog prostora. 
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Članak 5. 

 

Pravila korištenja i način korištenja školske sportske dvorane, uređaja i pomoćnih prostorija 

utvrđena kućnim redom kontroliraju se po djelatniku tvrtke „Vecla“ d.o.o. Krk, zaduženom za 

poslovanje sportske dvorane.  

Nepridržavanje pravila korištenja školske sportske dvorane dovodi do gubitka prava na 

njezino korištenje.  

Svaki korisnik školske sportske dvorane dužan je nadoknaditi nastalu štetu uzrokovanu 

nepoštivanjem pravila korištenja dvorane.    

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 13,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


