
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-164- 31 

Krk, 30. ožujka  2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 164. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 29. ožujka (ponedjeljak) 2021. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 09,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Ines 

Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Andreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Radmila Živanović Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor Hrast, stručni suradnik za 

lokalni ekonomski razvoj, Odsjeka za gospodarstvo, Vedran Hajdin voditelj Poddodsjeka 

za prometno redarstvo, Mladena Matejčić, 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:  

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk – zamolba za nabavu 6 (šest) kompleta 

stolova za potrebe vatrogasnog doma u Krku; 

 prijedloga teksta Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih 

studija za akademsku godinu 2021./2022; 

 prijedlog  Udruge „Moj otok“ za  dodjelu financijske potpore male vrijednosti 

za projekt „E biciklijada Punat – Vrbnik – Krk – Punat“;   

 Udruga Rukotvorine Krk - prijedlog za sufinanciranje manifestacija. 

2. Poodsjek za prometno redarstvo:  

a) informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo – prometnog redara o oštećenju 

gradske imovine iscrtavanjem grafita, na raznim lokacijama u gradu Krku; 

b) informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo – prometnog redara o  izgradnji 

kamenog ogradnog zida na dijelu k. č. 4445/1 k.o. Kornić; 

c) Županijska lučka uprava Krk nositelj projekta popločavanja partera Ribarskog gata 

u gradu Krku – zamolba  za određivanje lokacije – privremenog deponija u gradu 

Krku,  za odlaganje viška kamena s Ribarskog gata; 



d) tvrtka G.P. Krk d.d. iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine na Obali Hrvatske mornarice za postavu uredskog kontejnera. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) DSR „Centar aktivnosti Krk“ – zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine na otvorenom i korištenjem prostora i opreme vježbališta na otvorenom za 

klasični rad fitness dva puta tjedno; 

b) Prijedlog tvrtke Lipapromet d.o.o. za vizualizaciju  rasvjete na rivi u gradu Krku; 

c) Tvrtka Motiv d.o.o. iz Rijeke – ponuda za privremenu sanaciju krova kule – Vela 

Placa; 

d) Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg – ponuda za izradu elaborata 

modernizacije javne rasvjete s troškovnikom „Modernizacija sustava javne rasvjete 

zona Stari Grad faza II“; 

e) Prijedlog rješenja Momentum grupe za izgradnju sanitarnog čvora u park šumi 

Dražica, u gradu Krku; 

f) Turistička zajednice Grada Krka – zamolba za financiranje postave tabli na 

lokacijama na području Grada Krka. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:   

a) Geodetski zavod Rijeka d.o.o. – ponuda vezano uz model financiranja izrade 

aerofotogrametrijskog  snimanja Grada Krka u dvije Proračunske godine; 

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nastavka nerazvrstane ceste na 

području Paradizzo u gradu Krku; 

c) Informacija Odsjeka o potrebi odabira boja stolica u Društvenom domu Bajčići, 

vezano za projekt Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići; 

d) Razmatranje nove lokacije za postavu Molok spremnika za otpad u naselju Bajčići; 

e) Tvrtka Momentum Grupa d.o.o. iz Krka – ponuda za izradu idejnog arhitektonskog 

rješenja uređenja zone za otpad u centru grada Krka.  

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) J. Č. iz Krka, predstavnica Udruge žene za otok – prijedlog za dostavu popisa 

slobodnih poslovnih prostora kojima raspolaže Grad Krk, kako bi žene - vlasnice 

malih obrta,  udruženo izašle na tržište; 

b) Dopis tvrtke Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke, o besplatnom savjetovanju, 

edukaciji i informiranju o EU fondovima; 

c) Turistička agencija „Šiloturist“ d.o.o. iz Šila – zamolba za smanjenje zakupnine 

poslovnog prostora na adresi Trg bana Jelačića u gradu Krku, (akvarij terarij Krk), 

zbog financijskih problema uzrokovanih pandemijskom krizom; 

d) Prijedlog Ugovora o pravnom zastupanju dostavljen od Odvjetničkog ureda Đorđe 

Perković iz Rijeke. 

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 



 Prihvaća se zamolba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk za nabavu 6 

(šest) kompleta stolova za potrebe vatrogasnog doma u Krku, te se na 

temelju ponude tvrtke Alpron d.o.o. iz Jušića odobrava iznos od 29.310,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

 Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022.  

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za 

akademsku godinu 2021./2022. objaviti će se na web stranici Grada Krka.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 

2021. godini, Udruzi „Moj otok“, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 2.500,00 u cilju realizacije projekta „E biciklijada Punat – Vrbnik – Krk 

– Punat“,  koja se planira održati 01. svibnja 2021. godine. 

 

 Vezano za zamolbu Udruge Rukotvorine Krk za sufinanciranje održavanja 

manifestacija i to:  

- “Poklon Gradu Frankopanska kula” – Grad Krk preuzeti će troškove Vecle d.o.o.  

(najam stolova i štandova, u iznosu od 500,00 kn), 

 

- na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini,  Udruzi se odobrava financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn u cilju 

realizacije projekta “ Izložba Podmorje”, koja izložba se planira održati 08. 

svibnja 2021. godine. 

 

Također, Grad Krk sklopiti će s Igorom Gržetićem Ugovor o djelu kako bi se 

financirali troškovi izrade obavijesti i plakata za obje naprijed navedene 

manifestacije.    

 

Ad 2. 

Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Vezano za uređenje pročelja i zgrada u vlasništvu Grada Krka koji su oštećeni 

iscrtavanjem grafita, obvezuje se prometni redar da zatraži ponudu za farbanje 

istih.  

Obzirom da je utvrđen jedan od krivaca za nastalu štetu, mlada nezaposlena osoba 

I. Š. iz Viškova, s boravištem u Krku, te da isti nema sredstava za namirenje 

nastale štete, preporuča se Vecli d.o.o. da mladića angažira u radu tijekom ljetne 

sezone.   

 

b) Na temelju Dopisa Državnog inspektorata, Područnog ureda Rijeka, Službe 

građevinske inspekcije Klasa: 363-02/20-16/4108, od 9. ožujka 20221. godine, a 



vezano za izgradnju kamenog ogradnog zida na dijelu k. č. 4445/1 k.o. Kornić, a 

obzirom da je Grad Krk pokrenuo Parnički postupak pri Općinskom sudu u 

Crikvenici, protiv M. M. iz Kornića, upućuje se Vedran Hajdin da od 

Odvjetničkog ureda Brozović - Trinajstić  iz Krka, zatraži pravno mišljenje za 

postupanje komunalnog redarstva Grada Krka u vrijeme trajanja sudskog spora.   

 

c) Županijskoj lučkoj upravi Krk,  nositelju projekta popločavanja partera 

Ribarskog gata u gradu Krku, daje se suglasnost za korištenje površine 

sjeveroistočnog dijela čestice Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku,  

u cilju odlaganja viška kamena s Ribarskog gata, do završetka projekta.  

 

d) Tvrtki  G.P. Krk d.d. iz Krka daje se suglasnost za korištenje javne površine na 

Obali Hrvatske mornarice, na prilazu gatu, na asfaltiranoj površini, za postavu 

uredskog kontejnera, koji je potreban radi izvođenja radova, na popločavanju 

partera Ribarskog gata u gradu Krku.  

Ad 3. 

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

Gradonačelnik donio sljedeće 

 

O d l u k e 

 

Donošenje Odluka u predmetu o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih 

objekata, o čemu je objavljen oglas natječaja u glasilu „Narodne novine“ broj: 17/21 od 19. 

veljače 2021. i broj 23/21 od 05. ožujka 2021. godine. 

Otvaranje prispjelih ponuda izvršeno je dana 23. ožujka 2021. godine sa početkom u 12,00 sati 

u prostorijama Grada Krka o čemu je Povjerenstvo za provedbu postupaka odabira 

najpovoljnijeg natjecatelja sačinilo Zapisnik Klasa. 374-03/21-01/29, Urbroj: 2142/01-02/1-

21-41.     

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) DSR „Centar aktivnosti Krk“ daje se suglasnost za korištenje javne površine na 

otvorenom i korištenjem prostora i opreme vježbališta Dražica za klasični trening 

fitnessa dva puta tjedno,  u vremenu od 9.00-13.00 sati i 17.00 – 21.00 sati.  

 

b) Odgađa se donošenje Zaključka po prijedlogu tvrtke Lipapromet d.o.o. za 

vizualizaciju  rasvjete na rivi u gradu Krku. 



 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Motiv d.o.o. iz Rijeke za privremenu sanaciju krova 

kule – Vela Placa ( privremena sanacija visokog i malog krovnog pokrova, zamjena 

horizontalne i vertikalne limarije na objektu) u iznosu od 49.882,40 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.   

 

d) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg iz 

Rijeke, za izradu elaborata modernizacije javne rasvjete s troškovnikom 

„Modernizacija sustava javne rasvjete zona Stari Grad faza II“ u iznosu od 

11.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Metalko Buje d.o.o. za nabavu 8 komada kandelabera 

za starogradsku jezgru grada Krka, u iznosu od 49.240,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a, te ponudu tvrtke K2 za led module koji će se instalirati u 

naprijed navedene kandelabere u iznosu od 14.880,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

f) Prima se na znanje predloženo rješenje tvrtke Momentum grupa d.o.o., a za izradu 

sanitarnog čvora na k.č. 2506 k.o. Krk-Grad u park šumi Dražica u gradu Krku. 

 

g) Prihvaća se zamolba Turističke zajednice Grada Krka za financiranje postave 

tabli na lokacijama na području Grada Krka i to:  

ponuda tvrtke Makol d.o.o. iz Rijeke, za dizajn i grafičku pripremu panoa u 

naselju Pinezići u iznosu od 3.500,00 kn u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a; 

ponudu tvrtke Futura trade d.o.o. Lovran za postavu ploča sa stupovima u gradu 

Krku, u iznosu od 31.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a i  

ponudu tvrtke Grafotisak Braut d.o.o. iz Krka za izradu ploča i postavu van 

naselja te pocinčanog stupa u ukupnom iznosu od 4.575,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 5. 

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) Obzirom da u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu nisu osigurana sredstva za 

izradu aerofotogrametrijskog  snimanja Grada Krka, prijedlog tvrtke Geodetski 

zavod Rijeka d.o.o. odgađa se do naredne Proračunske godine.  

            Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponude za 

evidentiranje međa svih lučica na području Grada Krka i dio iz Urbanističkog 

plana UPU- 1  Krk,  koji pokriva k.o. Krk.   



b) Prima se na znanje geodetsko situacijski nacrt dostavljen od tvrtke Geo VV d.o.o. 

Rijeka - I faza na temelju kojeg se može pokrenuti projektiranje.  

 

Pozivaju se vlasnici, odnosno zainteresirane stranke na sklapanje Ugovora o 

financiranju projektne dokumentacije, odnosno ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta na temelju Zakona o prostornom uređenju. 

 

Nakon sklapanja Ugovora projektant će dostaviti podatke tvrtki Geo VV d.o.o. u 

cilju izrade geodetskog elaborata.    

 

c) Vezano za odabir boja stolica u Društvenom domu Bajčići, za projekt 

Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići, upućuje se Odsjek za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša da tvrtki Školski servis d.o.o. naruči stolice za potrebe 

Društvenog doma u indigo plavoj boji, a ostalo interijerno uređenje dogovoriti će 

se sa naručiteljem. 

 

d) Na temelju prijedloga Mjesnog odbora Poljica prihvaća se nova lokacija za 

postavu Molok – polu ugrađenih spremnika za otpad u naselju Nenadić, sukladno 

priloženoj grafici.  

Upućuje se Eda Hera dipl. ing. građ. da pripremljene troškovnike za postavu 

Molok – polu ugrađenih spremnika za otpad u naselju Nenadić, prepravi na način 

da se iz troškovnika izbaci postava opločnika obzirom da lokacija nije asfaltirana.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Momentum Grupa d.o.o. iz Krka za izradu idejnog 

arhitektonskog rješenja uređenja zone za otpad u centru grada Krka, u iznosu od 

9.000,00 kn, te za prilagodbu tiskog idejnog rješenja svakoj novoj lokaciji iznosi 

3.000,00 kn, u koje iznose nije uključen  iznos PDV-a. 

 

Prije izrade Idejnog rješenja iz stavka 1. ovog zaključka, obvezuje se Antonela 

Mahulja da sa predstavnicima tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o.  i Momentum 

Grupe d.o.o. održi sastanak i obiđe predviđene lokacije na terenu.   

 

Ad 6. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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 J. Č.iz Krka, predstavnice Udruge žene za otok, 

za dostavu popisa slobodnih poslovnih prostora kojima raspolaže Grad Krk, 

kako bi žene - vlasnice malih obrta,  udruženo izašle na tržište. 

Grad Krk ne raspolaže slobodnim poslovnim prostorima, već su svi poslovni 

prostori  zauzeti temeljem raspisanih natječaja i dati u najam.  

 



b) Prima se na znanje dopis tvrtke Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke, o 

besplatnom savjetovanju, edukaciji i informiranju o EU fondovima.  

Naprijed navedena ponuda tvrtke Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke objaviti 

će se na stranicama Grada Krka kao informacija.  

Zainteresirani poduzetnici mogu se javiti u JUO Grada Krka, Odsjek za 

gospodarstvo u cilju odabira tema edukacija.  

 

c) Odgađa se donošenje Zaključka  po zamolbi Turističke agencije „Šiloturist“ 

d.o.o. iz Šila za smanjenje zakupnine poslovnog prostora na adresi Trg bana 

Jelačića u gradu Krku, (akvarij terarij Krk).  

 

d) Prihvaća se prijedlog Ugovora o pravnom zastupanju dostavljen od 

Odvjetničkog ureda Đorđe Perković iz Rijeke – pravno zastupanje Mjesnog 

odbora Poljica i Mjesnog odbora Milohnić u parničnim i zemljišnoknjižnim 

postupcima radi stjecanja prava vlasništva, služnosti, odnosno drugog oblika 

na nekretninama k č. 609/1 i k.č. 584/9 obje u naravi šuma, upisane u k.o. 

Poljica – Drmun Puški.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 40 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 


