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Krk, 26. srpnja 2021.

Z A P I S N I K

sa 10. Gradonačelnikovog kolegija,  održanog 26. srpnja (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: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Dinka Pejnović, voditeljica odsjeka za proračun i
financije, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
Igor Hrast,  voditelj  Odsjeka za gospodarstvo, Adreana Gluvaković,  stručni suradnik
Odsjeka  za  društvene  djelatnosti,  Vedran  Hajdin  voditelj  Pododsjeka  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: 
 prijedlog  Udruge Udruge Kreativni  Krk iz  Krka  za  financijsku potporu  pri

organizaciji  i  postavi  izložbe  lokalnih  umjetnika  Igora  Gržetića  i  Andreje
Staničić;

 prijedlog Udruge Udruge Kreativni Krk iz Krka za korištenje javne površine na
Trgu Kamplin  za  dane od 18.  kolovoza  do 01.  rujna 2021.  godine,  u  cilju
postavljanja izložbe lokalnih umjetnika Igora Gržetića i Andreje Staničić;

 prijedlog Udruge za promicanje kulturne i sportske aktivnosti djece i mladih, iz
Zagreba,  za  snimanje  TV  emisije  „Sportska  i  turistička  razglednica  Grada
Krka“, s naglaskom na sportske klubove;

 zamolba G. V. talijanskog dopisnika iz Zagreba za suradnju u predstavljanju
knjige „Extinguished Countries“ .

2. Pododsjek za prometno redarstrstvo:
a) Zamolba J. T. iz Linardića za davanje suglasnosti za prekop ceste na k.č. 1129/1

k.o. Poljica radi priključenja na distribucijsku mrežu HEP ODS d.o.o



b) Informacija  Pododsjeka  za  prometno  redarstvo  o  pristigloj  anonimnoj  prijavi
građana  na  nečistoću,  neadekvatnu  javnu  rasvjetu  i  neodržavani  okoliš  na
mikrolokaciji oko Doma zdravlja u gradu Krku;

c) Policijska  postaja  Krk  –  zamolba  za  financiranje  izvedbe  javne  rasvjete  na
parkiralištu Policijske postaje u Krku.

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.
godinu.

4. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi potrebe priprema za  I. izmjene i
dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

5. Odsjek za gospodarstvo: 
a) pismo  namjere  Opreme  Liv  d.o.o.  iz  Podgorice,  za  donaciju  igrala  za  dječje

igralište za potrebe Grada Krka;
b) ponuda tvrtke Pinel d.o.o.  za nabavu opreme za uređenje vježbališta  Dražica u

gradu Krku;
c) ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu diskova za Back up za potrebe Grada

Krka;
d) ponuda tvrtke   Eurokonzalting d.o.o. iz Pule, za savjetničke usluge pripreme i

provedbe postupka nabave za predmet nabave – „ Izgradnja i opremanje Dječjeg
igrališta ( vježbališta ) unutar prostora javnog parka Dražica;

e) obavijest  Odsjeka  za  gospodarstvo  o  statusu  projekta  za  prijavu  na  natječaj
„Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i  razvoj  Regionalnih znanstvenih
centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“.

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 
a) Analiza  uvjeta  gradnje  poljoprivrednih  građevina  na  površinama  izvan

građevinskog područja izrađenu od tvrtke Planimetar d.o.o.;
b) Ponuda tvrtke  Planimetar  d.o.o.  za  izradu  Analize  mogućnosti  gradnje  dječjeg

vrtića  u  ulici  Smokvik,  vezano  na  prostorno  plansku  dokumentaciju  te  izrada
Odluke o izradi Plana;

c) Zahtjev B. B. iz Zagreba za izradu prometnog rješenja pristupne ceste za područje
Garbecaj Krk; 

d) Zamolba  J.  M.  iz  Zagreba,  -  da  Grad  Krk  podnese  zahtjev  za  izdavanjem
lokacijske  dozvole  za  izgradnju  ulice  na  predjelu  Mali  Kartec  u  gradu  Krku
( nastavak Creske ulice);

e) Ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske
dozvole (područje pored nove ceste Kartec u gradu Krku).  

7. Centar za kulturu Grada Krka zamolba za davanje suglasnosti  za održavanje
javnih okupljanja ( koncerata, predstava ) na „Sceni Zidine“ u gradu Krku (Trg
Krčkih Glagoljaša), tijekom turističke sezone 2021. godine. 

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće: 

Z a k l j u č k e



 Udruzi Kreativni Krk iz Krka odobrava se financijska potpora pri organizaciji i
postavi izložbe lokalnih umjetnika I. G. i A. S. te se u tu svrhu na teret Proračuna
Grada Krka za 2021.  godinu,  na temelju ponude tvrtke Laval d.o.o.  Omišalj,
odobrava iznos od 6.112,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.

 Udruzi Kreativni Krk iz Krka odobrava se korištenje javne površine na Trgu
Kamplin u gradu Krku,  za dane od 18. kolovoza do 01. rujna 2021. godine, u
cilju postavljanja izložbe lokalnih umjetnika I. G. i A. S.

 Grad  Krk  zainteresiran  je  za  snimanje  TV  emisije  „Sportska  i  turistička
razglednica  Grada  Krka“,  s  naglaskom  na  sportske  klubove,  te  predlažemo
termin snimanja polovicom rujna 2021. godine. 

Upućujemo  podnositelja  zamolbe  da  se  vezano  za  financiranje  TV  priloga,
prijavi na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. godini. 

 Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti  zamolbi G. V. talijanskog dopisnika iz
Zagreba  za  suradnju  u  predstavljanju  knjige  „Extinguished  Countries“,  iz
razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu. 

Ad 2.

Prijedloge  Odsjeka  za  komunalno  gospodarstvo,  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) Prima se  na  znanje  zamolba  J.  T.  iz  Linardića  za  davanje  suglasnosti  za
prekop ceste na k.č.  1129/1 k.o.  Poljica radi priključenja na distribucijsku
mrežu HEP ODS d.o.o.

Na  temelju  članka  3.  stavak  2.  Odluke  o  zabrani  izvođenja  radova  na
području Grada Krka u 2021. godini („Službene Novine PGŽ“ broj: 42/20
nismo u mogućnosti dati suglasnost za prekop ceste na k.č. 1129/1 k.o. Poljica
radi priključenja na distribucijsku mrežu HEP ODS d.o.o.

Nadalje,  obvezuje se Pododsjek za redarstvo da utvrdi legalnost građevina
obzirom da se nalaze izvan granica građevinskog područja naselja.   

b) Prima  se  na  znanje  informacija  Pododsjeka  za  prometno  redarstvo  o
pristigloj  anonimnoj  prijavi  građana  na  nečistoću,  neadekvatnu  javnu
rasvjetu i neodržavani okoliš na mikrolokaciji  oko Doma zdravlja u gradu
Krku.



Grad Krk uputiti će dopis ravnatelju Doma zdravlja Krk u cilju postizanja
dogovora oko zajedničkog uređenja i održavanja okoliša. 

Dok se ne postignu dogovori,  Grad Krk financirati će košnju trave na potezu
od Gradskog groblja do Doma zdravlja uz stepenice, te se obvezuje Pododsjek
za prometno redarstvo da od Obrta „Lavanda“ vl.  K.  D.  iz  Krka,  zatraži
ponudu za košnju i uređenje okoliša na predmetnoj mikrolokaciji. 

c) Prihvaća se zamolba  Policijske postaje Krk za financiranje izvedbe javne
rasvjete na parkiralištu Policijske postaje u Krku, na temelju dodatne ponude
tvrtke G.P. Krk d.o.o. za elektro radove na izvedbi javne rasvjete u iznosu od
4.044,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

Ad 3.

Prijedlog Polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Grada  Krka  za  2021.  godinu,
obrazložila je Dinka Pejnović te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2021. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Izvještaja...koji  čini  sastavni dio ovog
Zaključka. 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu,
uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

Ad 4.

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi potrebe priprema za  I. izmjene i dopune
Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, obrazložila je Dinka Pejnović te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k

Vezano za prijedlog Odsjeka za proračun i financije u vezi potrebe priprema I. izmjena
i dopuna Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, odobrava se početak i priprema za I.
izmjene Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

Obvezuje  se  Odsjek  za  proračun  i  financije  da  obavijesti  proračunske  korisnike  o
početku  priprema  I.  izmjena  Proračuna  Grada  Krka  za  2021.  godinu,  kako  bi
proračunski korisnici mogli dostaviti prijedloge do 25. kolovoza 2021. godine.   

Ad 5.

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) Prima se na znanje  pismo namjere Opreme Liv d.o.o. iz Podgorice, za donaciju
igrala za dječje igralište za potrebe Grada Krka.

Obvezuje  se  Odsjek  za  gospodarstvo  da  izvrši  provjeru  predmetne  tvrtke  sa
Zavodom za norme HZN, provjeri usklađenje normi i certifikata.

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Pinel d.o.o. za nabavu opreme za uređenje vježbališta
Dražica u gradu Krku, u iznosu od 1.219,20 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a. 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu diskova za Back up za
potrebe Grada Krka, u iznosu od 22.718,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a. 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke   Eurokonzalting d.o.o. iz Pule, za savjetničke usluge
pripreme  i  provedbe  postupka  nabave  za  predmet  nabave  –  „  Izgradnja  i
opremanje Dječjeg igrališta ( vježbališta ) unutar prostora javnog parka Dražica,
u iznosu od 22,400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, a s uključenim
popustom  od 30% ( 9.600,00 kn).  

e) Prima se  na  znanje  obavijest  Odsjeka  za  gospodarstvo  o  statusu  projekta  za
prijavu  na  natječaj  „Jačanje  STEM  vještina  u  osnovnim  školama  i  razvoj
Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM
području“. 

Budući  da je  kratak rok prijave  nužno je  da se  u  naredna dva dana sazove
sastanak  predstavnika  O.Š.  -Ravnatelja,  Voditelja  projekta  te  predstavnika
Grada  Krka u cilju ovjere dokumentacije i predaje iste. 

Ad 6.

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) Prima  se  na  znanje  Analiza  uvjeta  gradnje  poljoprivrednih  građevina  na
površinama  izvan  građevinskog  područja  izrađena  od  tvrtke  Planimetar
d.o.o.

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i  zaštitu okoliša da početkom
rujna  2021.  godine  Analizu  uvjeta  gradnje  poljoprivrednih  građevina  na
površinama  izvan  građevinskog  područja,   uputi  Odboru  za  prostorno
planiranje i zaštitu okoliša, Gradskog vijeća Grada Krka,  u cilju rasprave i
razmatranja. 



b) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o.  za izradu Analize mogućnosti
gradnje  dječjeg  vrtića  u  ulici  Smokvik,  vezano  na  prostorno  plansku
dokumentaciju te izrada Odluke o izradi Plana, u iznosu od 26.000,00 kn u
koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

c) Odobrava  se  prijedlog  trase  –  prometnog   rješenja  pristupne  ceste  za
područje Garbecaj u gradu Krku, koju je izradila tvrtka Planimetar d.o.o.
(Prometno rješenje čini sastavni dio Zaključka gradonačelnika).

Potrebno je sačuvati širinu gradske čestice na kojoj je planirana izgradnja
POS-ovih stanova na području Garbecaj u gradu Krku i otkupiti zemljište za
predmetnu pristupnu cestu.

Pri provođenju postupka narednih izmjena UPU 1 Krk, Grad Krk pokrenuti
će  postupak  stavljanja  izvan  snage  Odluke  o  DPU  areala  Skomeršić  na
području Garbecaj u gradu Krku. 

d) Prihvaća se zamolba  J. M. iz Zagreba, za izradu projektne dokumentacije za
gradnju ulice na predjelu Mali Kartec u gradu Krku (nastavak Creske ulice).

Grad  Krk  poziva  predlagatelja  na   sklapanje  Ugovora  o  financiranju
uređenja građevinskog zemljišta, na temelju Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), koji Ugovor će
pripremiti Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove. 

Ugovor  o  financiranju uređenja  građevinskog zemljišta  za  gradnju ceste  ,
sklopit će se za izradu idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole.  

Grad Krk neće sudjelovati u financiranju projektne dokumentacije ( Idejnog
projekta), vlasnici zemljišta sami će financirati svu projektnu dokumentaciju
koja je potrebna za ishođenje akata kojima se dozvoljava građenje. 

Sva dokumentacija (idejni projekti)  će se dostaviti  u Grad Krk, Odsjeku za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na verifikaciju i daljnje postupanje u
cilju ishođenja dokumentacije kojom se odobrava građenje.

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Idejnog projekta za
ishođenje  lokacijske  dozvole  (područje  pored  nove  ceste  Kartec  u  gradu
Krku), u iznosu od ukupno 33. 750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a
( izrada Geodetskog snimka za potrebe lokacijske dozvole i izrada Idejnog
projekta za ishođenje lokacijske dozvole). 



Ad 7.

Zamolbu  Centra   za  kulturu  Grada  Krka  za  davanje  suglasnosti  za  održavanje  javnih
okupljanja (koncerata, predstava) na „Sceni Zidine“ u gradu Krku (Trg Krčkih Glagoljaša),
tijekom turističke sezone 2021. godine, 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 održavanje javnog okupljanja
(koncerata,  predstava)  na  „Sceni  Zidine“  u  gradu  Krku  (Trg  Krčkih  Glagoljaša),
tijekom turističke sezone 2021. godine i to za dane: 

- 31.  srpnja  2021.  godine,  u  vremenu od 21,00-  24,00  sata,   u  cilju  održavanja
koncerta;

- 03. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
komedije „Susjedi“;

- 04. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
predstave za djecu „Ljepotica i zvijer“;

- 05. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
koncerta;

- 11. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
komedije „Savršeni partner“;

- 12. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
koncerta;

- 16. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
koncerta;

- 18. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
predstave za djecu „Teatar Naranča“;

- 19. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
koncerta;

- 23. kolovoza 2021. godine, u vremenu od 21,00- 24,00 sata,  u cilju održavanja
koncerta.

U  cilju organizacije koncerta, podnositelj zamolbe u obvezi je pridržavati se mjera fizičkog
distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te nužnih epidemioloških mjera.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 45 sati.

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK



     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof.


