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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-101- 71 

Krk, 15. listopada  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 101. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. listopada (ponedjeljak) 2019. 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 

Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi 

Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Igor Hrast, stručni suradnik 

Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti, 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:  

 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o utrošku sredstava za dodjelu naknade 

u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih 

škola za 2019./2020. školsku godinu, za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) 

za učenike srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu i financiranje nabave 
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školskog pribora, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i udžbenika za 20 djece 

školaraca iz programa socijalne skrbi. 

 Udruga Kreativni Krk – zamolba za preraspodjelu sredstava odobrenih Ugovorom 

o dodjeli financijskih sredstava od 28. veljače 2019. godine. 

 Udruga Kulturno društvo „Kornić“ iz Kornića – zamolba za financijsku pomoć za 

plaćanju troškova prijevoza u Općinu Hrvace i posjet Trogiru, Solinu, Sinju, Klisu 

i Splitu. 

 Udruga Kulturno društvo „Kornić“ iz Kornića – zamolba za uvrštenje u 

financijski plan Grada Krka za narednu Proračunsku godinu, izdavanje 

monografije o folkloru u Korniću. 

 Ustanova Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka iz Rijeke – zamolba za 

sufinanciranje troškova prehrane djece s teškoćama u razvoju u školskoj 

2019./2020. godini. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) L. F.– prijedlog za izgradnju javne rasvjete  na pješačkoj stazi između Košljunske i 

Creske ulice u gradu Krku. 

b) Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke – ponuda za nadogradnju prostornih i 

neprostornih baza podataka sustava za upravljanje prostorom - Atlas 14 Grada Krka 

za 2020. godinu. 

c) Informacija tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske o privremenoj obustavi prometa u 

Bodulskoj ulici u gradu Krku radi izgradnje javne rasvjete. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Obračun komunalnog doprinosa za investitora D. F. u svezi izgradnje slobodnostojeće 

građevine stambene namjene – obiteljske kuće i bazena u okućnici na k.č. 1527/1 k.o. 

Kornić u naselju Kornić. 

b) Obavijest tvrtke GabiFlores d.o.o. iz Krka za potrebom korištenja poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Krka - bivše Terase Dijana u Krku, od 23. do 31. listopada 2019. 

godine. 

c) Prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu. 

d) Očitovanje tvrtke Rudi rs d.o.o. iz Vrha kojim se daje prikaz ulaganja od strane navedene 

tvrtke, o uređenju poslovnog prostora Caffe bara koji se nalazi u Društvenom domu Vrh. 

e) Udruga Branitelja proizvođača „Panonija“ iz Bošnjaka - prijedlog za prihvaćanje 

pokroviteljstva nad manifestacijom izložbeno - prodajnog, edukacijskog karaktera pod 

nazivom Dani Slavonije i Domaće je Domaće u Krku, koja bi se održala u gradu Krku u 

trajanju od 5 dana. 

f) Z. P. - zahtjev za davanje odobrenja za uklanjanje cestovnih rubnjaka u dužini potrebnoj 

za pristup vozilima katastarskoj čestici k.č. 2569/3 k.o. Krk-grad, koja se nalazi u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku. 

4. Centar za kulturu Grada Krka - prijedlog za donaciju stolica Mjesnom odboru 

Kornić i Mjesnom odboru Vrh. 
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5. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Turistička zajednica grada Krka – zamolba za nabavu i postavu interpretacijskih tabli i 

turističkih putokaza. 

6. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavu HDD-a za snimače. 

7. Tvrtka ESC Eurocomputer systems d.o.o. iz Zagreba - ponuda za inicijalnu 

edukaciju za GDPR. 

8. Tvrtka Mediatoolkit d.o.o. iz iz Zagreba - ponuda za nabavu aplikacije za praćenje 

online medija – Pro plan. 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe 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 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti  o utrošku sredstava za 

dodjelu naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica 

učenicima osnovnih škola za 2019./2020. školsku godinu, za dodjelu jednokratne 

potpore (stipendije) za učenike srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu i 

financiranja nabave školskog pribora, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i 

udžbenika za 20 djece školaraca iz programa socijalne skrbi (vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka). 

 

 Prihvaća se zamolba Udruge Kreativni Krk za preraspodjelu sredstava, koja 

sredstva su odobrena Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava od 28. veljače 2019. 

godine. 

 

Temeljem prijedloga Udruge Kreativni Krk za raspodjelu neutrošenih sredstava 

sukladno naprijed navedenom Ugovoru, odobrava se preraspodjela sredstava u 

iznosu od 15.500,00 kn,  za isplatu honorara umjetnicima za program „Nova 

Baština“ EPK Rijeka 2020. u iznosu od 9.000,00 kn i za nabavu glazbene opreme za 

program „Kreativne radionice Kreativnog Krka“ u iznosu od 6.500,00 kn. 

 

 Udruzi Kulturno društvo „Kornić“ iz Kornića odobrava se  financijska pomoć za 

plaćanje troškova prijevoza u Općinu Hrvace i posjet Trogiru, Solinu, Sinju, Klisu i 

Splitu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava 

iznos od 9.800,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, po dostavljenom računu 

prijevoznika Olivari d.o.o. iz Malinske. 

 

 Prihvaća se zamolba Udruge Kulturno društvo “Kornić” iz Kornića za uvrštenje u 

financijski plan Grada Krka za narednu Proračunsku godinu, izdavanje 

monografije o folkloru u Korniću, povodom 25 godina njegovanja tradicionalnih 

plesova i običaja u Korniću. 
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U Proračunu Grada Krka za 2020. godinu, na poziciji sufinanciranje izdavalaštva, 

osigurati će se sredstva za financiranje tiskanja knjige u maksimalnom iznosu do 

50.000,00 kn, u cilju izdavanje monografije o folkloru u Korniću. 

 

 Prihvaća se zamolba Ustanove Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka iz Rijeke, za 

sufinanciranje troškova prehrane djece s teškoćama u razvoju u školskoj 

2019./2020. godini, za 5 učenika Centra, Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ 

Krk, Područne škole Vrh. 

 

Grad Krk osigurati će iznos od 14,00 kn dnevno po učeniku s područja grada Krka, 

odnosno ukupno 1.250,00 kn mjesečno započevši od 01. listopada 2019. godine. 

 

Ad 2. 

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) Prihvaća se prijedlog L. F. za izgradnju javne rasvjete  na pješačkoj stazi između 

Košljunske i Creske ulice u gradu Krku, čija procijenjena vrijednost radova iznosi 

27.240,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što ukupno iznosi 34.050,00 kn. 

 

Grad Krk naručiti će od F. M., ing. el., elektromontažne radove za izgradnju javne 

rasvjete na predmetnoj dionici, te ugradnju dva stupa sa svjetiljkama u iznosu od 

12.690,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, te od E. H. dipl. ing. građ., 

građevinske radove za izgradnju javne rasvjete na predmetnoj dionici u iznosu od 

14.550,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

Vezno za investiciju rampe za invalide na traženoj lokaciji, utvrditi će se može li se 

ista izgraditi u skladu sa zakonskim okvirima.  

 

Prometovanje Košljunskom ulicom već je raspravljeno na 93. Kolegiju 

gradonačelnika održanom 22. srpnja 2019. godine, Klasa: 022-01/19-01/02, Urbroj: 

2142/01-02/1-19-93-54. Obvezuje se prometni redar Grada Krka, da provjeri je li 

postupljeno po Zaključku. 
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b) Prima se na znanje ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, za 

nadogradnju prostornih i neprostornih baza podataka sustava za upravljanje 

prostorom - Atlas 14 Grada Krka za 2020. godinu u iznosu od 93.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a i to za: 

 izradu digitalnog orto foto Grada Krka u mjerilu 1:2000 u iznosu od 

40.000,00 kn  

 ažuriranje podataka o vlasništvu i izrada tematskih karti u iznosu od 

19.000,00 kn i 

 izradu točkastih prikaza za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole u 

iznosu od 34.000,00 kn.  
U navedene cijene nije uračunat iznos PDV-a  (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 

sastavni dio ovog Zaključka).  

 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak 

nabave sukladno članku 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 39/17). 

 

c) Prihvaća se informacija tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske o privremenoj obustavi 

prometa u Bodulskoj ulici u gradu Krku, radi izgradnje javne rasvjete, te se 

odobrava izvođenje radova u periodu od 16. do 30. listopada u vremenu od 07,00 do 

17,00 sati. 

 

Radovi će se izvoditi u etapama o čemu će građani biti prethodno obaviješteni.  

Tijekom izgradnje svih etapa, a posebno etapa 7 i 8, radi velike frekventnosti u 

vremenskom periodu od 08,00 do 15,00 sati, potrebno je prilagoditi režim izvođenja 

radova na način da se omogući stalan prolaz pješacima i vozilima u području 

izvođenja radova kao i stalan pristup parkiralištima Hrvatske pošte, T- Centra i 

Upravne zgrade Grada Krka. 

Izvoditelj radova mora pravovremeno obavijestiti vlasnike ili korisnike objekta 

ukoliko bude potrebno onemogućiti pristup pojedinim objektima. 

 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Krka da 

obavijesti MUP RH, PP Krk o privremenom  zatvaranju prometa u dijelu Bodulske 

ulice u gradu Krku. 

 

 

 

Ad 3. 

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 
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a) D. F. oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju slobodnostojeće 

građevine stambene namjene – obiteljske kuće i bazena u okućnici na k.č. 1527/1 

k.o. Kornić u naselju Kornić. 

 

Investitora se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa temeljem revalozirane 

vrijednosti uplaćenog komunalnog doprinosa uplaćenog 04. veljače 1988. godine,  

sukladno članku 89. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

68/18 i 110/18) i Odluci o komunalnom doprinosu («Službene novine Primorsko - 

goranske županije» broj 43/18). 

 

b) Gabi Flores d.o.o.  iz Krka odobrava se korištenje poslovnog prostora u vlasništvu 

Grada Krka - bivše Terase Dijana u Krku, za dane od 23. do 31. listopada 2019. 

godine, uz  uvjet da na dan korištenja nemaju nepodmirenih potraživanja prema 

Gradu Krku s osnova zakupa javne površine (kiosk za prodaju cvijeća). 

 

c) Prihvaća se Plan održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu, Klasa: 

363-02/19-03/12, Urbroj: 2142/01-03-05/1/19-1, od 03. listopada 2019. godine  (vidi 

prilog predmetni Plan održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Prihvaća se obrazloženje zakupnika poslovnog prostora tvrtke Rudi rs d.o.o., o 

uloženim materijalnim sredstvima za uređenje poslovnog prostora Caffe bara, u 

kojem uređenju prostora Grad Krk financijski nije participirao. Uzimajući u obzir 

uložena materijalna sredstva i novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim se 

povećala zakupnina, nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da stornira 

trošak refundacije utroška električne energije prema Opomeni Klasa: 401-05/19-

01/07, Urbroj: 2142/01-03-05/3-19-159 od 20. rujna 2019. godine, obzirom da se u 

predmetnom prostoru održavaju i manifestacije u organizaciji Mjesnog odbora 

Vrh. 

 

e) Podržava se inicijativa Udruge Branitelja proizvođača “Panonija” iz Bošnjaka, za 

davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku, u cilju održavanja 

manifestacije pod nazivom „Dani Slavonije i Domaće je Domaće u Krku“, koja bi se 

održala u gradu Krku u trajanju od 5 dana. 

 

f) Z. P., daje se suglasnost za uklanjanje cestovnih rubnjaka u Ružmarinskoj ulici u 

gradu Krku, radi pristupa građevinskih strojeva i vozila na k.č. 2569/3 k.o. Krk-

grad, radi izgradnje nove građevine stambene namjene. 

 

Proboj postojećeg nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku odobrava se 

u dužini od 6 metara sukladno odredbama Prostornog plana Grada Krka. 

 

Ad 4. 
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Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za donaciju stolica Mjesnom odboru Kornić i Mjesnom 

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

Z a k l j u č a k 

 

Kako je Centar za kulturu Grada Krka u okviru projekta Putovima Frankopana, nabavio 

nove stolice, 179 metalnih stolica koje je koristio Centar za kulturu, donirati će se Mjesnom 

odboru Kornić i Mjesnom odboru Vrh. 

 

Mjesni odbor Kornić i Mjesni odbor Vrh, potpisati će Ugovor o donaciji stolica. 

 

Ad 5. 

Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo vezano uz zamolbe Turističke zajednice grada Krka za 

nabavu i postavu interpretacijskih tabli i turističkih putokaza, obrazložio je Igor Hrast, te je 

nakon rasprave Gradonačenik  donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

Vezano uz zamolbu Turističke zajednice grada Krka za nabavu i postavu interpretacijskih 

tabli i turističkih putokaza kojima bi se označio početak i kraj tematske rute Camino Krk,  

prihvaća se ponuda tvrtke Futura trade d.o.o u iznosu od 16.556,25 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a. 

 

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu HDD-a za snimače, obrazložio je 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 nabavu HDD-a za snimače, u iznosu od 

14.407,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

Ad 7. 

Ponudu tvrtke ESC Eurocomputer systems d.o.o. iz Zagreba, za inicijalnu edukaciju za GDPR, 

obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke ESC Eurocomputer systems d.o.o. iz Zagreba, za inicijalnu 

edukaciju za GDPR, u iznosu od 3.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 
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Ad 8. 

Ponudu tvrtke Mediatoolkit d.o.o. iz iz Zagreba, za nabavu aplikacije za praćenje online medija – 

Pro plan, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Mediatoolkit d.o.o. iz Zagreba, za nabavu aplikacije za praćenje 

online medija – Pro plan u iznosu od 7.338,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

 

   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 30 sati. 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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