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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-104- 78 

Krk, 05. studenog  2019. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 104. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. studenog (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, 

Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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:  

 J. Dž. iz Vrha – zamolba za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala, 

udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za njezino dvoje djece. 

 Mladi grada Krka – zamolba za sufinanciranje troškova alegorijskih kola zbog 

sudjelovanja na Riječkom karnevalu 2020. godine. 
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 Karnevalska udruga „Povero Keko“ iz Krka – zamolba za financiranje kupovine 

igračaka za Krčki karneval 2020., za maškarane dječje zabave. 

 Tvrtka Novi list d.d. iz rijeke- prijedlog za nastavak suradnje kroz Otočni Novi 

list tijekom 2020. godine. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Uslužni obrt „CDA“, iz Krka za storniranje računa za struju i vodu za listopada i studeni 

2018. godine i listopad i studeni 2019. godine. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Prijedlog Odluke Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

4. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Tvrtka Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja- ponuda za pripremne i završne radove postave 

pilomata na šetnici Dražica. 

5. Razmatranje obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u 

vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda. 

6. Prijedlog Općine Baška za dokapitalizaciju trgovačkog društva Otok Krk energija 

d.o.o. 

7. Prijedlog Pravilnika o korištenju sustava video nadzora Grada Krka.  

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 zamolba J. Dž. iz Vrha  za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih 

materijala, udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za njezino dvoje djece, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 1.000,00 

kn, temeljem Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih 

materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu, te 

Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za 

školsku 2019./2020. godinu. 

 

 Prihvaća se zamolba Mladih grada Krka za sufinanciranje troškova alegorijskih 

kola, u cilju sudjelovanja na Riječkom karnevalu 2020. godine 

 

Za naprijed navedenu namjenu Grad Krk odobrava iznos od 5.000,00 kn na temelju 

dostavljenog računa vlasnika vozila. 

 

 

 Prihvaća se zamolba karnevalske udruge „Povero Keko“ iz Krka za financiranje 

kupovine igračaka za Krčki karneval 2020., za maškarane dječje zabave, te se na 

teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn za 

navedenu namjenu. 
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 Načelno se prihvaća ponuda tvrtke Novi list d.d. iz Rijeke za zakup medijskog 

prostora u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list koji izlazi jednom 

mjesečno, u iznosu od 2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

Molimo podnositelja zamolbe da Gradu Krku dostavi Ugovor o zakupu medijskog 

prostora u regionalnom prilogu Otočni Novi list za 2020. godinu. 

Ad 2. 

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 

Prihvaća se zamolba Uslužnog obrta „CDA“ iz Krka za storniranje računa za struju i vodu 

za listopad i studeni 2018. godine, te listopad i studeni  2019. godine, u ukupnom iznosu od 

6.660,00 kn uvećanom za 1.127,91 kn na ime kamata. 

 

Obavještavamo podnositelja zamolbe da će se u narednoj godini  paušalni troškovi režija 

obračunavati za cijelo vrijeme trajanja Zakupa, sukladno Ugovoru o zakupu javne 

površine. 

 

Ad 3. 

Prijedlog  Odluke Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, obrazložila je 

Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog 

Zaključka.  

 

2. Prijedlog Odluke Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

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

Ad 4. 

Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave Gradonačenik  

donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

a) Prihvaća se ponuda tvrtke Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja za pripremne i završne 

radove za postavu pilomata na šetnici Dražica u iznosu od 9.982,40 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a. 
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Ad 5. 

Prijedlog obračuna i naplate naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem 

poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Grad Krk preuzet će obvezu obračuna i naplate naknade za uređenje voda. 

U vezi s preuzimanjem obveze obračuna i naplate naknade za uređenje voda, sukladno 

Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj: 153/09, 90/11, 56/13, 

154/14, 119/15, 120/16 i 66/19), u dogovoru sa svim otočnim jedinicama lokalne 

samouprave, pokušati će se s tvrtkom Ponikve usluga d.o.o. pronaći rješenje vezano uz 

preuzimanje obveze za cijeli otok Krk. 

Na sastanku Koordinacije Jedinica lokalne samouprave Otoka Krka, koji će se uskoro 

održati, donijeti će se konačni zaključak o problematici iz 2. stavka ovog Zaključka. 

Ad 6. 

prijedloga Općine Baška za dokapitalizaciju trgovačkog društva Otok Krk energija d.o.o., obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Općine Baška da Grad Krk sudjeluje u dokapitalizaciji trgovačkog 

društva Otok Krk Energija, s ciljem realizacije projekta fotonaponske elektrane od 5 MW 

na lokaciji Barbičin iznad Baške. 

Zadužuje se Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da za slijedeću sjednicu Gradskog 

vijeća pripremi Odluku o preuzimanju vlasničkih udjela u društvu Otok Krk Energija. 

Ad 7.  

 

Konačni Prijedloga Pravilnika o korištenju sustava video nadzora Grada Krka obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Konačni Prijedlog Pravilnika o korištenju sustava video nadzora Grada Krka 

(vidi prilog predmetni Konačni Prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio ovog Zaključka). 
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 30 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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