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              GRADONAČELNIK 
 
Klasa: 022-01/20-01/01 
Ur.broj:2142/01-02/1-20-116-8 
Krk, 18. veljače 2020. 
 
                  

Z A P I S N I K 
 

sa 116. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. veljače (ponedjeljak) 2020. 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, Đimi 
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, 
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručna suradnica 
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za 
gospodarstvo, Andreana Gluvaković, stručna suradnica Odsjeka za društvene djelatnosti, 
Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Natalija Rakić, stručna 
suradnica za pravne poslove na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 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. Imovinsko-pravna služba 
2. Odsjek za društvene djelatnosti:  
 Ana Duga iz Novigrada Podravskog – zamolba za financijsku pomoć. 
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 Nogometni klub Krk iz Krka – zamolba za financiranje prijevoza mlađih pionira na turnir 
„Međugorje Cup 2020.“ koji će se održati 15. ožujka 2020. godine u Međugorju. 

 Razmatranje Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u 
Republici Hrvatskoj za 2020. godinu, dostavljenog od Udruge Lijepa naša iz Zagreba. 

 Razmatranja pisanog „Izvješća o nepodmirenim obvezama za Udrugu“ dostavljenog od 
knjigovodstvenog servisa Udruge maslinara Krk „Drobnica“ iz Krka. 

 Razmatranje Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice dostavljenog od Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije iz Rijeke. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 
a) Razmatranje obavijesti vezano uz primopredaju građevine „Dječjeg igrališta na predjelu 

Borik u gradu Krku na k.č.  2065 k.o. Krk-grad“ dana 30. prosinca 2019. godine. 
b) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za vršenje glavni i obračunskog nadzora nad 

izvođenjem radova za „Izgradnju dijela primarne prometnice planske oznake U-3 i dijela 
pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u obuhvatu DPU dijela područja Kružnog 
toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku“. 

c) Razmatranje izvedbenog projekta i troškovnika za „Rekonstrukciju dijela Ul. Vidikovac 
pokraj kbr. 14. u gradu Krku uz rješavanje oborinske odvodnje“ dostavljenih od tvrtke 
GPZ d.d. Rijeka. 

d) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za vršenje glavnog i obračunskog nadzora nad 
izvođenjem radova na „Rekonstrukciji dijela Plavničke ulice u gradu Krku (od kbr. 24 do 
kbr 48) i dijela Ul. Mali Kartec u gradu Krku do raskrižja s Paškom ulicom uz rješavanje 
problematike oborinske odvodnje“. 

e) Tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba - ponuda za izradu izvedbene projektne 
dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma na k.č. 1858/5 k.o. 
Poljica“. 

f) Siniša Biljan iz Selca - zahtjev za izradu elaborata za promjenu kulture na z.č. 3851/3, 
3852/2 i 3853/10 sve k.o. Krk-grad. 

g) Razmatranje Verifikacije idejnih projekata za „Izgradnju kružnog križanja na području 
Sv. Petar u gradu Krku. 

h) Kosić Anica iz Rijeke, Put Lokvarin 21 – zahtjev za uređenje pristupne ceste u Vrhu koja 
će služiti kao pristupna cesta u cilju gradnje na čestici z.č. 1805/1 k.o. Vrh. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 
a) Razmatranje Elaborata izmjere sa prikazom svih uzurpacija na k.č. 3603/1 k.o. Krk-grad 

u gradu Krku, dostavljenog od tvrtke Geodetski zavod Rijeka iz Rijeke. 
b) Razmatranje Izvješća tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama 

sustavne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka 
tijekom 2019. godine. 

c) Razmatranje Izvješća tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, o provedenim mjerama 
zaštitite ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2019. godine. 
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d) Mjesni odbor Poljica – zahtjev za krčenje uz makadamsku cestu od naselja Poljica do 
uvale Čavlena i od šumskog predjela „Valji“ do lokve od „Močila“ u dužini od 3.950,00 
m. 

e) Mjesni odboa Poljica – zahtjev za probijanje spojnog puta od „Pičulice“ do „Krča“ u 
šumskom predjelu Vrhure iznad naselja Bajčić u dužini od 400,00 m. 

f) Mjesni odbor Poljica - zahtjev za krčenje uz prometnice između naselja na području 
Mjesnog odbora Poljica, između naselja Brusići - naselja Kapovci i naselja Kapovci - 
naselja Nenadići. 

g) Mjesni odbor Poljica - zahtjev za nabavu i prijevoz jalovine od 250,00 m3  za održavanje i 
popravak makadamskih cesta i puteva. 

h) Mjesni odbor Poljica - zahtjev za uređenje postojećeg puta od naselja Poljica do predjela 
Polača u dužini od 250,00 m. 

i) Razmatranje prijedloga Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području grada Krka 
tijekom 2020. godine, dostavljenog od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke. 

j) Udruga Progres Krk iz Krka – zamolba za korištenje javne površine – prostora kod Velog 
parka „ispod koprivića“ bez naknade, jednom mjesečno, a u ljetnim mjesecima dvaput, 
zbog održavanja Ekološke tržnica udruge Progres Krk. 

k) Udruga Progres Krk iz Krka – zamolba za korištenje javne površine – prostora kod Velog 
parka „ispod koprivića“ bez naknade jednom mjesečno, zbog održavanja Sajma 
autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. 

l) Razmatranje prijedloga Prometnog i pomoćnog Prometnog redara Grada Krka za 
uređenje parkinga „Vignole“, kao i za čišćenje okolnih parcela. 

m) Razmatranje zahtjeva Mjesnih odbora Poljica, Skrpčić- Pinezić, Milohnić i Kornić te 
prijedloga Komunalnog redara za postavu okretnih rampi u uvali Čavlena na području 
„Drmuna Puškog“ Uvali Vela Jana (2 kom), makadamskom putu prema crkvici Sv. 
Krševana (1 kom), Uvali Draga (1 kom), Uvali Torkul (1 kom) i Uvali Dunat (1 kom). 

5. Odsjek za gospodarstvo: 
a) Biskupski ordinarijat Krk – prijedlog za nastavak sufinanciranja radova u 

Frankopanskom Kaštelu u gradu Krku za 2020. godinu. 
b) Europska mreža za kulturni turizam (ECTN) - prijedlog za sudjelovanje Grada Krka u 

organizaciji 13. godišnje konferencije ECTN koja će se održati u periodu od 22. do 24. 
listopada 2020. godine. 

c) Tvrtka Elis projekt d.o.o. iz Rijeke - ponuda za geolociranje, snimanje pozicija i popis 
novih rasvjetnih mjesta nastalih tijekom prethodne godine. 

d) Tvrtka Momentum Grupa d.o.o. iz Krka – ponuda za stručnu i tehničku analizu izrađene 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine i prenamjenu u MMC Krk te 
usklađenje arhitektonske projektne dokumentacije s tehničkom dokumentacijom za 
povećanje energetske učinkovitosti. 
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e) Ugostiteljski obrt „Autogol“, vl. Ilija Konjić iz Krka – prijedlog za dokup dodatne snage 
električne energije, te za stavljanje troškova vode i održavanja higijene u relaciju sa 
zakupninom za navedeni objekt. 

6. Tvrtka Bisnode d.o.o. iz Zagreba - ponuda za Bisnode Analyzer paket. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Imovinsko-pravne službe, obrazložila je Radmila Živanović Čop. 

Ad 2. 

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 

 Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Ane Duga iz Novigrada Podravskog 
za financijsku pomoć, iz razloga što u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu nisu 
osigurana sredstva za navedenu namjenu. 
 

 Prihvaća se zamolba Nogometnog kluba Krk iz Krka za financiranje prijevoza 
mlađih pionira na turnir „Međugorje Cup 2020.“ koji će se održati 15. ožujka 2020. 
godine u Međugorju te se u tu svrhu odobrava iznos od 5.000,00 kn na teret 
Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 
 Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole 

u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu dostavljen od Udruge Lijepa naša iz 
Zagreba, u iznosu od 8.000,00 kn (vidi prilog predmetni Sporazum koji čini sastavni dio 
ovog Zaključka). 

 
 Prima se na znanje „Izvješće o nepodmirenim obvezama za Udrugu“ dostavljeno od 

knjigovodstvenog servisa Udruge maslinara Krk „Drobnica“ iz Krka. 
 

Grad Krk je ispunio sve obaveze iz Sporazuma o zajedničkom financiranju Udruge 
maslinara Krka Drobnica Klasa: 402-04/13-01/197, Urbroj: 2142/01-02/1-14-7 od 22. 
rujna 2014. godine, kao i obaveze iz Ugovora o dodjeli financijskih sredstava 
sukladno zahtjevima i dokaznicama Udruge u 2019. godini. 

 
Nismo u mogućnosti osigurati dodatna sredstva Udruzi maslinara Krk „Drobnica“ 
za nepodmirene obveze na dan 31. prosinca 2019. godine, a koje su iskazane u 
iznosu od 58.367,00 kn. 

 
Poštujući otkazni rok, Grad Krk obavještava Udrugu maslinara Krka „Drobnica“ o 
izlasku iz Sporazuma iz stavka 2. ovog Zaključka. 
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Ubuduće će Grad Krk financirati Udrugu isključivo na temelju prijave na Javni 
poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. 
 

 Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju tečaja za trudnice za 2020. godinu, dostavljen 
od Doma zdravlja Primorsko-goranske županije iz Rijeke u iznosu od 7.800,00 (vidi 
prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).  
 

Ad 3. 

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 a k  

 
a) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

završetku radova na građevini „Dječjeg igrališta na predjelu Borik u gradu Krku 
na k.č.  2065 k.o. Krk-grad“ dana 30. prosinca 2019. godine. 

 
Vezano uz održavanje predmetnog igrališta, pozivaju se svi obrtnici  i poduzetnici 
da Gradu Krku, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostave pismo namjere za 
održavanje dječjih igrališta, što uključuje farbanje i sitne popravke igrala te 
održavanje čistoće na igralištima. 

 
Predmetni poziv bit će objavljen na Internet stranicama Grada Krka www.grad-
krk.hr. 
 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za vršenje glavnog i obračunskog 
nadzora nad izvođenjem radova za „Izgradnju dijela primarne prometnice planske 
oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u obuhvatu DPU 
dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku“ u iznosu od 
15.700,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
c) Prihvaća se izvedbeni projekt i troškovnik za „Rekonstrukciju dijela Ul. Vidikovac 

pokraj kbr. 14. u gradu Krku uz rješavanje oborinske odvodnje“ dostavljeni od 
tvrtke GPZ d.d. Rijeka. 

 
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da hitno provede postupak 
javne nabave za radove na „Rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac pokraj kbr. 14. u 
gradu Krku uz rješavanje oborinske odvodnje“ prema procijenjenoj vrijednosti 
radova 159.750,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, što ukupno iznosi 
199.687,50 kn. 

 
d) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za vršenje glavnog i obračunskog 

nadzora nad izvođenjem radova na „Rekonstrukciji dijela Plavničke ulice u gradu 
Krku (od kbr. 24 do kbr 48) i dijela Ul. Mali Kartec u gradu Krku do raskrižja s 
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Paškom ulicom uz rješavanje problematike oborinske odvodnje“  u iznosu od 
16.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba za izradu izvedbene 
projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma na 
k.č. 1858/5 k.o. Poljica“, u iznosu od 49.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 
PDV-a. 

 
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da navede uvjete koje mora zadovoljiti 
izvedbeni troškovnik na temelju kojeg će se provesti javna nabava, a s obzirom na 
izvore financiranja iz  fondova EU-a. 

 
f) Odobrava se zahtjev Siniše Biljana iz Selca za financiranje izrade elaborata 

promjene kulture katastarskih čestica u put te se upućuje stranka u imovinsko 
pravnu službu Grada Krka na potpisivanje ugovora u financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta. 

 
Uz čestice z.č. 3851/3, 3852/2 i 3853/10 sve k.o. Krk-grad., elaborat  promjene 
kulture u put treba  sadržavati i čestice  z.č.3840/5, 3820/6 i 3820/5 sve k.o. Krk-grad 
(k.č.1560/6, 1569/7, 1569/8  sve k.o. Krk). 

 
Imovinsko-pravnoj službi Grada Krka nalaže se rješavanje imovinsko pravnih 
poslova za  z.č. 3840/5 k.o. Krk-grad  (k.č.1560/6 k.o. Krk) koja ulazi u sastav dijela 
Crikveničke ulice na dijelu DPU Pahlić -Marušić. 

 
g) Odobrava se idejni projekt za „Izgradnju kružnog križanja na području Sv. Petar u 

gradu Krku, dostavljen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka. 
 

Iz projekta je potrebno isključiti odvojak prema z.č. 2009, 2010 i 2011 k.o. Krk te će 
za prilaz navedenim česticama, vlasnici sami financirati projekte, kao i izradu 
lokacijske dozvole u odvojenom  postupku. 
 

h) Grad Krk se slaže s inicijativom Kosić Anice iz Rijeke, Put Lokvarin 21, za uređenje 
pristupne ceste u Vrhu koja će služiti kao pristupna cesta u cilju gradnje na čestici 
z.č. 1805/1 k.o. Vrh u vlasništvu RH. 

 
Nakon izdane lokacijske dozvole i parcelacije čestica moguće je sa Ministarstvom 
državne imovine riješiti vlasništvo.  

 
Projektiranje predmetne ceste nije predviđeno Programom građenja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 33/19). 

 
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19), vlasnici zemljišta mogu sami financirati uređenje zemljišta za 
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gradnju na način da sklope Ugovor sa Gradom Krkom o financiranju uređenja 
građevinskog zemljišta, pa se u tom smislu pozivaju vlasnici zemljišta da upute 
prijedlog Imovinsko-pravnoj službi Grada Krka. 

 

Ad 4. 

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 

a) Prihvaća se Elaborat izmjere sa prikazom svih uzurpacija na k.č. 3603/1 k.o. Krk-
grad u gradu Krku, dostavljen od tvrtke Geodetski zavod Rijeka iz Rijeke. 

 
Grad Krk će sačekati Rješenje ispravnog postupka kako bi se usuglasilo stvarno 
stanje na terenu sa onim upisanim u katastru i zemljišnim knjigama te će nakon 
toga pokrenuti postupak prodaje čestica u vlasništvu Grada Krka. 

 
b) Prihvaća se Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama 

sustavne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada 
Krka tijekom 2019. godine (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 
Zaključka). 

 
c) Prihvaća se Izvješće tvrtke  Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, o provedenim mjerama 

zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2019. godine (vidi prilog 
predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

d) Prihvaća se zahtjev Mjesnog odbora Poljica za krčenje uz makadamsku cestu od 
naselja Poljica do uvale Čavlena i od šumskog predjela „Valji“ do lokve od 
„Močila“ u dužini od 3.950,00 m i u vezi s time ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz 
Nenadića u iznosu od 27.650,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
e) Prihvaća se zahtjev Mjesnog odbora Poljica za probijanje spojnog puta od 

„Pičulice“ do „Krča“ u šumskom predjelu Vrhure iznad naselja Bajčić u dužini od 
400,00 m i u vezi s time ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 
41.400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
f) Prihvaća se zahtjev Mjesnog odbora Poljica za krčenje uz prometnice između 

naselja na području Mjesnog odbora Poljica, između naselja Brusići - naselja 
Kapovci i naselja Kapovci - naselja Nenadići i u vezi s time ponuda tvrtke Dabiskop 
d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 
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g) Mjesnom odboru Poljica odobravaju se financijska sredstva za nabavu i prijevoz 
jalovine (250,00 m3) za potrebe održavanja i popravka makadamskih cesta i puteva 
na području Mjesnog odbora.  

 
Molimo Mjesni odbor Poljica da JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo potvrdi 
isporuku 250,00 m3 jalovine.   
 

h) Prihvaća se zahtjev Mjesnog odbora Poljica za uređenje postojećeg puta od naselja 
Poljica do predjela Polača u dužini od 250,00 m i u vezi s time ponuda tvrtke 
Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u iznosu od 12.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 
PDV-a. 

 
i) Prihvaća se prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području grada 

Krka tijekom 2020. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke u 
iznosu od 35.700,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni 
prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka). 

 
j) Prihvaća se zamolba Udruge Progres Krk iz Krka za korištenje javne površine – 

prostora kod Velog parka „ispod koprivića“ bez naknade i to za dane: 07.03., 04.04., 
02.05., 06.06., 16.06., 04.07., 14.07., 07.08., 18.08., 05.09., 15.09., 03.10., 07.11. i 05.12. 
2020. godine, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati zbog održavanja Ekološke tržnice 
udruge Progres Krk. 

 
Obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka da osigura postavu štandova za navedene 
dane iza 06,00 sati te da izvrši uklanjanje istih iza 15,00 sati, jer u protivnom 
štandovi bez ponude opterećuju javnu površinu. 

 
Udruga Progres Krk obvezuje se javnu površinu ostaviti u zaprimljenom stanju o 
čemu će računa voditi Komunalni redar Grada Krka. 

 
k) Prihvaća se zamolba Udruge Progres Krk iz Krka za korištenje javne površine – 

prostora kod Velog parka „ispod koprivića“ bez naknade i to za dane: 14.03., 18.04., 
16.05., 20.06., 18.07., 15.08., 19.09., 17.10., 14.11. i 19.12. 2020. godine, u vremenu od 
08,00 do 15,00 sati zbog održavanja Sajma autohtonih proizvoda Primorsko-
goranske županije. 

 
Obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka da osigura postavu štandova za navedene 
dane iza 06,00 sati te da izvrši uklanjanje istih iza 15,00 sati, jer u protivnom 
štandovi bez ponude opterećuju javnu površinu. 

 
Udruga Progres Krk obvezuje se javnu površinu ostaviti u zaprimljenom stanju, o 
čemu će računa voditi Komunalni redar Grada Krka. 

 
l) Prihvaća se prijedlog Prometnog i pomoćnog Prometnog redara Grada Krka za 

uređenje parkinga „Vignole“, kao i za čišćenje okolnih parcela i u vezi s time 
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ponuda obrta „MB Gromača“, vl. Ivica Mrakovčić u iznosu od 21.500,00 kn u koji 
iznos je uključen iznos PDV-a. 

 
m) Prihvaća se zahtjev Mjesnih odbora Poljica, Skrpčić-Pinezić, Milohnić i Kornić te 

prijedlog Komunalnog redara, za postavu okretnih rampi u uvali Čavlena na 
području „Drmuna Puškog“ (3 kom), Uvali Vela Jana (2 kom), makadamskom putu 
prema crkvici Sv. Krševana (1 kom), Uvali Draga (1 kom), Uvali Torkul (1 kom) i 
Uvali Dunat (1 kom) i u vezi s time ponuda Bravarsko-Građevinarskog obrta 
„Colići“ iz Malinske za izradu i montažu okretne rampe za ograničenje prolaska u 
iznosu od 5,000,00 kn + PDV po komadu, što ukupno iznosi 45.000,00 kn u koji 
iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
Grad Krk predlaže izradu univerzalnog ključa za predmetne rampe, kako bi 
interventna vozila imala olakšan pristup navedenim područjima. 

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 
Gradonačelnik donio sljedeće 

 
Z a k l j u č k e 

a) Biskupijskom ordinarijatu Krk, odobrava se financijska potpora za uređenje 
Frankopanskog kaštela u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 
Krka za 2020. godinu iz pozicije 1256 – sanacija Frankopanskog kaštela, odobrava 
iznos od 100.000,00 kn.    

 
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, da sukladno naprijed 
navedenim odredbama ovog Zaključka, pripremi prijedlog Ugovora o donaciji 
sredstava.  
 

b) Prihvaća se zahtjev Europske mreže za kulturni turizam (ECTN) za sudjelovanje 
Grada Krka u organizaciji 13. godišnje konferencije ECTN, koja će se održati u 
periodu od 22. do 24. listopada 2020. godine. 

 
Grad Krk će osigurati sredstva od 30.000,00 kn za prethodno navedenu svrhu. 

 
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Elis projekt d.o.o. iz Rijeke za geolociranje, snimanje 

pozicija i popis novih rasvjetnih mjesta nastalih tijekom 2019. godine, u iznosu od 
14.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 
d) Prihvaća se ponuda tvrtke Momentum Grupa d.o.o. iz Krka za stručnu i tehničku 

analizu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine i 
prenamjenu u MMC Krk te  usklađenje arhitektonske projektne dokumentacije s 
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tehničkom dokumentacijom za povećanje energetske učinkovitosti u iznosu od 
5.000,00 kn u koji iznos nije uključen  iznos PDV-a. 

 
e) Prima se na znanje prijedlog Ugostiteljskog obrta „Autogol“, vl. Ilija Konjić iz 

Krka, za dokup dodatne električne energije te za stavljanje troškova vode i 
održavanja higijene u relaciju sa zakupninom za navedeni objekt. 

 
Grad Krk nije u mogućnosti preuzeti financiranje otkupa dodatne snage električne 
energije za navedeni objekt. 

 
Vezano uz troškove financiranja, upućuje se Ugostiteljski obrt „Autogol“ Krk na 
Nogometni klub Krk s kojim ima sklopljen Ugovor o Zakupu poslovnog prostora. 

 
 

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba za Bisnode Analyzer paket, obrazložio je Čedomir 
Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba za Bisnode Analyzer paket u iznosu od 
11.100,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 
 
 
 
 
 
 
Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 30 sati. 
 
 
 
 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 
         Natalija Rakić                                                                             Darijo Vasilić, prof. 
 


