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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-12-22 

Krk, 06. rujna 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 12. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 06. rujna (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, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za 

opće, pravne i kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša,   Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica 

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. Pododsjek za prometno redarstvo:  

a) Informacija Pododsjeka za prometno redarstvo o prometnoj problematici u ulici 

Plavničkoj, Braće Juras, Dobrinjskoj i Vrbničkoj ulici u gradu Krku; 

b) Razmatranje tijeka potrebnih radova za izgradnju novog semaforiziranog raskršća 

na raskrižju ulice  Slavka Nikolića, Ivana Meštovića i Vršanske ulice u gradu 

Krku; 

c) Preporuka tvrtke Rijeka promet d.o.o. Rijeka vezane uz izgradnju novog 

semaforiziranog raskršća na raskrižju ulice  Slavka Nikolića, Ivana Meštovića i 

Vršanske ulice u gradu Krku; 

d) Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za izvođenje građevinskih radova na izradi 

uzdužnih rigola na dijelu k.č. 3537/1 k.o. Poljica. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Caritas Biskupije Krk  - zamolba za  dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „72 sata bez kompromisa“; 
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 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za financiranje zapošljavanja 

voditelja/ice  programa „Pomoć u kući“; 

 E. P. iz  Kornića,  zamolba  za sufinanciranje troškova boravka djeteta u 

redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice lokalne 

samouprave; 

 Zamolba Karate kluba Krk iz Krka, za  dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt „Ljetni kršćansko sportski kamp Priprema pozor sad“; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za financiranje 

zapošljavanja dodatne učiteljice u produženom boravku u Matičnoj školi Krk; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje 

programa „Povratak prirodi“ koji program je namijenjen učenicima trećih i 

četvrtih razreda; 

 Osnovna škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje 

školske ekskurzije učenika osmih razreda Matične škole Krk; 

 Zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti za 

zapošljavanje trećeg odgojitelja u jednoj mješovitoj odgojno – obrazovnoj 

skupini u redovitom programu, u Matičnom vrtiću u Krku;   

 Zamolba P. D. iz Bajčića, za sufinanciranje troškova boravka djeteta u 

redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice lokalne 

samouprave. 

3. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu; 

b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini; 

c) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu; 

d) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju  Proračuna Grada 

Krka za 2021. godinu; 

e) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka za 2021. godinu; 

f) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Ponuda Obrta El- Om iz Krka, vl. Ž. Ž., za izvođenje elektroinstalacijskih radova 

na unutarnjim elektro ormarima  (4 komada) u Upravnoj zgradi Grada Krka; 

b) Zamolba tvrtke G.P. Krk iz Krka za storno računa broj OR21-6849 od 11. svibnja 

2021. godine za korištenje javne površine za postavu reklamnog panoa od tvrtke 

G.P. Krk – „Centar gradnje Krk“, na lokaciji Vinogradske ulice neposredno ispred 

objekta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u gradu Krku; 

c) Zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje nabave jalovine za održavanje i 

popravak makadamskih cesta na području M.O. Poljica; 
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d) Informacija  Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi provođenja postupaka 

ovrhe nad dužnicima s osnova komunalne naknade, vodne naknade i spomeničke 

rente; 

e) Zamolba tvrtke Regis d.o.o. Osijek za sufinanciranje 50 % iznosa prema računu 

Zidarsko fasaderskog obrta „Kabashi“ vl. J. K. iz Krka za radove na sanaciji 

fasade na stambeno poslovnoj zgradi u Krku na adresi J. J. Strosmayera 40; 

f) Zamolba Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za održavanje 

sajma cvijeća u gradu Krku na lokaciji uz Veli park za dane od 24. - 26. rujna 

2021. godine; 

g) Zamolba Udruge „Ruke“ iz Kornića, Ravnica 36, za davanje suglasnosti za 

korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku, koji je u 

privatnom vlasništvu, za dane od 13. -15. rujna 2021. godine,  u cilju održavanja 

manifestacije izlaganja, kušanja i prodavanja biranih prehrambenih hrvatskih 

tradicijskih proizvoda; 

h) Zamolba  Župe Sv. Mihovila iz Vrha, za oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće zahtjevne zgrade društvene 

namjene – crkva , izgrađene na k.č. 207/1 G i k.č. 2015/18 obje k.o. Vrh u zaseoku 

Kosići. 

5. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda  tvrtke ITC d.o.o. za izradu projekta za ugradnju foto napona koji su 

potrebni za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga  za prijavu projekta na 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Povećanje obnovljivih izvora energije u 

objektima javne namjene za Administrativnu zgradu Lukobran 5, u gradu Krku; 

b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o održavanju trećeg po redu natjecanje u 

dubinskom ronjenju na dah u organizaciji saveza AIDA Hrvatska od 6. - 11. rujna 

2021. godine; 

c) Informacija  od  strane Lučke uprave i lučke kapetanije o održavanju eko akcije 

čišćenja krčke luke, koja bi se održala 23. listopada 2021. godine; 

d) Ponuda Mjesnog odbora Poljica za podršku pri nabavi i prijevozu 10 m
3
 riječnog 

pijeska u svrhu nasipavanja završnog sloja na području Dječjeg igrališta u naselju 

Brusići i u vezi s time ponuda tvrtke GP KRK d.d. za nabavu i prijevoz potrebnog 

materijala;   

e) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenom prijedlogu Ugovora o 

darovanju opreme za dječja igrališta od strane tvrtke Oprema liv d.o.o. iz 

Podgorice., 

f) ponude tvrtke Grafotisak Braut d.o.o. iz Krka za izradu totema ispred 

Administrativne zgrade Lukobran 5; 

g) Zamolba Udruge Eko Kvarner za podršku u organizaciji zdravstveno-stručnog 

skupa, koji će se održati 10. i 11. rujna 2021. godine pod naslovom „Pismenost 

(razumijevanje) funkcioniranja ekosustava jadranskog mora. 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Izvješće Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano za tijek radova na 

Rekonstrukciji zgrade Društvenog doma Bajčići,  na k.č. 1858/5 k.o. Poljica u 

naselju Bajčići; 
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b)  Zaključak PGŽ-a, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Ispostava Krk,  za dopunu zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole za 

rekonstrukciju dijela ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku; 

c) Inicijativa Snježane Kustura za izradu zida na plaži Ježevac u svrhu oslonca za 

noge; 

d) Zaključak DGU, Područnog ureda za katastar Rijeka za dopunu dokumentacije  

vezane uz predani elaborat evidentiranja stvarnog položaja katastarskih čestica na 

k.č. 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1902/4 sve k.o. Vrh, koji elaborat je izrađen od tvrtke 

Geo – VV d.o.o.  Rijeka. 

7. Imovinsko pravni predmeti.  

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe 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) Obvezuje se Poddodsjek za prometno redarstvo da u cilju rješavanja prometne 

problematike od ovlaštene tvrtke naruči izradu prometnog elaborata uređenja 

parkirnih mjesta u ulici Braće Juras, Dobrinjskoj i Vrbničkoj ulici u gradu 

Krku, te izradu elaborata za usporavanje prometa u Plavničkoj ulici u gradu 

Krku.  

 

b) Donosi se Zaključak da se sa danom 01. listopada 2021. godine započne sa 

radovima na izgradnji novog semaforiziranog raskršća na raskrižju ulice  Slavka 

Nikolića, Ivana Meštovića i Vršanske ulice u gradu Krku. 

 

Za vođenje investicije obvezuje se Vedran Hajdin voditelj Pododsjeka za 

prometno redarstvo.  

 

c) Primaju se na znanje preporuke tvrtke Rijeka promet d.o.o. Rijeka vezane uz 

izgradnju novog semaforiziranog raskršća na raskrižju ulice  Slavka Nikolića, 

Ivana Meštrovića i Vršanske ulice u gradu Krku. 

               Obvezuje se prometni redar Grada Krka da zatraži ponudu za dva širokokutna 

video detektora koja bi se postavila na novom semaforu, u cilju bolje protočnosti 

prometa.  

d) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za izvođenje građevinskih radova 

na izradi uzdužnih rigola za usmjeravanje oborinskih voda u naselju Poljica na 

dijelu k.č. 3537/1 k.o. Poljica, te se na temelju tri zaprimljene ponude, odabire 

najpovoljnija ponuda G.P. Krk d.o.o. Krk u iznosu od 24.836,25 kn u koji iznos 

je uključen iznos PDV-a.    

 

Ad 2. 
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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  

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

godini, Caritasu Biskupije Krk, odobrava se financijska potpora u iznosu od 

3.000,00 u cilju realizacije projekta „72 sata bez kompromisa“ – nacionalni 

volonterski projekt koji animira mlade i promiče solidarnost i volonterstvo.  

  

 Grad Krk podržava prijedlog  Gradskog društva Crvenog križa Krk za 

financiranje zapošljavanja voditelja/ice  programa „Pomoć u kući“.  

 

Obzirom da bi novozaposlena osoba koordinirala na području cijelog otoka 

Krka, potrebno je da se Ustanova Gradsko društvo Crvenog križa Krk obrati 

svim JLS otoka Krka za financiranje zapošljavanja voditelja/ice  programa 

„Pomoć u kući“.  

 

 Obzirom da podnositelj zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta S. P. u Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk, Područnom vrtiću Punat, do kraja pedagoške 

godine 2021./2022.  

 

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

godini, Karate klubu Krk iz  Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 

5.000,00 u cilju realizacije projekta „Ljetni kršćansko sportski kamp Priprema 

pozor sad“.    

 

 Zbog povećanja broja učenika i razrednih odjela te povećanja broja 

zainteresiranih roditelja za produženi boravak djece u školi, prihvaća se zamolba 

Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za financiranje zapošljavanja 

dodatne učiteljice u produženom boravku u Matičnoj školi Krk. 

 

 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje programa „Povratak prirodi“ koji program je namijenjen 

učenicima trećih i četvrtih razreda, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn. 

 

 Osnovnoj  školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk  odobrava se financijska potpora 

za odlazak na školsku ekskurziju učenika osmih razreda Matične škole Krk u 

Dalmaciju te se u navedenu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu odobrava iznos od 200,00 kn po učeniku.  
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Za djecu osmih razreda čiji su roditelji korisnici Socijalnog programa Grada 

Krka, Grad će u cijelosti snositi troškove izleta.  

 

 Ustanovi Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za 

zapošljavanje trećeg odgojitelja u jednoj mješovitoj odgojno – obrazovnoj 

skupini u redovitom programu, u Matičnom vrtiću u Krku. 

 

 Obzirom da podnositelj zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta L. D. u Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk, Područnom vrtiću Punat, do kraja pedagoške 

godine 2021./2022.  

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložila  je Dinka Pejnović,  te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2021. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Plana  koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

 

Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu, 

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

 

b) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini, (vidi prilog 

predmetni prijedlog Izmjene Programa  koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c) Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe 

za 2021. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa, koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Krka za 2021. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2021. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 

i usvajanja.  

 

e) Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2021. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka za 2021. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 

i usvajanja.  

 

f) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, 

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

 

 

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda  Obrta El- Om iz Krka, vl. Ž. Ž. za izvođenje 

elektroinstalacijskih radova na unutarnjim elektro ormarima  (4 komada) u 

Upravnoj zgradi Grada Krka, u iznosu od 16.700,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

b) Prihvaća se zamolba tvrtke G.P. Krk iz Krka za storno računa broj OR21-6849 

od 11. svibnja 2021. godine, izdan od strane Grada Krka, Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo,  za korištenje javne površine za postavu reklamnog panoa od 

tvrtke G.P. Krk – „Centar gradnje Krk“, na lokaciji Vinogradske ulice,  

neposredno ispred objekta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u gradu Krku, 

obzirom da je reklama uklonjena sa navedene pozicije.  
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c)   Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje nabave jalovine za 

održavanje i popravak makadamskih cesta na području M.O. Poljica ( bez 

ugradnje i razastiranja), na temelju ponude Autoprijevozničkog obrta 

„Prendivoj“ vl. M. P. iz Bajčića, za uslugu dobave i prijevoza 150 m
3
 jalovine u 

iznosu od 20.625,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi 

provođenja postupaka ovrhe nad dužnicima s osnova komunalne naknade, vodne 

naknade i spomeničke rente. 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da pripremi popis dužnika s 

osnova komunalne naknade, vodne naknade i spomeničke rente, koji iznosi 

dugovanja prelaze iznos od 1.000,00 kn a koji računi za zaduženja su stariji su od 

1. godine.  

 

e) Budući da je zgrada na adresi    J. J. Strosmayera 40, u Krku u cijelosti u 

vlasništvu Grada Krka, a tvrtka Regis d.o.o. Osijek uz sjeverno i istočno pročelje 

zgrade koristi javnu površinu kao ugostiteljsku terasu ugostiteljskog objekta 

„Piceria Kantun“,  Grad Krk prihvaća preuzimanje plaćanja 50 % nastalih 

troškova na   sanaciji fasade na stambeno poslovnoj zgradi  u iznosu od 17.456,25 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a,  temeljem izdanog računa broj 17/P/1 

Zidarsko fasaderskog obrta „Kabashi“ . 

 

Naprijed navedeni iznos Grad će realizirati, nakon dostave dokaza da je Regis 

d.o.o. uplatio  50% iznosa računa  broj 17/P/1 Zidarsko fasaderskog obrta 

„Kabashi“ .   

         

f) Turističkoj  zajednici Grada Krka daje se suglasnost za održavanje manifestacije 

Sajma cvijeća u gradu Krku i korištenje javne površine na lokaciji uz Veli park 

za dane od 24. - 26. rujna 2021. godine, u vremenu od 09,00- 19,00 sati.  

 

g) Udruzi „Ruke“ iz Kornića daje se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga 

bana Josipa Jelačića u gradu Krku, (prostor dvorišta poslovnog objekta na k.č. 

3194/14 k.o. Krk), za dane od 13.  – 15. rujna 2021. godine, u vremenu od 08,00 -

21,00 sati, u cilju održavanja manifestacije izlaganja, kušanja i prodavanja 

biranih prehrambenih hrvatskih tradicijskih proizvoda. 

h) Na temelju članka 9. stavka 1. alineje 2. Odluke o komunalnom doprinosu 

(“Službene novine PGŽ” broj: 43/18) Župu Sv. Mihovila iz Vrha, oslobađa se 

plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 17.557,60 kn, u postupku 

ozakonjenja završene slobodnostojeće zahtjevne zgrade društvene namjene – 

crkva , izgrađene na k.č. 207/1 G i k.č. 2015/18 obje k.o. Vrh u zaseoku Kosići.  

 

Ad 5. 
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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) Prihvaća se ponuda tvrtke ITC d.o.o. za izradu projekta za ugradnju foto napona 

koji su potrebni za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga  za prijavu 

projekta na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Povećanje obnovljivih 

izvora energije u objektima javne namjene za Administrativnu zgradu Lukobran 

5, u gradu Krku,  iznosi 40.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o održavanju trećeg po 

redu natjecanje u dubinskom ronjenju na dah u organizaciji saveza AIDA 

Hrvatska od 6. - 11. rujna 2021. godine. 

 Prihvaća se ponuda tvrtke Kukin j.d.o.o. za najam broda u iznosu od 39.900,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-A. 

 

 Prihvaća se ponuda za smještaj organizacijskog tima od turističke agencije Azur 

u iznosu od 6.500,00 kn. 

 

 Prihvaća se ponuda za prijevoz natjecatelja i transfere organizacije gliserom 

Diver Krk (vl. V. K. iz Krka) u iznosu od 6.900,00 kn,  u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-A. 

 

c) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenoj informaciji 

od strane Lučke uprave i lučke kapetanije o održavanju eko akcije čišćenja krčke 

luke dana, koja će se održati dana 23. listopada 2021. godine.  

 

Moli se lučki kapetan Milo Miklaušić, za preuzimanje tehničke koordinacije 

provođenja projekta na terenu,  te da donese plan provedbe akcije. 

 

Grad Krk stavit će na raspolaganje komunalno redarstvo kao pomoć lučkom 

kapetanu Milu Miklaušiću u koordinaciji eventa. 

 

Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. da za dan 02. listopada 2021. godine bude na 

raspolaganju lučkoj kapetaniji u smislu osiguranja potrebne opreme i ljudstva za 

provođenje akcije (ljudski resursi, oprema potrebna za čišćenje krčke luke, 

dizalice, kontejneri, plovila, vreće...). 

 

Upućujemo tvrtku Ponikve Eko otok Krk d.o.o. da na dan manifestacije budu na 

raspolaganju za postavu kontejnera potrebnih za provođenje akcije, a sukladno 

uputi lučke kapetanije. 

 

Moli se Turistička zajednica Grada Krka da za navedenu eko akciju osigura 

financijsku i marketinšku pomoć unutar svojih mogućnosti. 
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Zadužuje se odsjek za gospodarstvo za nadzor u provođenju projekta i spajanje 

sudionika. 

Zadužuje se odsjek za društvene djelatnosti da obavijesti sve škole i sportske 

udruge na području grada krka da na dan manifestacije sudjeluju u akciji, 

edukacijski, fizički, prisutnošću. 

 

d) Prihvaća se ponuda Mjesnog odbora Poljica za podršku pri nabavi i prijevozu 10 

m
3
 riječnog pijeska u svrhu nasipavanja završnog sloja na području Dječjeg 

igrališta u naselju Brusići i u vezi s time ponuda tvrtke GP KRK d.d. za nabavu i 

prijevoz potrebnog materijala u iznosu od 4.506,00 kn, u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

e) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenom 

prijedlogu Ugovora o darovanju opreme za dječja igrališta od strane tvrtke 

Oprema liv d.o.o. iz Podgorice.  

 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da dogovori sastanak s tvrtkom Oprema liv 

d.o.o. u Podgorici radi provjere pogona, certifikata i robe, te da analizira dječja 

igrališta na području Grada Krka i mjesnih odbora sa područja Grada te utvrdi 

koja igrala će se gdje instalirati (ukupno 13 igrališta), kao i da naruči izradu 

tehničkih rješenja i troškovnika ugradnje igrala. 

 

f) Prihvaća se ponuda „A“  tvrtke Grafotisak Braut  d.o.o. iz Krka za izradu 

totema ispred Administrativne zgrade Lukobran 5, dimenzija 2250x800 mm u 

iznosu od 6.650,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

g) Prihvaća se zamolba Udruge Eko Kvarner za podršku u organizaciji 

zdravstveno-stručnog skupa, koji će se održati 10. i 11. rujna 2021. godine pod 

naslovom „Pismenost (razumijevanje) funkcioniranja ekosustava jadranskog 

mora“.  

 

Daje se odobrenje za korištenje prostora Velike vijećnice Grada Krka za dan 10. 

i 11. rujna 2021. te za postavljanje panoa izložbe LIFE Euroturtles na Krčkoj 

rivi 11. rujna 2021. godine. 

 

Prihvaća se zamolba za refundaciju prihoda u iznosu od 7.370,00 kn, a koje je 

potrebno vratiti putem tiska letaka udruge za distribuciju putem računa od 

tvrtke Ponikve d.o.o. Krk. 

 

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

vezano za tijek radova na Rekonstrukciji zgrade Društvenog doma Bajčići,  na 

k.č. 1858/5 k.o. Poljica u naselju Bajčići. 

S obzirom da je projektom predviđena potpuna rekonstrukcija sanitarnih 

čvorova ista obuhvaća dobavu i ugradnju novih sanitarija. 

 Troškovnikom nije određen način postupanja s postojećim sanitarijama (tri 

umivaonika, jedan pisoar, tri wc školjke) stoga nadzorni inženjer moli za uputu o 

postupanju sa demontiranim sanitarijama. 

 

Predlaže se donacija sanitarija MO Poljica za potrebite mještane. 

 

b) Obvezuje se Radmila Živanović Čop da službi PGŽ-a, Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, do 30. rujna 

2021. godine dostavi dokaz pravnog interesa ( postupak izvlaštenja) za 

rekonstrukciju dijela ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku, u cilju ishođenja 

građevinske dozvole.  

 

c) Izrada predmetnog zida sastavni je dio projekta Nenada Kocijana dipl. ing. arh. 

za uređenje sunčališta Plav – 2 dio.  

 

Procijenjena vrijednost predmetnih radova iznosi 278.180,50 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka 

Javne nabave za izvođenje radova na uređenju sunčališta Plav – 2 dio.  

 

d) Vezano uz obavijest tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za dopunu dokumentacije za 

elaborat evidentiranja stvarnog položaja katastarskih čestica na k.č. 1902/1, 

1902/2, 1902/3, 1902/4 sve k.o. Vrh, obavještavamo izraditelja elaborata, tvrtku 

Geo VV d.o.o. da je Grad Krk odustao od navedenih lokacija za izgradnju 

dječjeg vrtića u naselju Vrh.  

 

Ad 7. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

O d l u k e   i   Z a k l j u č k e 

 

1.Izvješće vezano za poziv upućen vlasnicima zemljišta za koje Grad Krk ima interes zaključiti 

kupoprodajne ugovore radi izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh ( gr.č. 14/1 , z.č. 1902/1 ,2, 

3 i 4 , z.č. 1903/3 i 4 , sve k.o. Vrh ), te donošenje zaključka vezano za navedeno. 

 

2.Donošenje odluke o pozivu na zaključenje kupoprodajnih ugovora za parcele koje ulaze u 

sastav projekta: Rekonstrukcija križanja ul. Stjepana Radića i Narodnog preporoda u gradu 
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Krku , za koje je izvršena procjena tržišne vrijednosti na koju je ishođeno pozitivno mišljenje 

Procjembenog povjerenstva PGŽ i to: 

- k.č. 2103/6 k.o. Krk grad ( 1259/5 k.o. Krk  )površine 19 m
2
, vlasništvo J. R. Krk,  

- k.č. 2103/7 k.o. Krk grad ( 1259/6 k.o. Krk ) površine 41 m
2
, vlasništvo J. R. Krk,   

- k.č. 2095/2 k.o. Krk grad ( 1363/9 k.o. Krk ) površine 28 m
2
, vlasništvo U. S. i U.J. Krk, te J. 

M. i F. M. Krk.  

 

3.Donošenje odluke vezano za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Grada Krka i to k.č. 

2811 k.o. Krk grad ( gr.č. 53 i 54 , z.č. 1873/1,2 i 3 i z.č. 1877/4 , sve k.o. Krk ) površine 278 

m
2
 , u naravi ruševna kuća i dvor u staroj jezgri grada Krka.   

 

4.Donošenje odluke vezano za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Grada Krka i to k.č. 

3440/1 k.o. Krk grad ( z.č. 1546/3 k.o. Krk ) površine  926 m
2
 , u naravi neizgrađeno 

građevinsko zemljište na području grada Krka.   

 

5.Donošenje odluke vezano za raspolaganje nekretninom u vlasništvu Grada Krka i to dijela 

k.č. 2167 k.o. Krk grad ukupne površine  441 m
2
 , u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište 

na području grada Krka.   

 

6.Prijedlog R. N. B. za kupnju dijela z.č. 735/75 k.o. Kornić u površini od 87 m
2
 , radi 

formiranja građevinske parcele zajedno sa z.č. 735/74 k.o. Kornić, vlasništvo predlagateljice.  

 

7. Prijedlog P. S. iz Slovenije ,  za kupnju dijela k.č. 3489/8 k.o. Krk grad ( dio z.č. 1530/32 

k.o. Krk ) površine 7 m
2
 , koji dio parcele je zauzet izgradnjom okućnice kuće izgrađene na 

k.č. 3489/2 k.o. Krk grad. 

 

8.Prijedlog J. P. iz Zagreba,  za kupnju dijela 42/133 dijela k.č. 1481/15 k.o. Kornić , na 

kojem dijelu parcele je Grad Krk suvlasnik. Predlagatelj je suvlasnik 10/133 dijela predmetne 

nekretnine , dok je u preostalom dijelu od 81/133 dijela suvlasnik S. D. iz Kornića kbr: 64. 

 

9. Prijedlog M. B.iz Slovenije, za kupnju dijela k.č. 1478/208 k.o. Kornić , vlasništvo Grada 

Krka , u dijelu koji se nalazi uz z.č. 1478/12 k.o. Kornić , u naravi kuća u vlasništvu 

predlagatelja , radi formiranja okućnice. Predlagatelj navodi da je za kupnju preostalog 

dijela predmetne parcele zainteresiran I.. K. iz Kornića,  vlasnik kuće izgrađene na z.č. 

1478/13 k.o. Kornić . 

 

10. Prijedlog F. H. J. iz Krka,  zastupan po N. M. iz Krka, za osnivanje prava služnosti 

prolaza pješke na k.č. 3842/4 k.o. krk grad ( z.č. 1559/4 k.o. Krk )  za korist k.č. 3839/1 k.o. 

Krk grad ( stambena građevina u vlasništvu predlagatelja ). 

 

11. Prijedlog T.D. Molnar – Gabor, putnička agencija d.o.o. sa sjedištem u Malinskoj , Brzac 

97 , za sporazumni raskid Ugovora za zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju 

zgrade bivše osnovne škole u naselju Milohnići , koji ugovor je zaključen na određeno vrijeme 

u trajanju do 1. travnja 2022. godine. Predlagatelj navodi da je u postupku likvidacije , te 

predlaže sporazumni raskid ugovora sa datumom  

1. kolovoz 2021. godine. 

 

12. Prijedlog Prirodoslovnog muzeja Rijeka , sa sjedištem u Rijeci, Lorenzov prolaz 1, za 

davanje u zakup uredskog prostora za rad djelatnika vezan za muzejske djelatnosti na 

području otoka Krka. 
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13. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu zemljišta koji je zaključen sa J. B.iz 

Krka, , za dio k.č. 3603/1 k.o. Krk grad, sa rokom trajanja zakupa do 5. lipnja 2021. godine , 

na daljnji rok od 3 ( tri ) godine. 

 

14. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu zemljišta koji je zaključen sa E.H.iz 

Kornića,  za dio k.č. 1478/48 k.o. Krk grad, sa rokom trajanja zakupa do 10. svibnja 2021. 

godine , na daljnji rok od 3 ( tri ) godine. 

                               

 

15. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu zemljišta koji je zaključen sa Parole 

d.o.o. sa sjedištem u Krku, Ivana Meštrovića 1 a ,  

za dio k.č. 2210/1 i dio k.č. 2211/1, obje k.o. Krk grad, sa rokom trajanja zakupa do 3. 

listopada 2021. godine , na daljnji rok od 3 ( tri ) godine. 

 

16. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu zemljišta koji je zaključen sa Z. B.iz 

Njemačke , Munchen , za dio  

k.č. 3817 i dio k.č. 3816 , obje k.o. Krk grad, sa rokom trajanja zakupa do 9. travnja 2021. 

godine, na daljnji rok od 3 ( tri ) godine. 

 

17. Prijedlog J. i J. G. iz Krka, za davanje suglasnosti za postavu privremenog objekta za 

prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda u dvorištu kuće izgrađene na k.č. 3225 k.o. Krk 

grad. 

 

18. Prijedlog D. K. iz Vrgorca , za dnevni zakup javne površine na području Dunat za 

prodaju mandarina . 

 

19. Prijedlog M. Ž. iz Ploča ,  dnevni zakup javne površine na području Dunat za prodaju 

mandarina. 

 

20.Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave 

za ustupanje radova na daljnjoj izgradnji zgrade JK Plav ( izgradnja nosive konstrukcije , 

krova i fasadne obloge ). 

 

21.Donošenje odluke o određivanju biračkog mjesta za dopunske izbore za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave iz reda 

pripadnika nacionalnih manjina odnosno, hrvatskog naroda. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13, 50 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 
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     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


