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            GRADONAČELNIK 

 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-125-30 

Krk, 05. svibnja 2020. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 125. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine putem 

video-konferencije. 

 

Kolegij u 10,00 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, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka 

za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Andreana 

Gluvaković, stručna suradnica Odsjeka za društvene djelatnosti, 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. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Ramatranje  Idejnog rješenje dvorišta OŠ u Krku. 

b) Županijska lučka uprava Krk - zahtjev za davanje mišljenja o raspivianju natječaja za 

davanje koncesije za obavljanje ostalih gospodarstvenih djelatnosti opskrbe plovnih 

objekata gorivom na dijelu lučkog područja Luke Krk. 
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2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Razmatranje Prijedloga Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na 

području Grada Krka, zaprimljenog od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka. 

b) K.T.– zahtjev za davanjem suglasnosti za prodaju vlastitih proizvoda, meda i maslinovog 

ulja. 

c) Mjesni odbor Kornić – prijedlog za sanaciju maslinarske šetnice pod nazivom „Putevi 

zlatnih kapi krčkog blaga“ koja se proteže između grada Krka i naselja Kornić i Lakmartin. 

3. Odsjek za proračun i financije: 

a) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ – zahtjev za naputak o daljnjem postupanju vezano uz 

povećanje osnovice i koeficijenata za obračun plaće te stalnog dodatka za prisutnost na 

radu. 

4. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka -ponuda za produljenje licence za kontrolu Hotspot 

sustava na godinu dana. 

5. Tvrtka Netcom d.o.o. iz Rijeke – ponuda za izmjene na web stranici Grada Krka u 

skladu sa preporukama, za bolju vidljivost slabovidnih osoba. 

6. Mjesni odbor Kornić i OPG M.Ž.– zamolba za uređenje i korištenje javne površine 

na Dunatu, za prodaju voća i povrća. 

 

Ad 1. 

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) Primaju se na znanje dvije varijante Idejnog rješenja dvorišta OŠ u Krku koje je 

izradio Graditelj d.o.o. iz Kastva, Čikovići 56. 

Varijantu 1. koja se smatra povoljnija proslijediti u OŠ F.K. Frankopan Krk zbog 

očitovanja. 

 

b) Odobrava se zahtjev Županijske lučke uprave Krk za raspisivanje natječaja za 

davanje koncesije za obavljanje ostalih gospodarstvenih djelatnosti opskrbe plovnih 

objekata gorivom na dijelu lučkog područja Luke Krk. 

 

Uvijet je ispunjenje svih normativa o zaštiti okoliša, prometa u luci i cestovnog 

prometa koji je dozvoljen isključivo u noćnim satima od 24,00 do 6,00 sati ujutro. 

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi skomeršić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se Prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na 

području Grada Krka, KLASA: 363-02/19-03/17 UR.BROJ: 2142/01-02/1-20-5 od 29. 

travnja 2020., zaprimljenog od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka – vidi 

prilog predmetni Prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

b) K.T., daje se suglasnost za prodaju isključivo domaćih proizvoda od meda tijekom 

ljetnih mjeseci, na Placi u naselju Milohnić, na mikrolokaciji ispred župne crkve. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Kornić za sanaciju maslinarske šetnice pod 

nazivom „Putevi zlatnih kapi krčkog blaga“ koja se proteže između grada Krka i 

naselja Kornić i Lakmartin. 

 

Ad 3. 

Zahtjev Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za naputak o daljnjem postupanju vezano uz 

povećanje osnovice i koeficijenata za obračun plaće te stalnog dodatka za prisutnost na radu, 

obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje zahtjev Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ za naputak o daljnjem 

postupanju vezano uz povećanje osnovice i koeficijenata za obračun plaće te stalnog dodatka 

za prisutnost na radu. 

 

Odgađa se povećanje osnovice i koeficijenata za obračun plaća od 01. lipnja 2020. godine 

dok se ne riješi usklađivanje Pravilnika o radu predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ s državnim koeficijentima prema Kolektivnom ugovoru. 

 

Vezano za pravo na isplatu stalnog dodatka na plaću, isti je vezan za prisutstvo na poslu i 

može se isplatiti radnicima koji su radili, uključujući i one koji su radili od kuće.  

 

Ad 4. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za produljenje licence za kontrolu Hotspot sustava na godinu 

dana, 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 produljenje licence za kontrolu Hotspot 

sustava na godinu dana, u iznosu od 1.973,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 
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Ad 5. 

Ponudu  tvrtke Netcom d.o.o. iz Rijeke za izmjene na web stranici Grada Krka u skladu sa 

preporukama, za bolju vidljivost slabovidnih osoba, obrazložio je Čedomir Miler te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Netcom d.o.o. iz Rijeke za izmjene na web stranici Grada Krka u 

skladu sa preporukama za bolju vidljivost slabovidnih osoba u iznosu od 12.750,00 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

 

Ad 6. 

Zamolbu Mjesnog odbora Kornić i OPG M.Ž., za uređenje i korištenje javne površine na Dunatu, 

za prodaju voća i povrća,obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

I. Odobrava se zamolba Mjesnog odbora Kornić za uređenje dijela javne površine 

(cca 35 – 40 m2) na području parkirališta na Dunatu, za postavu privremenog 

objekta za prodaju voća i povrća.  

II.  Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo JUO Grada Krka da na 

navedenoj lokaciji s budućim korisnikom, a o trošku korisnika dogovori uređenje 

i oblikovanje javne površine.  

III. Nakon realizacije stavka 2. ovog zaključka, a u cilju poticanja proizvodnje i 

prodaje domaćih proizvoda,  Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu M.Ž. 

odobrava se korištenje javne površine na Dunatu,  na području parkirališta na 

Dunatu, za postavu privremenog objekta, u vremenskom razdoblju od 10. lipnja 

do 25. kolovoza 2020. godine. 

IV. Prije početka korištenja javne površine, podnositelj zamolbe dužan je Gradu 

Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo platiti dnevni najam za 

korištenje predmetne površine, u iznosu od 50,00 kn dnevno. 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 30 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                     GRADONAČELNIK 

        Natalija Rakić                                                                                   Darijo Vasilić, prof. 




