GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-127- 36
Krk, 26. svibnja 2020.
ZAPISNIK
sa 128. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. svibnja (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
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, 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, Dinka Pejnović, voditeljica
Odsjeka za proračun i financije, 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
DNEVNI

RED

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 zamolbe Udruga za doznaku sredstava na temelju sklopljenih ugovora o dodjeli
financijskih sredstava
 A.S. iz Krka, B. Juras 3 zamolba za financiranje opremanja sportsko penjačkih
smjerova na penjalištu „Belove stijene“
2. Tvrtka Frisd d.o.o. ponuda za nabavku računala za potrebe JUO, Odsjeka za
komunalno gospodarstvo.
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Zamolba Udruge Kreativni Krk za održavanje drive –in koncerta na prostoru
Boćarskog kluba Krk za dan 06. lipnja 2020. godine;

b) Mjesni odbor Poljica – zamolba za sufinanciranje popravka makadamskog puta koji
vodi do plaže Mala Riv u uvali Čavlena;
c) M. M. iz Cerne - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu
Krku za ulično sviranje na gitari tijekom turističke sezone 2020. godine;
d) R. K. iz Rijeke - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje sanacijskog puta uz
gradske zidine na lokaciji Portapisana;
e) Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za korištenje javne površine na Trgu Kamplin,
u cilju provođenja projekta „dar gradu 20RK20“.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) M. S. i J. S. iz Krka- zamolba za izgradnju javne rasvjete u dijelu Plavničke ulice
pored kbr. 7 i 9 u gradu Krku;
b) Razmatranje Izvedbenog projekta i izvedbenog troškovnika izrađenog od
Hidroinženjering d.o.o. Zagreb za „Rekonstrukciju zgrade Društvenog doma na k.č.
1858/5 k.o. Poljica“.
5. Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje popravka makadamskog puta
/ prometnica koje vode do obiteljskih kuća na području M.O. Milohnić.
6. Razmatranje Dopisa Primorsko goranske Županije, Upravnog odjela za pomorsko
dobro, promet i veze vezanu uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
7. Priprema Sporazuma o pravu pristupa Grada Krka podacima u evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova.
8. Informacija Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu
povelja i priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci.
9. Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - prijedlog Odluke o upisu djece
za pedagošku godinu 2020./2021.
10. Imovinsko pravni predmeti.
11. Prijedlog za imenovanje zajedničkog predstavnika Nadzornog odbora Zračne luke
Rijeka d.o.o.
od strane Grada Krka i Općine Omišalj u narednom
četverogodišnjem mandatu.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Grad Krk, nakon donošenja Odluke o izmjeni Proračuna Grada Krka za 2020.
godinu, nastavit će financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
u visini od 50% prvobitno ugovorenih sredstava na temelju sklopljenih ugovora o
dodjeli financijskih sredstava s korisnicima sredstava za 2020. godinu.
Izmjenom i dopunom sklopljenog ugovora o dodjeli financijskih sredstava sa
svakim pojedinim korisnikom sredstava za 2020. godinu ugovoriti će se konačni
iznos financiranja te kvartalni način isplaćivanja financijskih sredstava korisniku
sredstava (dio u trećem, a dio u četvrtom kvartalu 2020. godine).
Grad Krk zaprimati će zahtjeve korisnika sredstava za doznaku sredstava iz
Proračuna Grada nakon 1. srpnja 2020. godine.

 Zamolbi A. S. iz Krka, za financiranje opremanja sportsko penjačkih smjerova na
penjalištu „Belove stijene“ nije moguće udovoljiti iz razloga jer se penjalište ne
nalazi na području Grada Krka, te je Grad Krk donio privremene mjere za
uravnoteženje Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, zbog posljedica pandemije
uzrokovane virusom COVID 19.
Ad 2.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku računala za potrebe JUO, Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu računala za potrebe JUO, Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, u iznosu od 5.389,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Udruzi Kreativni Krk daje se suglasnost za održavanje drive –in koncerta na
prostoru Boćarskog kluba – igrališta Krk, za dan 06. lipnja 2020. godine, u
vremenu od 20,00 – 24,00 sata.
b) Mjesnom odboru Poljica odobrava se financijska potpora za popravak
makadamskog puta koji vodi do plaže Mala Riv u uvali Čavlena, te se iz Proračuna
Grada Krka za 2020. godinu odobrava iznos od 4.500,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a, sukladno ponudi tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića.
c) M. M. iz Cerne, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku na
Trgu Kamplin, na mikrolokaciji ispred Okrugle kule za ulično pjevanje i sviranje
na gitari, dva puta tjedno tijekom turističke sezone 2020. godine.
Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez naknade,
u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod pokroviteljstvom
Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.
Zbog potrebe mira u katedrali za vrijeme liturgije i drugih obreda nije dopušteno
sviranje i pjevanje na potezu između katedrale i Biskupije.
d) Grad Krk nije u mogućnosti odobriti pristup R. K. iz Rijeke, na sanacijskom putu
uz gradske zidine na lokaciji Portapisana iz razloga koji su navedeni u Zaključku

Gradonačelnika Klasa:936-02/19-01/47,URBROJ:2142/01-02/1-20-16, od
svibnja 2020. godine, a koji Vam u prilogu ovog Zaključka dostavljamo.

12.

e) Udruzi „Rukotvorine Krk“ daje se suglasnost za korištenje javne površine na Trgu
Kamplin u gradu Krku, u cilju provođenja projekta „Dar gradu 20RK20“, za
dane 12, 13. i 14. lipnja 2020. godine, u vremenu od 09,00 - 22,00 sata.
Za potrebnu infrastrukturu vezanu za provođenje projekta „Dar gradu 20RK20“,
(stolove, štandove i sl.) upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati tvrtki Vecla
d.o.o. Krk.
Grad Krk NE ODOBRAVA postavu keramičke peći na lokaciji Trg Kamplin –
cisterne Frankopanskog kaštela zbog osjetljivosti lokacije, te predlažemo da se za
potrebe postave keramičke peći a u cilju odvijanja kulturne manifestacije „Dar
gradu 20RK20“, predloži druga lokacija, te korištenje iste dogovori sa voditeljem
Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba M. S. i J. S. iz Krka, za izgradnju javne rasvjete u
dijelu Plavničke ulice pored kbr. 7 i 9 u gradu Krku.
Budući da je Grad Krk donio privremene mjere za uravnoteženje Proračuna
Grada Krka za 2020. godinu, zbog posljedica pandemije uzrokovane virusom
COVID 19, obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo od potrebne
infrastrukture za izgradnju javne rasvjete u dijelu Plavničke ulice, iz sredstava
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izdvoji sredstva
za postavu kabela i trake za uzemljenje, kako bi se u kasnijem razdoblju izbjeglo
kopanje ulice.
b) Prima se na znanje Izvedbeni projekt i izvedbeni troškovnik sa procjenom
troškova, izrađen od tvrtke Hidroinžinjering d.o.o. Zagreb za „Rekonstrukciju
zgrade Društvenog doma na k.č. 1858/5 k.o. Poljica“.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da s konzultantskom tvrtkom Adria Bonus
d.o.o. iz Poreča, koja vodi projekt, pregleda dostavljene troškovnike i očituje se
prema projektantu o eventualnim potrebnim izmjenama u projektu, obzirom na
pravila i propise kojima podliježe postupak javne nabave budući da se projekt
financira iz sredstava EU fondova.

Kako su sanitarni čvorovi u Društvenom domu Poljica nedavno uređeni, ukoliko
konzultantska tvrtka smatra da je u postupku provođenja projekta to moguće,
potrebno je iz izvedbenog projekta i troškovnika izostaviti rekonstrukciju istih.
Nadalje, radi postupka provođenja javne nabave potrebno je ugovoriti
konzultanta koji će provesti postupak javne nabave za naprijed navedeni projekt.
Potrebno je da Odsjek za gospodarstvo utvrdi krajnji rok za provođenje postupka
javne nabave za projekt „Rekonstrukciju zgrade Društvenog doma na k.č. 1858/5
k.o. Poljica“.
te konzultantske poslove za provođenje javne nabave ugovori sa ovlaštenom
tvrtkom.
Ad 5.
Zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje popravka makadamskog puta /
prometnica koje vode do obiteljskih kuća na području M.O. Milohnić, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Mjesnom odboru Milohnić odobrava se financijska potpora za popravak makadamskog
puta / prometnica koje vode do obiteljskih kuća na području M.O. Milohnić, te se iz
Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava ukupan iznos od 8.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a, sukladno ponudama (br. 13/2020 i 14/2020) tvrtke
Dabiskop d.o.o. iz Nenadića.
Ad 6.
Dopis Primorsko goranske Županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
vezanu uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, obrazložio je Marinko Bajčić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Dopis Primorsko goranske Županije, Upravnog odjela za pomorsko
dobro, promet i veze, KLASA: 342-01/20-01/46, URBROJ: 2170/1-07-02/3-20-4, od 15.
svibnja 2020. godine, vezan uz preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se
odnose na provedbu mjera koje se primjenjuju za kupanje u moru i kopnenim
površinskim vodama tijekom epidemije korona virusa ( COVID -19).
Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objaviti će se na web stranicama Grada
Krka.
Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o Krk koja upravlja plažama na području Grada Krka, da
temeljem preporuka izvrši potrebne radnje na plažama u cilju sprječavanja širenja
bolesti korona virusa ( COVID -19).

Ad 7.
Pripremu Sporazuma o pravu pristupa Grada Krka podacima u evidencijama Ministarstva
unutarnjih poslova, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
U cilju realizacije Sporazuma o pravu pristupa Grada Krka podacima u evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova, a radi provođenja postupaka Grada, koji se provode
na temelju posebnih zakona i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno
da bi se postigla utvrđena svrha, osobe – službenici JUO Grada Krka kojima će biti
dozvoljen pristup evidencijama MUP-a jesu:
- Martina Lukarić, stručni suradnik u Odsjeku za komunalno gospodarstvo,
- Adreana Gluvaković, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti i
- Saša Stanković, komunalni redar Grada Krka.
Obvezuje se pročelnik JUO da provede postupak zaključenja Sporazuma o pravu
pristupa Grada Krka podacima u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova,
sukladno traženju MUP-a, samostalne službe za nadzor zaštite osobnih podataka
KLASA:011-02/20-07/65, URBROJ: 511-01-07-20-2 od 28. travnja 2020. godine.
Ad 8.
Informaciju Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i
priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje informacija Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja
i dodjelu povelja i priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci.
Grad Krk objavit će Poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci na
stranicama Grada www.grad-krk.hr.
Zainteresirani građani koji udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima mogu se prijaviti
na objavljeni Poziv JUO Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove.
Ad 9.
Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti na prijedlog Odluke
o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021., obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine“
br: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te odredbom Statuta Dječjeg vrtića daje se suglasnost

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk na prijedlog Odluke o upisu djece za
pedagošku godinu 2020./2021, KLASA:601-01/20-01/22, URBROJ:2142/01-16-01-20-1,
od 04. ožujka 2020.
Ad 10.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Zahtjev Lj. M. iz Krka za kupnju četiriju parcela, ukupne površine od 84 m2, čiji su
dijelovi zauzeti izgradnjom okućnice kuće u vlasništvu predlagateljice, uz zaključak da
ju se uputi na ishodovanje Rješenja o utvrđivanju parcele.
2. Prijedlog J. S. iz Krka da mu se isplati naknada za parcelu od 28 m2 zauzetu izgradnjom
nogostupa u dijelu Plavničke ulice u gradu Krku.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Ad 11.
Prijedlog za imenovanje zajedničkog predstavnika Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
od strane Grada Krka i Općine Omišalj u narednom četverogodišnjem mandatu, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Donosi se Odluka o prijedlogu članice Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
Rijeka (vidi prilog Zaključku predmetnu Odluku o prijedlogu članice Nadzornog odbora
Zračne luke ... koja čini njegov sastavni dio).
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Krka da Odluku o prijedlogu članice
Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. iz točke 1. ovog Zaključka dostavi
Skupštini Društva i istu objavi u “Službenim novinama Primorsko-goranske
županije“.
Ad 12.
Informaciju o pripremi prijedloga Odluke o izmjeni Proračuna Grada Krka za 2020.
godinu, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje informacija o pripremi prijedloga Odluke o izmjeni Proračuna
Grada Krka za 2020. godinu.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13, 15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

