
 

 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-135- 62 

Krk, 29. srpnja  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 135. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. srpnja (utorak) 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,  Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Igor 

Hrast, stručni suradnik 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: 

- A. Š. iz Vrha,  – zamolba  za sufinanciranje boravka njene kćeri L. Š. u Dječji vrtić 

u Malinskoj; 

- D. P.iz Krka, zamolba za sufinanciranje boravka njenog sina L.P. u Dječji vrtić u 

Puntu; 

- I. P. iz Žgaljića,  zamolba  za sufinanciranje boravka njene kćeri L. P. u Dječji 

vrtić u Malinskoj; 

- K. S. iz Linardića, zamolba za sufinanciranje boravka njene kćeri V. S. u Dječji 

vrtić u Malinskoj; 

-   M. D. iz Vrha, zamolba za sufinanciranje boravka njegove kćeri N.D. u Dječji 

vrtić u Baški; 



- V. M. iz Brusići, - zamolba za sufinanciranje boravka njene kćeri L. M. u Dječji 

vrtić u Malinskoj; 

- Udruga „Plavo bijeli otok“ zamolba za sufinanciranje manifestacije „Oluja na 

Kvarneru“; 

- Udruga „Moj otok“ za sufinanciranje projekta kreativne radionice „Izrada mirisnih 

svijeća“. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje evidentiranja dijela ceste pokraj hotela Koralj (dio ulice Vlade 

Tomašića i odvojak prema moru) u gradu Krku; 

b) Prijedlog prof. dr. sc. Lj. M. dipl. ing. za izgradnju prve energetski neovisne 

građevine u Republici Hrvatskoj na području Grada Krka. 

c) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vidmar Nenad ovl. ing. geod. iz 

Ravne Gore, za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste oznake 153 u 

Registru nerazvrstanih cesta Grada Krka ( Kornić – Muraj). 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) A. S. iz Krka – zamolba za davanje suglasnosti njegovoj kćeri V. S. za održavanje 

radionice izrade nakita od kože, metala i gline, u večernjim satima na Trgu 

Kamplin u Krku,  za vrijeme turističke sezone 2020. godine; 

b) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije o 

izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i 

deratizacije; 

c) UTO „Mali Nono“ vl. V. T. iz Krka, - zamolba  za korištenje cca 10 m
2
 javne 

površine uz zid objekta na adresi J. J. Strosmayera 30, radi postave ugostiteljskih 

stolova. 

4. Prijedlog Anexa Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke 

zajednice  otoka Krka i zajedničkih programa. 

5. Podnesak Državne geodetske uprave Zagreb za uključivanje općina i gradova u 

nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. 

6. Radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka. 

7. Udruga “Plavo - bijeli otok“ Krk  iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za 

postavu dvije mobilne kućice na k.č. 3320/1 k.o. Krk – grad koje bi služile kao 

prostor za potrebe rada udruge. 

8. S. V. iz Krka- zamolba za korištenje ruševne kućice u vlasništvu Grada Krka za 

spremanje alata i drugih potrepština. 

9. Prijedlog Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove za davanje suglasnosti za 

privremeno produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata u vrijeme 

održavanja manifestacije „Krčki sajama 2020“. 

10. Odsjek za gospodarstvo:  

- Informacija Odsjeka o privremenom izvješću o radu i prezentaciju programa za 

Centar aktivnosti Krk; 

- Tvrtka Terradecor iz Rijeke- ponuda  za redovito održavanje (sanaciju) vježbališta 

na otvorenom Centar aktivnosti Krk; 



- Razmatranje elaborata modernizacije javne rasvjete stare gradske jezgre Grada 

Krka sa troškovnikom, te izrada koncepta rasvjetnih rješenja sa svjetiljkama nove 

generacije na postojećim stupovima sukladno ponudi Ureda ovlaštenog inženjera 

elektrotehnike D. Š. iz Viškova.  

11. Informacija Zamjenika Gradonačelnika o izdanoj Građevinskoj dozvoli za 

građenje vodovoda za navodnjavanje poljoprivrednih površina predjela Kimpi. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta L. Š., u vrtiću u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 

2020./2021.  

 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Puntu, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta L. P., u vrtiću u Puntu, do kraja pedagoške godine 2020./2021.  

 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta L. P. u vrtiću u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 

2020./2021.  

 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta V. S. u vrtiću u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 

2020./2021.  

 

 Budući da dijete podnositelja zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 

sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Baški, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta N. D. u vrtiću u Baški, do kraja pedagoške godine 2020./2021.  

 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže 



sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Malinskoj, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta L. M., u vrtiću u Malinskoj, do kraja pedagoške godine 

2020./2021.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2020. 

godini,  Udruzi „Plavo bijeli otok “ iz Krka, odobrava se financijska potpora u 

iznosu od 5.000,00  za realizaciju manifestacije „Oluja na Kvarneru“.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2020. 

godini,  Udruzi „Moj otok“ iz Punta, odobrava se financijska potpora u iznosu od 

2.000,00  za realizaciju projekata „Izrada mirisnih svijeća“. 

 

Ad 2. 

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)  

Prema prijedlogu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vidmar Nenad ovl. ing. geod. u 

postupku evidentiranja dijela ceste pokraj hotela Koralj (dio ulice Vlade Tomašića i 

odvojak prema moru) u gradu Krku, formiranje početka ceste je sa sjeverne strane. 

Ogradni zid sa javnom rasvjetom potrebno je predvidjeti u česticu ceste jer je zid 

izgrađen nakon javne rasvjete i nije postojao 2011. godine. 

Raskrižja odvojaka se ne uključuju u javnu cestu, betonirana površina na lokaciji WC-a  

se ne uključuje u cestu.  

Okretište koje nije jasno vidljivo na orto foto karti iz 2011. godine je postojalo, ali nije 

bilo asfaltirano 2011. godine pa se uključuje u cijelosti u javnu cestu.  

 

Cestu s istočne strane u cijeloj dužini proširiti za 1,0 m kako je riješeno na samom 

početku ceste.  

 

Žičana ograda je postavljena nakon 2011. godine te se do 2011. godine pojas 1,0 m od 

asfalta koristio za prolaz kao i za parkiranje.  

 
b)  

Prima se na znanje prijedlog prof. dr. sc. Lj. M. dipl. ing. za izgradnju prve energetski 

neovisne građevine u Republici Hrvatskoj na području Grada Krka. 

Izgradnja energetski neovisne građevine na području Grada Krka, nije predviđena 

Prostornim planom uređenja Grada Krka, te Grad Krk ne raspolaže slobodnom 

građevinskom česticom za takvu namjenu. 

c)  



Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vidmar Nenad ovl. ing. 

geod. iz Ravne Gore, za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste oznake 

153 u Registru nerazvrstanih cesta Grada Krka ( Kornić – Muraj), dužine 1 km, u 

iznosu od 18.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe 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) A. S. iz Krka daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku na 

Trgu Kamplin,  u večernjim satima,  (površine 0,50 m
2
) kako bi njegova kćer  V. 

S. održavala radionice izrade nakita od kože, metala i gline i prezentaciju 

proizvoda, bez naknade.  

Dana suglasnost vrijedi za vrijeme turističke sezone 2020. godine. 

 

b) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske 

županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne 

dezinsekcije i deratizacije, koji je obavljen dana od 20-24. travnja 2020. godine – 

vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 

  

c) UTO „Mali Nono“ vl. V. T. iz Krka, daje se suglasnost za korištenje javne 

površine uz zid objekta na adresi J. J. Strosmayera 30, u gradu Krku, radi 

postave ugostiteljskih stolova – stol sa dvije stolice, za vrijeme turističke sezone 

2020. godine.  

 

Za korištenje javne površine podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku uplatiti 

iznos od 400,00 kn/m
2
, koji iznos će biti umanjen sukladno članku 1. stavak 3. 

Odluke o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme 

trajanja epidemije COVID 19 („Službene novine PGŽ“ broj: 15/20).  

 

Obvezuje se komunalni redar da pripremi skicu terase, po kojoj će se postaviti 

stolovi u ulici po uzoru na terasu koju koristi ugostiteljski objekt Citta Vecchia 

Krk, kako bi pješačka komunikacija ostala dovoljno protočna u dijelu ulice J. J. 

Strossmayera u gradu Krku.  

 

Ad 4. 

Prijedlog Anexa Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke zajednice  otoka 

Krka i zajedničkih programa, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  



Prihvaća se prijedlog Anexa Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke 

zajednice otoka Krka i zajedničkih programa za 2020. godinu – vidi prilog predmetni 

Anexa ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

Ad 5. 

Podnesak Državne geodetske uprave Zagreb za uključivanje općina i gradova u nacionalnu 

infrastrukturu prostornih podataka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje podnesak Državne geodetske uprave Zagreb za uključivanje općina i 

gradova u nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. 

Predmet će se proslijediti Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kako bi se 

Grad Krk očitovao o traženim podacima.  

Ad 6. 

Radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka – vidi prilog Zaključku, predmetni 

radni prijedlog Odluke koja čini njegov sastavni dio.  

Ad 7. 

Zamolbu Udruge “Plavo - bijeli otok“ Krk  iz Krka, za davanje suglasnosti za postavu dvije 

mobilne kućice na k.č. 3320/1 k.o. Krk – grad koje bi služile kao prostor za potrebe rada 

udruge, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Udruzi  “Plavo - bijeli otok“ iz Krka,  daje se suglasnost za postavu dvije mobilne kućice 

na k.č. 3320/1 k.o. Krk – grad i to na sjeverozapadnom dijelu od ceste koja vodi do 

Boćarskog kluba Krk, odnosno do granice sa susjednom česticom k.č. 3318/1 k.o. Krk – 

grad koja je također u vlasništvu Grada Krka, na predloženoj mikrolokaciji – preslici 

Izvoda iz katastarskog plana (Prilog: Podnesak Udruge s preslikom Izvoda iz katastarskog 

plana sa prikazom mikrolokacije za postavu mobilnih kućica koji čini njegov sastavni dio). 

U cilju postave montažnih kućica, Udruzi se daje suglasnost za iskop i izravnanje terena, 

kao i suglasnost za spajanje na potrebnu infrastrukturu (struju, vodu i odvodnju).  



Ad 8. 

Zamolbu S. V. iz Krka, za korištenje ruševne kućice u vlasništvu Grada Krka za spremanje 

alata i drugih potrepština, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

S. V. iz Krka daje se na korištenje ruševna kućica na k.č. 1260 k.o. Krk ( z.č. 2102)  za 

potrebe skladištenja alata, otpadnog željeza i drugih kovina na neodređeno vrijeme.  

Korištenje okućnice navedenog objekta se ne dopušta.  

Kako predmetni objekt nema priključke na infrastrukturu, podnositeljica zamolbe 

dužna je prostor upotrebljavati u skladu s namjenom,  te zauzvrat održavati ruševni 

objekt, očistiti ga od korova i dovesti u primjereno stanje.  

Podnositeljici zamolbe,  objekt u vlasništvu Grada Krka na z.č. 2102 k.o. Krk daje se na 

neodređeno vrijeme, s napomenom da Grad Krk može bez obrazloženja otkazati 

korištenje predmetnog objekta u roku od 30 dana.   

Ad 9. 

Prijedlog Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove za davanje suglasnosti za privremeno 

produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Krčki 

sajama 2020“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeću 

O d l u k u  

o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata 

1. Povodom održavanja manifestacije „Krčki sajam 2020. godine“,  svim ugostiteljskim 

objektima na području Grada Krka privremeno se odobrava početak radnog vremena 

najranije u 06:00 sati, a završetak radnog vremena najkasnije u 03:00 sata idućeg dana.  

2. Ugostiteljski objekti iz točke 1. ove Odluke mogu organizirati rad i u drugačijem 

radnom vremenu unutar onog odobrenog u točki 1. ove Odluke.  

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 8. do 11. kolovoza 

2020. godine.  

 

Ad 10. 

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) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o privremenom izvješću o radu 

i prezentaciji programa za Centar aktivnosti Krk.  

 

Prihvaća se ponuda za financiranje  troškova rada jednog trenera, kroz ugovor o 

radu za uslugu provođenja sportsko rekreativnog programa u iznosu od 

15.000,00 kn. 

 

Centru za aktivnosti Krk daje se suglasnost za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti u park šumi Dražica (prodaja proteinskih napitaka, vode i sokova).    

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor iz Rijeke, za redovito održavanje 

(sanaciju) vježbališta na otvorenom - Centar aktivnosti Krk, u iznosu od 

20.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da pribavi ponudu za reparaciju sprava te 

pripremi projektni zadatak kompletne sanacije za 2021. godinu na vježbalištu na 

otvorenom.  

 

c) Prima se na znanje izrađeni elaborat modernizacije javne rasvjete stare gradske 

jezgre Grada Krka sa troškovnikom, te izrada koncepta rasvjetnih rješenja sa 

svjetiljkama nove generacije na postojećim stupovima izrađeno od Ureda 

ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova. 

 

Prihvaća se troškovnik  Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira 

Šiljega iz Viškova za nabavu ferala i kandelabera za potrebe modernizacije javne 

rasvjete stare gradske jezgre grada Krka koji troškovi su procijenjeni u iznosu 

od 98.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Nabavu javne rasvjete za potrebe starogradske jezgre potrebno je u narednom 

razdoblju uvrstiti u Plan nabave za 2020. godinu, te provesti postupak javne 

nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.  

Postupak modernizacije javne rasvjete na kandelaberima koji se nalaze na Obali 

hrvatske mornarice - gradskoj rivi (Metalko Buje) za sada se odustaje,  te je 

potrebno ispitati novo rješenje, koje će biti prihvatljivije od predloženog.  

 

Ad 11. 

Informaciju o izdanoj Građevinskoj dozvoli za građenje vodovoda za navodnjavanje 

poljoprivrednih površina predjela Kimpi, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje informacija Zamjenika Gradonačelnika o izdanoj Građevinskoj 

dozvoli Klasa: UP/I-361-03/20-01/000011, Urbroj: 2170/1-03-04/3-20-0011, od 13. srpnja 



2020. godine, za građenje vodovoda za navodnjavanje poljoprivrednih površina predjela 

Kimpi.  

Investiciju građenja vodovoda za navodnjavanje poljoprivrednih površina predjela 

Kimpi, odnosno sredstva za izvođenje predmetnih građevinskih radova  potrebno 

planirati u Programu građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 50 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


