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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-144- 93 

Krk, 27. listopada  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 144. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. listopada (ponedjeljak) 2020. 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: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Andreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti,  Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo za 

lokalni ekonomski razvoj, 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:  

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

popravak lifta u matičnom vrtiću u Krku; 

 Nogometni klub „Krk“ iz Krka – zamolba za financiranje korištenja velike 

sportske dvorane  Srednje škole u Krku, petkom od 15,00 h do 16,30 h; 

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

financijskih sredstava za zapošljavanje jedne učiteljice za rad u produženom 

boravku MŠ Krk ( mješovita skupina 3. razreda) na određeno vrijeme; 

 Prijedlog Odluke za dodjelu stipendija,  temeljem objavljenog Natječaja za 

dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 

2020./2021.. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  
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a) Ponuda tvrtke Geotech d.o.o. iz Rijeke, za projektantski izlazak i izradu mišljenja 

za izgradnju upojnog bunara u ulici A.B. Šimića u gradu Krku; 

b) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje proširenja dionice makadamskog puta 

Kimpi – Kaštel u dužini 560,00 metara; 

c) Plan održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2021. godinu; 

d) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi plaćanja električne 

energije na S.C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku.  

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Urbanističko tehničko rješenje ceste Brzac ( po zahtjevu Ivana Rušina iz Malinske); 

b) Prijedlog Idejnog projekta uređenja dvorišta Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u 

Krku   izrađen od tvrtke Graditelj d.o.o. iz Kastva; 

c) Zahtjev grupe građana - vlasnika zemljišta, za izradu projektne dokumentacije za 

izgradnju nastavka nerazvrstane ceste na području Paradizzo u gradu Krku; 

d) Rekonstrukcija dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić ( pokraj kbr. 27 i 29) – 

rješavanje problematike oborinske odvodnje po zahtjevu Vesne Pačak iz Kornića; 

e) Urbanističko tehničko rješenje područja pored nove ceste Kartec; 

f) Rekonstrukcija javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka u dijelu građevine Ulice 

Biskupa Antuna Mahnića. 

4. Razmatranje financijskog stanja (prihoda i rashoda) Proračuna Grada Krka za 2020. 

godinu.  

5. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Zamolba Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita, za davanje 

suglasnosti za održavanje eko akcije prikupljanja otpada u moru na području 

Plavnika; 

b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj dopunjenoj dokumentaciji za 

provedbu programa „Edukacija za OPG“ Udruga maslinara „Drobnica“ iz Krka; 

c) Prijedlog Ugovora o djelu za dopunu projektne dokumentacije javne rasvjete za 

2020. godinu za Franju Magaša iz Krka; 

d) Zamolba  grupe građana iz Kornića, vlasnika k.č. 23/2 i 23/7 k.o. Kornić za 

osiguranje provoza preko k.č. 17/1 k.o. Kornić, koja čestica je predmet natječaja za 

davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 

Krka. 

6. Obavijest tvrtke Ecoplus d.o.o. iz Viškova o izmjeni cijenika prihvata, zbrinjavanja i 

obrade otpada TD Ecoplus d.o.o. 

7. Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti za korištenje grobnog mjesta 

na Mjesnom groblju Poljica za Ivanku Reščić iz Rijeke. 

8. Uputa / mišljenje dostavljeno od Ministarstva financija u vezi Odluka o lokalnim 

porezima. 

9. Zamolba  OPG Matko Žderić iz Ploča, za korištenje javne površine  u gradu Krku 

između Velikog parka i bankomata Erste banke za prodaju mandarina, u vremenskom 

razdoblju od 27. listopada do 01. prosinca 2020. godine. 

10. Zamolba Mjesnog odbora Kornić za uređenje malonogometnog igrališta u naselju 

Kornić. 
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Ad 1. 

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   

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za za popravak lifta  

u matičnom vrtiću u Krku, u iznosu od 15.948,39 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a, prema ponudi tvrtke Kone d.o.o. iz Zagreba.  

 

Sredstava za popravak lifta nisu planirana financijskim planom za 2020. godinu 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk. 

 

 Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora za korištenje 

velike sportske dvorane  Srednje škole u Krku i to petkom od 15,00 h do 16,30 h.  

 

 Na inicijativu vijeća roditelja Matične škole Krk Osnovnoj školi „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk odobrava se zapošljavanje jedne učiteljice za rad u 

produženom boravku MŠ Krk  

(mješovita skupina 3. razreda) na određeno vrijeme, tj. za vrijeme trajanja mjera 

HZJZ i MZO, odnosno najdulje do kraja nastavne godine  2020./2021.  

Financijska sredstva za potrebe zapošljavanja iz stavka 1. ovog zaključka biti će 

osigurana od dana 20. listopada 2020. godine.  

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke za dodjelu stipendija,  temeljem objavljenog 

Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 

godini 2020./2021. – za svakog natjecatelja ( studenta, učenika), donijeti će se 

Odluka o dodjeli stipendije ponaosob.  

 

Ad 2. 

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) Prihvaća se ponuda tvrtke Geotech d.o.o. iz Rijeke, za projektantski izlazak i 

izradu mišljenja za izgradnju upojnog bunara u ulici A.B. Šimića u gradu Krku, 

u iznosu od 2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje proširenja dionice 

makadamskog puta Kimpi – Kaštel u dužini 560,00 metara. 
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Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da Edu Heru dipl. ing. građ. 

naruči izradu troškovnika za uređenje predmetne dionice, nakon čega će Odsjek 

za opće, pravne i kadrovske poslove provesti postupak jednostavne nabave.  

 

c) Utvrđuje se Plan održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2021. godinu – vidi 

prilog zaključku predmetni Plan koji čini njegov sastavni dio).  

 

d) Budući da se početkom 2020. godine na S. C. „Josip Pepi Uravić“ obavljeni 

radovi na odvajanju električne energije, odnosno razdvajanje potrošnje 

električne energije za ugostiteljski  objekt „Autogol“ , Nogometni klub „Krk“ 

kao i Boćarski klub Krk, obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da 

obavijesti tvrtku HEP ODS. d.o.o. Pogon Rijeka o potrebi promjene obveznika 

plaćanja troškova električne energije, za obračunsko mjesto: 74860983 na 

krajnjeg korisnika,  odnosno na ugostiteljski objekt „Autogol“ koji ima sklopljen 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Nogometnim klubom Krk.   

 

Nadalje, potrebno je fakture koje je Grad Krk platio tijekom 2020. godine za  

obračunsko mjesto broj: 74860983, u ukupnom iznosu od 17.966,01 kn sa PDV-

om uputiti na vlasnika Ugostiteljskog obrta „Autogol“ I. K. iz Salatića,  kako bi  

uplatio naprijed navedeni iznos na žiro račun Grada Krka.   

 

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 k e 

a) Prihvaća se Urbanističko tehničko rješenje ceste Brzac izrađeno od tvrtke 

Planimetar d.o.o. – dorađena varijanta 2 ( po zahtjevu I. R. iz Malinske)  za 

rješenje pristupnog puta do katastarskih čestica k.č. 1796, 1797/2,1 i 1801/3 sve 

k.o. Linardići.  

 

b) Načelno se prihvaća Idejni projekt uređenja dvorišta Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ u Krku, izrađen od tvrtke Graditelj d.o.o. iz Kastva. 

 

U idejnim projektima i troškovniku za izvedbu predmetnih radova potrebno je 

navesti: da se prilikom izvođenja radova izbjegne sve oštre rubove, odnosno da se 

betonski i ostali elementi izvode sa zaobljenim rubovima zbog sigurnosti školske 

djece  nižeg uzrasta.  

 

c) Upućuje se vlasnike građevinskih čestica na području Paradizzo u gradu Krku  

na financiranje kompletne potrebne dokumentacije na temelju koje će se ishoditi 

akt kojim se dozvoljava građenje te sukladno tome u Odsjek za opće, pravne i 

kadrovske poslove na  sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog 
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zemljišta, na temelju Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) .  

Sva dokumentacija (idejni projekti, parcelacioni elaborat, glavni projekti….) će 

se dostavljati u Grad Krk na verifikaciju i daljnje postupanje u cilju ishođenja 

dokumentacije kojom se odobrava građenje. Obvezuje se Odsjek za opće, pravne 

i kadrovske poslove da u što kraćem roku  provede postupak nabave za naprijed 

navedene radove, kako bi izvođenje radova na uređenju dvorišta Osnovne škole 

moglo započeti početkom 2021. godine.  

 

d) Vezano za rekonstrukciju dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić, prihvaća 

se ponuda tvrtke Geotech d.o.o. Rijeka za izradu projektantskog rješenja za 

Rekonstrukciju dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić (pokraj kbr. 27 i 29 

u dužini od 30m) – rješavanje problematike oborinske odvodnje, u iznosu od 

16.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Napominjemo kako je u projektnoj dokumentaciji i troškovniku potrebno 

procijeniti radove na rekonstrukciji upojnog bunara, odnosno izvođenje 

bušotina.   

 

e) Prihvaća se Urbanističko tehničko rješenje područja pored nove ceste Kartec – 

dorađena varijanta 7. 

 

U dorađenoj varijanti 7 potrebno je pokušati u sjevernom dijelu, cestu izvesti kao 

zavoj ukoliko je tehnički moguće, te je translatirati do istočne granice obuhvata.   

 

f) Prihvaća se troškovnik i procijenjena vrijednost za radove kojima se rješava 

problematika oborinske odvodnje u ulici Biskupa Antuna Mahnića kojeg je 

izradila tvrtka PROJEKT NOVA d.o.o. Rijeka.  

 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 499.632,05 kn + PDV što ukupno iznosi 

624.540,06 kn. 

Radovi obuhvaćaju samo troškove oborinske odvodnje u ulici Biskupa Antuna 

Mahnića te se radovi moraju izvesti prije izvedbe završnog sloja koji će se izvesti 

u okviru „Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području otoka Krka“ – Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te 

rehabilitacija sustava odvodnje na području Grada Krka kojeg vodi Ponikve 

voda d.o.o.  

 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da hitno provede 

nabavu za predmetne radove.  

 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu 

PROJEKT NOVA d.o.o. Rijeka za nadzor nad izgradnjom oborinske odvodnje , 

dok za sve ostale radove sve suglasnosti i nadzor osigurava Ponikve voda d.o.o. 
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kroz Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 

otoka Krka“ – Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija 

sustava odvodnje na području Grada Krka 

 

Ad 4. 

Financijsko stanje (prihoda i rashoda) Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, obrazložila je 

Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije za pripremu II. Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Krka za 2020. godinu, koji prijedlog će biti upućen članovima Gradskog vijeća 

Grada Krka tijekom studenog 2020. godine.  

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) Grad Krk daje suglasnost Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz 

Splita, za  održavanje eko akcije prikupljanja otpada u moru koja će se održati 

na otoku Plavnik, dana  27. listopada 2020. godine.  

 

Zadužuje se tvrtku Ponikva Eko otok Krk d.o.o. da u svrhu provedbe akcije 

osigura kontejnere za prikupljanje otpada, na javnoj površine gdje je moguć 

pristup teretnom vozilu komunalnog društva Ponikva.  

 

b) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj dopunjenoj 

dokumentaciji od strane Centra za brdsko planinsku poljoprivredu i ruralni 

razvoj PGŽ,  za provedbu programa „Edukacija za OPG“ Udruga maslinara 

„Drobnica“ iz Krka. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Ugovora o djelu za dopunu projektne dokumentacije javne 

rasvjete za 2020. godinu između Grada Krka i Franje Magaša iz Krka. 

 

d) Prihvaća se zamolba  grupe građana iz Kornića, vlasnika k.č. 23/2 i 23/7 k.o. 

Kornić za osiguranje provoza preko k.č. 17/1 k.o. Kornić, koja čestica je predmet 

natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Grada Krka, a vlasnici čestica k.č. 23/2 i 23/7 k.o. Kornić bez prava 

služnosti provoza ne bi mogli do svojih parcela.  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo i Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove da prilikom sklapanja Ugovora o zakupu  poljoprivrednog zemljišta u 



 

7 
 

vlasništvu RH na području Grada Krka za k.č. 17/1 k.o. Kornić sa budućim 

zakupodavcem u Ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta, reguliraju pravo 

služnosti puta za provoz za vlasnike čestica k.č. 23/2 i 23/7 k.o. Kornić. 

 

Ad 6. 

Obavijest tvrtke Ecoplus d.o.o. iz Viškova o izmjeni cijenika prihvata, zbrinjavanja i obrade 

otpada TD Ecoplus d.o.o, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Obavijest tvrtke Ecoplus d.o.o. iz Viškova broj: 2010-1335/MŠ od 

01. listopada 2020. godine o izmjeni cjenika prihvata, zbrinjavanja i obrade otpada TD 

Ecoplus d.o.o. na lokaciji ŽCGO Marišćina, a koji je umanjen za iznos sufinanciranja 

Fonda koji se odnosi na trošak zbrinjavanja goriva iz otpada, s danom stupanja na 

snagu od 01. listopada 2020. godine.  

Ad 7. 

Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti za korištenje grobnog mjesta na 

Mjesnom groblju Poljica za I. R. iz Rijeke, , obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica I. R. iz Rijeke, daje se suglasnost za korištenje 

grobnog mjesta na mjesnom groblju Poljica pod rednim brojem 128.  

Podnositeljica zamolbe dužna je za jednostruku grobnicu koja sadrži 3 (tri) ukupna 

mjesta uplatiti iznos od 14.924,86 kn + iznos PDV- a,  što ukupno iznosi 18.656,07 kn po 

grobnici; 

Vlasnica  jednostruke grobnice dužna je osim naprijed navedenih troškova, na ime 

otkupa zemljišta dužna je uplatiti iznos od 400,00 kn za dodijeljeno zemljište.     

Nakon izvršene uplate Odsjek za komunalno gospodarstvo izdati će Rješenje o 

korištenju grobnog mjesta.     

Ad 8. 

Uputu / mišljenje dostavljeno od Ministarstva financija u vezi Odluka o lokalnim porezima, , 

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

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Uputa / mišljenje Ministarstva financija u vezi donošenja Odluka o 

lokalnim porezima. 
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Obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka i Odsjek za proračun i financije da za narednu 

sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka pripreme novi prijedlog Odluke o porezima 

Grada Krka, sukladno dobivenim Uputama  Ministarstva financija. 

Ad 9. 

Zamolba OPG M. Ž. iz Ploča, za korištenje javne površine  u gradu Krku između Velikog 

parka i bankomata Erste banke za prodaju mandarina, u vremenskom razdoblju od 27. 

listopada do 01. prosinca 2020. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu M. Ž. iz Ploča, odobrava se korištenje javne 

površine u gradu Krku,  između Velikog parka i bankomata Erste banke  za postavu 

štanda za prodaju mandarina dva puta tjedno, u vremenskom razdoblju od 27. 

listopada do 01. prosinca 2020. godine. 

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. 

Ad 10. 

Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za uređenje malonogometnog igrališta u naselju Kornić 

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

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za uređenje malonogometnog igrališta u 

naselju Kornić, te se na temelju troškovnika izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ. 

prihvaća ponuda: 

-  Obrta za usluge „Danijel Marin“ iz Kornića, Murajska 13, u iznosu od 38.625,00 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a; 

- Kamen LND Kosić j.d.o.o. iz Vrha, Gušternica 125, za građevinske radove u 

iznosu od 45.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.    

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 10 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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