
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-148- 99/1 

Krk, 25. studenog  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 148. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. studenog (utorak) 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, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove,  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 gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o aktivnostima na pripremi Javnog natječaja 

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;   

b) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha- ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta te 

izradu armirano betonskih ogradnih zidova na Dionici Krk 2 ( Kimpi); 

c) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom pozivu Ministarstva 

zdravstva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“. 

2. Imovinsko – pravni predmeti.  

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Geotech d.o.o. iz Rijeke – ponuda za izradu dviju upojnih bušotina u dijelu 

ulice A. B. Šimića u gradu Krku; 



b) Zidarski obrta Šivolija  vl. S. Š. – J. iz Omišlja- ponuda  za sanaciju krovne 

površine na pristupnom stubištu na poslovnoj zgradi u Krku, na adresi Vela Placa 

1, u kojoj je smještena Turistička zajednica Grada Krka. 

4. Prijedlog teksta brošure „Proračun u malom za 2021. godinu- vodič za građane“. 

5. Razmatranje Rješenja u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta 

priključenja u svrhu izrade Glavnog projekta za građenje građevine stambene 

namjene, 2. b. skupine obiteljska kuća na k. č. 1847/8 k.o. Kornić, podnositelja M. 

B. iz Zagreba.  

6. Prijedlog sufinanciranja zdravstvenih programa u 2021. godini, koji prijedlog je 

dostavljen od Doma zdravlja Primorsko goranske županije. 

7. Gradska knjižnica Krk – prijedlog za produženje radnog odnosa djelatnici 

Gradske knjižnice Krk, V. B. 

8. Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.    

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini. 

10. Prijedlog 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.  

 

Ad 1. 

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) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o aktivnostima na 

pripremi Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

b) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za popravak poljskih 

puteva i šumskih cesta na Dionici Krk 2 ( Kimpi),  u iznosu od 9.500,00 kn, te 

6.497,20 kn za izradu armirano betonskog zida na Dionici Krk 2 (Kimpi) u koje 

iznose nije uključen iznos PDV-a.    

 

c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za prijavu projekta „Prevencijom 

do zdravlja za vrijeme pandemije“ na poziv „Promocija zdravlja i prevencija 

bolesti“ koju objavljuje Ministarstvo zdravstva, te se u vezi s time prihvaća 

ponuda tvrtke Sensum d.o.o. iz Rijeke za prijavu projekta u iznosu od 30.000,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

 



 

Ad 2. 

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. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave za nabavu robe: Nabava 4 ( 

četiri ) seta polu podzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

 Nabava je provedena sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ( otvoreni 

postupak nabave )  Evidencijski broj nabave JN: 7/20. 

2. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova: 

Rekonstrukcija javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka u dijelu građevine ulice 

Biskupa Antuna Mahnića – rješavanje problematike oborinske odvodnje.  

Evidencijski broj nabave NMV: 14/20. 

3. Donošenje Odluke o nagodbenom rješavanju imovinsko pravnih odnosa na parcelama 

koje ulaze u sastav nerazvrstane ceste u naselju Vrh ( spoj ulica Busilak- Gušternica ) 

na z.č. 986/3 površine 71 m
2
 ; z.č. 1028/4 površine 400 m

2
 i 30/48 dijela z.č. 1029/3 

koji dio ima površinu od 275 m
2
 , vlasništvo fizičkih osoba. 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, sagrađene na gr.č. 202/1 k.o. Krk, 

na adresi : J. J.Strossmayera 11B, površine 28,29 m
2
.  

5. Zahtjev Lj. P.  iz Krka, B. M. i I. M., oboje iz Rijeke, za isplatu naknade za dio z.č. 

1874/7 k.o. Kornić , u kojem dijelu je predmetna nekretnina zauzeta izgradnjom ceste 

u naselju Kornić. 

6. Ponovni zahtjev Državnog inspektorata, Služba turističke inspekcije, Područni ured 

Rijeka, Ispostava Krk za davanje u zakup jedne prostorije na katu zgrade na adresi 

Lukobran 5 ( sada u zakupu Udruge Antifašista ) za potrebe djelatnika predlagatelja 

 ( sanitarni inspektor i administrator Ispostave). 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

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) Prihvaća se ponuda tvrtke Geotech d.o.o. iz Rijeke za izradu dviju upojnih 

bušotina u dijelu ulice A. B. Šimića u gradu Krku, u iznosu od 19.600,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Na temelju izrađenog troškovnika od Eda Hera dipl. ing. građ. za sanaciju 

krovne površine na pristupnom stubištu na poslovnoj zgradi u Krku, na adresi 



Vela Placa 1, u kojoj je smještena Turistička zajednica Grada Krka, prihvaća se 

ponuda za izvođenje građevinskih radova Zidarskog obrta „Šivolija“  vl. S. Š. – 

J. iz Omišlja, u iznosu od 49.861,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Ad 4. 

Prijedlog teksta brošure „Proračun u malom za 2021. godinu- vodič za građane“, 

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

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog teksta brošure „Proračun u malom za 2021. godinu- vodič za 

građane“.  

Ad 5. 

Rješenje u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade Glavnog 

projekta za građenje građevine stambene namjene, 2. b. skupine obiteljska kuća na k. č. 

1847/8 k.o. Kornić, podnositelja M. B. iz Zagreba, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Rješenja kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih 

uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade Glavnog projekta za građenje građevine 

stambene namjene, 2. b. skupine obiteljska kuća na k. č. 1847/8 k.o. Kornić, podnositelja 

M. B. iz Zagreba, za investitora S. Š. iz Hrvatske Kostajnice, iz razloga jer čestica nema 

pristup sa javne prometne površine.  

Obvezuje se Ured ovlaštenog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. da predmetno Rješenje 

KLASA: 944-18/20-01/19, URBROJ: 2142/01-03-05/eh -20-4, od 23. studenog 2020. 

godine, objavi putem elektroničnog sustava e Konferencija.   

Ad 6. 

Prijedlog sufinanciranja zdravstvenih programa u 2021. godini, koji prijedlog je dostavljen od 

Doma zdravlja Primorsko goranske županije, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

1. U cilju osiguranja nadstandarda zdravstvene usluge za građane s područja 

Grada Krka u 2021. godini,  Grad Krk prihvaća prijedlog Programa Turističke 

ambulante  (3 mjeseca X 2 tima) u ukupnom iznosu od 210.000,00 kn i Tečaj za 

trudnice u iznosu od 7.800,00 kn. 

2. Program Palijativne skrbi bolesnika Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti.  

3. Upućujemo Dom zdravlja PGŽ, za dostavu prijedloga Ugovora za Programe 

navedene u stavku 1. ovog zaključka.  

 



Ad 7. 

Prijedlog Gradske knjižnice Krk za produženje radnog odnosa djelatnici Gradske knjižnice 

Krk, V. B. obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Kako je djelatnica Gradske knjižnice Krk V. B., ostvarila uvjete za starosnu mirovinu 

16. travnja 2020. godine, temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne 

Novine“ broj:157/13, 151/14, 33/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19) daje se 

suglasnost za produženje radnog odnosa do 01. travnja 2021. godine. 

Ad 8. 

Prijedlog Statuta 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    

Utvrđuje se prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - vidi prilog 

predmetni prijedlog  Statuta koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka  upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 9. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini - vidi 

prilog predmetni prijedlog  Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog  Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 10. 

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

 



Z a k l j u č a k    

Utvrđuje se prijedlog 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  Programa koji čini sastavni 

dio ovog zaključka. 

Prijedlog  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.  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 50 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


