
 

1 
 

 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-154- 8 

Krk, 19. siječnja  2021. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 154. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. siječnja (ponedjeljak) 2021. 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: Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša,  

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:  

 D. i M. B. iz Kornića- zamolba za sufinanciranje boravka djeteta u Područni 

vrtić u Puntu; 

 Općina Lekenik – zamolba za donacijom financijskih sredstava za sanaciju 

oštećenih obiteljskih kuća i komunalne infrastrukture; 

 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti vezano za pružanje financijske i 

druge pomoći stanovnicima s potresom pogođenih područja koji trenutno 

borave na području Grada Krka. 

2. Prijedlog tvrtke Vali d.o.o. iz Krka, za postavu kamenog praga duž prednjeg dijela 

terase Caffe bara Caffeterija XVIII stoljeće.  

3. Razmatranje prijedloga uređenja javnih površina u gradu Krku - ugostiteljskih 

terasa.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje rješavanja problematike oborinske odvodnje u dijelu ulice Vidikovac 

pokraj kbr. 14.;    



 

2 
 

b) Tvrtka Vitus d.o.o. Malinska – ponuda za izradu projektne dokumentacije za 

sanaciju krovnih terasa na građevini Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk; 

c) Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano za 

„Rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. godini“; 

d) Prijedloga Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano za 

„Rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. godini“ i 

prijedloga Ugovora o djelu za proširenje javne rasvjete u 2020. godini s Franjom 

Magašem iz Krka. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Izvješće tvrtke „Studio Perivoj“ d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na 

održavanju površina zelenila u gradu Krku, za period od 01. srpnja 2019. g. do 31. 

prosinca 2019. godine, od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine i od 01. 

srpnja 2020. g. do 31. prosinca 2020. godine; 

b) Prijedlog Ugovora Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o.  i cjenik usluga o 

pružanju veterinarsko higijeničarskog servisa na području Grada Krka u 2021. 

godini. 

6. Prijedlog Ugovora tvrtke Ciudad d.o.o. iz Zagreba o poslovnoj suradnji, putem 

web portala Gradonačelnik.hr.  

7. Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu. 

8. Prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o korištenju i održavanju računalnih 

programa s tvrtkom Libursoft Cicom d.o.o. iz Zagreba. 

9. Z. Š. iz Krka – zamolba za rješavanje problematike naziva ulica u naselju Krk. 

10. Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk – zamolba za 

dodjelu besplatnih povlaštenih karata članovima HVIDR-e u gradu Krku. 

11. Prijedlog Ugovora o donaciji za izgradnju lifta – podizne platforme u zgradi 

Doma zdravlja Krk, dostavljen od Doma zdravlja PGŽ, Rijeka. 

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   

 Kako 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 Puntu, Grad Krk sufinancirati će 

boravak djeteta D. i M. B. iz Kornića, (M. B. rođ. 2016.), u vrtiću u Puntu, do 

kraja pedagoške godine 2020./2021.  

 

 U cilju pomoći građanima na područjima pogođenim razornim potresom, Grad 

Krk će sa ostalim JLS otoka Krka objediniti financijska sredstva te će preuzeti 

obnovu  jedne obiteljske kuće za potrebitu obitelj.  
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 U cilju pomoći građanima koji trenutno borave na području Grada Krka,  a 

pristigli su s potresom pogođenog područja, Grad Krk po potrebi će dodijeliti 

jednokratnu novčanu pomoć i dodjelu besplatne školske marende za djecu koja 

pohađaju školu, a dolaze iz potresom pogođenog područja.     

 

Ad 2. 

Prijedlog tvrtke Vali d.o.o. iz Krka, za postavu kamenog praga duž prednjeg dijela terase 

Caffe bara Caffeterija XVIII stoljeće, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon 

rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Tvrtki Vali d.o.o. podzakupniku javne površine na dijelu k.č. 3570/1 k.o. Krk odobrava 

se izvođenje radova na postavi kamenog praga s južne strane ugostiteljske terase koja je 

sastavni dio poslovnog prostora Caffeterie XVIII stoljeće, na adresi Vela Placa 1, u 

gradu Krku.   

Postava kamenog praga odobrava se duž cijele dužine terase s južne strane, u nastavku 

već betoniranog i kamenom obloženog prostora ispred samog objekta i visini stepenice / 

podesta koji je u sadašnjem postojećem stanju, uz napomenu da postojeća kosina na 

jugozapadnom uglu terase ostane u istim gabaritima.  

Novoizgrađenu stepenicu potrebno je obložiti kamenom Kirmenjakom.  

Za sve naprijed navedene radove potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva kulture, 

Konzervatorskog odjela u Rijeci kao i JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo koji Odsjek će izvršiti točnu izmjeru planiranog zahvata.   

Ad 3. 

Prijedlog uređenja javnih površina u gradu Krku - ugostiteljskih terasa, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Korisnicima javnih površina u gradu Krku (na potezu gradska rive), koji s Gradom 

Krkom imaju sklopljen Ugovor o zakupu javne površine – ugostiteljske terase, odobrava 

se izvođenje radova na postavi kamenog praga s vanjske strane ugostiteljske terase u 

zakupljenim gabaritima.  

Postava kamenog praga odobrava se duž cijele dužine terase, uz napomenu da visine 

stepenica i podesta  ostanu iste kao i do sada. 

Na tlo unutrašnjeg dijela terase obavezna je postava drenažne folije PMI (čepaste folije), 

nakon čega se prostor može popuniti  betonom ili radovi moraju biti izvedeni 

karakteristikama plivajućeg poda ( postava stirodura u unutrašnjost konstrukcije 

terase). 
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Novoizgrađenu stepenicu kao i površinu terase potrebno je obložiti kamenom 

Kirmenjakom.  

Za sve naprijed navedene radove potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva kulture, 

Konzervatorskog odjela u Rijeci kao i JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo koji Odsjek će izvršiti točnu izmjeru planiranog zahvata.   

Ad 4. 

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 izvedbeni projekt i troškovnik izrađen od tvrtke GPZ d.d. za 

„Rekonstrukciju dijela ulice Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku, uz 

rješavanje oborinske odvodnje, čija procijenjena vrijednost radova iznosi 

180.347,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Vitus d.o.o. Malinska za izradu projektne 

dokumentacije za sanaciju krovnih terasa na građevini Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk, u iznosu od 12.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a.  

 

c) Prihvaća se prijedlog plana za „Rekonstrukciju javne rasvjete na području 

Grada Krka u 2021. godini“ – vidi prilog predmetni Plan koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

 

Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica i Edo Hero dipl. ing. građ. pripremiti će stručni 

dio i troškovnike za  Rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Krka u 

2021. godini, nakon čega će se provesti postupak javne nabave.  

 

d) Obzirom da je 50 % poslova Ugovora  o djelu za proširenje javne rasvjete u 

2021. godini s F. M. iz Krka, povjereno tvrtki Tehnoval d.o.o. iz Njivica, Grad 

Krk može prihvatiti smanjenje ugovorenog iznosa za 50 %.   

 

Temeljem Zaključka Klasa: 022-01/20-01/01, od 11. veljače 2020. godine, Grad 

Krk može sklopiti sa Franjom Magašem iz Krka, Ugovor o djelu za proširenje 

javne rasvjete za 2021. godinu, koji će obuhvaćati  sve potrebe  rekonstrukcije i 

izgradnje javne rasvjete za kalendarsku godinu,  usklađene sa zahtjevima 

mjesnih odbora, a  na temelju istih  će ovlaštene tvrtke izrađivati troškovnike za  

potrebe javne nabave. 

 

Ad 5. 
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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 Izvješće tvrtke „Studio Perivoj“ d.o.o. iz Malinske o izvršenom 

nadzoru na održavanju površina zelenila u gradu Krku, za period od 01. srpnja 

2019. g. do 31. prosinca 2019. godine, od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. 

godine i od 01. srpnja 2020. g. do 31. prosinca 2020. godine – vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

b) Prihvaća se  prijedlog Ugovora o pružanju veterinarsko higijeničarskog servisa 

na području Grada Krka u 2021. godini, dostavljen od Veterinarske ambulante 

Crikvenica d.o.o.  (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

 

Ad 6. 

 

Prijedlog Ugovora tvrtke Ciudad d.o.o. iz Zagreba o poslovnoj suradnji, putem web 

portala Gradonačelnik.hr, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

           Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Ciudad d.o.o. iz Zagreba o poslovnoj 

suradnji, putem web portala Gradonačelnik.hr – usluga analize podataka te 

izrade analitičkih izvješća komparacije Proračuna JLS te medijskog praćenja i 

izvješćivanja građana za 2021. godinu standardni paket u iznosu od 24.000,00 kn 

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Ad 7. 

Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

           Utvrđuje se prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu (vidi 

prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

            Plan prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu, objavit će se u „Službenim 

novinama Primorsko-goranske županije“. 

Ad 8. 

                         Prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o korištenju i održavanju računalnih 

programa s tvrtkom Libursoft Cicom d.o.o. iz Zagreba, obrazložio je Marinko Bajčić, 

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k 

Obzirom da postojeći programi ne odgovaraju potrebama Grada Krka i isti se gotovo 

ne koriste, prihvaća se prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o korištenju i 

održavanju računalnih programa s tvrtkom Libursoft Cicom d.o.o. iz Zagreba,  broj: 

17078/2010, od 03. studenog 2011. godine.  

Ad 9. 

  Zamolbu Z. Š. iz Krka, za rješavanje problematike naziva ulica u naselju Krk, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 Z a k l j u č a k 

Vezano za zamolbu Z. Š. iz Krka, za rješavanje problematike naziva ulica u naselju 

Krk, ( ulica Sv. Ivana – ulica I. Meštrovića), obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka da 

DGU, Odjelu za katastar nekretnina Područni ured Rijeka, Ispostava Krk uputi dopis 

tražeći usklađenje da dio ulice Sv. Ivana  u gradu Krku, (Odvojak) službeno  

preimenuje u ulicu Ivana Meštrovića, sukladno priloženim grafikama.  

Ad 10. 

Zamolbu Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk za dodjelu besplatnih 

povlaštenih karata članovima HVIDR-e u gradu Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 Z a k l j u č a k 

Članovima Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk, koji imaju 

prebivalište na otoku Krku, odobrava se korištenje parkinga na području Grada Krka,  

bez naknade tijekom cijele kalendarske 2021. godine i to na parkiralištima koja su u 

nadležnosti poslovanja tvrtke Vecla d.o.o. Krk, za jedan automobil koji je u njihovom 

vlasništvu.   

Upućujemo članove HVIDR-e da se u cilju dodjele besplatnih povlaštenih karata za 

područje Grada Krka, obrate tvrtki Vecla d.o.o.Krk.  

Ad 11. 

Prijedlog Ugovora o donaciji za izgradnju lifta – podizne platforme u zgradi Doma zdravlja 

Krk, dostavljen od Doma zdravlja PGŽ, Rijeka, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o donaciji za izgradnju lifta – podizne platforme u zgradi 

Doma zdravlja Krk, dostavljen od Doma zdravlja Primorsko goranske županije Rijeka 

– vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka). 
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Iz Proračuna Grada Krka za 2021. godinu za izgradnju lifta podizne platforme, Grad 

Krk donirati će iznos od 100.000,00 kn s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvenog 

standarda svih građana otoka Krka.  

   

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 45 sati. 

 

 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

  

 

 

 


