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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-167- 51 

Krk, 27. travnja 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 167. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. travnja (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: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika, 

Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i 

financije, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske 

poslove, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor 

Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Odsjeka za gospodarstvo, Vedran 

Hajdin voditelj Pododsjeka za prometno redarstvo,  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. Imovinsko – pravni predmeti. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo-Pododsjek za prometno redarstvo: 

a) Lj. G. iz Krka,  za ublažavanje kazne za parkiranje;  

b) Ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za bojanje grafita na pet različitih 

lokacija u gradu Krku. 

3. Odsjek za proračun i financije:  

a) Godišnje izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za razdoblje od 01. 01. – 

31.12. 2020. godine; 

b) Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka sa financijskim pokazateljima, za 

razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine; 

c) Izvješće o ostvarenju Proračuna Predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ Krk za razdoblje od 01. 01 – 31. 12. 2020. godine;    

d) Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 01. 

01. – 31.12. 2020. godine;   

e) Izvještaj o utrošenim vlastitim  sredstvima JVP Grada Krka;  
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f) Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01.- 31.03. 2021. 

godine; 

g) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu; 

h) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu;  

i) Ponude tvrtke Fortius inter partes d.o.o. iz Pule za obnovu police osiguranja od 

automobilske odgovornosti za moped Piaggio Diesis RI 647 JM. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Pismo namjere B. B. iz Zagreba, za financiranje izrade projekta ceste do z. č. 3335 

k.o. Krk grad u gradu Krku; 

b) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša oko tijeka pripreme 

dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Vrh. 

5. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano za rješavanje pitanja izgradnje 

dječjeg igrališta u naselju Salatić; 

b) Ponuda Obrta za usluge „Danijel Marin“ iz Kornića, za popravak dječjeg igrališta 

u naselju Pinezić; 

c) Inicijativa Otočne razvojne agencije za sudjelovanje u projektu u okviru programa 

Horizon 2020 za podršku JLS u razvoju investicijskih dokumenata ulaganja u 

području održive energetske tranzicije; 

d) Prijedlog Mjesnog odbora Istog za sanaciju vježbačke podloge na Vježbalištu na 

otvorenom – Dražica u gradu Krku. 

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Obavijest pročelnika JUO Grada Krka u vezi postupka kod Trgovačkog suda u 

Zagrebu, broj: P-23/2018, pravna stvar tužitelja: Grad Krk protiv tuženika: 

Hrvatski telekom d.d. koji postupak vodi odvjetnik Dean Španović iz Zagreba; 

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

odgodu upisa djece za pedagošku godinu 2021., /2022., 

c) Prijedlog i inicijativu  Mjesnog odbora Istok u cilju pokretanja odgovarajućih 

aktivnosti; 

d) Obitelj M. iz Petrinje – zamolba za rješavanje stambenog pitanja na određeno 

vrijeme u gradu Krku.   

Ad 1. 

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 izboru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju  

k.č. 3634/2 k.o. Krk grad ( z.č. 1613/38 k.o. Krk ) površine 51 m
2
 , 

o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu  Narodne novine broj: 36/21 od 7. 

travnja 2021. godine i ispravak teksta natječaja u broju: 39/21 od 9. travnja 2021. godine. 

 

2.Donošenje odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju  

k.č. 3629/5 k.o. Krk grad ( z.č. 1613/37 k.o. Krk ) površine 64 m
2 

, 
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o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 36/21 od 7. 

travnja 2021. godine i ispravak u broju: 39/21 od 9. travnja 2021. godine . 

 

3.Donošenje odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju 200/489 dijela k.č. 

2568/3 k.o. Krk grad ( 200/489 dijela z.č. 649/7 k.o. Krk ) površine 200 m
2
 , o čemu je 

oglas javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine , broj: 36/21 od 7. travnja 

2021. godine. 

 

4.Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za 

ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. 

godini Evidencijski broj nabave: NMV: 8/21 ). 

 

5.Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji 

prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Krk. Evidencijski broj 

nabave: NMV: 11/21. 

 

6. M. I.iz Krka,  prijedlog za davanje u zakup k.č. 3440/1 k.o. Krk grad , vlasništvo Grada 

Krka , za potrebe odlaganja materijala vezano za obavljanje poslova keramičarskog obrta 

predlagatelja. 

 

7.Prijedlog J. Ž. za rješavanjem imovinsko pravnih odnosa na dijelu z.č. 1791 k.o. Vrh, 

površine 37 m
2
 na kojem dije1u je upisana nerazvrstana cesta koja je i asfaltirana. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 2.  

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Pododsjeka za prometno redarstvo,  

obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a)  

Preporučuje se JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjek za prometno  

redarstvo da odustane od Prekršajnog naloga Klasa: 363-04/20-01/66, Urbroj: 2142/01-

03-05/5-21-2 i prekršajnog naloga  Klasa: 363-04/20-01/63, Urbroj: 2142/01-03-05/5-21-2 

od 19. ožujka 2021. godine izdan protiv Lj. G. iz Krka,  za počinjen prometni prekršaj 

zabrane zaustavljanja i parkiranja  na mjestu označenom za dostavu u ulici Stjepana 

Radića u Krku, te izvrši povrat preplaćenih sredstava u iznosu od 9.000,00 kn.   

O b r a z l o ž e n j e 

Lj. G. podnio je zahtjev za povrat preplaćenih sredstava u iznosu od 9.000, 00 kn koja 

sredstva su ovršena od strane Grada Krka  po izdanim Prekršajnim  nalozima Klasa: 363-

04/20-01/63 i  Klasa: 363-04/20-01/66 od 19. ožujka 2021. godine, izdanim od strane JUO 

Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo prometnog redara.  
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Naime podnositelj je dostavio dokaz o uplati novčane kazne u iznosu od 500,00 kn za svaki 

počinjeni prekršaj o čemu je podnositelj zaprimo  Obavijest o počinjenom prekršaju Klasa: 

363-04/20-01/66, Urbroj: 2142/01-03-05/5-20-1 i Klasa: 363-04/20-01/63, Urbroj: 2142/01-

03-05/5-21-1.  

Obzirom da je podnositelji zamolbe dostavio dokaz o uplati izrečene kazne po Obavijesti, a 

po počinjenom prekršaju potrebno je obustaviti postupak izrečen Obveznim prekršajnim 

nalogom, te izvršiti povrat sredstava u iznosu od 9.000,00 kn.  

b)  

Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za bojanje grafita na pet 

različitih lokacija u gradu Krku, u iznosu od 17.500,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

Ad 3.  

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prima se na znanje Godišnje izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 

razdoblje od 01. 01. – 31.12. 2020. godine -  vidi prilog predmetni prijedlog 

Godišnjeg izvješća …koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

            Godišnje izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za razdoblje od 01. 01. 

– 31.12. 2020. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

b) Prima se na znanje Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka sa 

financijskim pokazateljima, za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine,  vidi 

prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka sa financijskim pokazateljima, za 

razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine, uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c) Prima se na znanje Izvješće o ostvarenju Proračuna Predškolske ustanove Grad 

Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan Krk“ za razdoblje od 01. 01 – 31. 12. 

2020. godine – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

Izvješće o ostvarenju Proračuna Predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan Krk“ za razdoblje od 01. 01 – 31. 12. 2020. godine, uputiti 

će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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d) Prima se na znanje Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice 

Krk za razdoblje od 01. 01. – 31.12. 2020. godine – vidi prilog predmetno Izvješće 

koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Izvješće o ostvarenju prihoda i rashoda Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 

01. 01. – 31.12. 2020. godine, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

e) Prima se na znanje Izvještaj o utrošenim vlastitim  sredstvima JVP Grada Krka 

– vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Utvrđuje se prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 

od 01.01.- 31.03. 2021. godine, – vidi prilog predmetni prijedlog Izvještaja … koji 

čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

f) Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 

2020. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

g) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu – vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke …koja čini sastavni dio ovog zaključka.   

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

h) Prihvaća se ponuda tvrtke Fortius Inter Partes d.o.o. iz Pule za obnovu police 

osiguranja od automobilske odgovornosti za moped Piaggio Diesis RI 647 JM,  u 

iznosu od 175,87 kn.  

Ad 4.  

Prijedloge 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 pismo namjere B. B. iz Zagreba, za financiranje izrade idejnog 

projekta za gradnju ceste do z. č. 3335 k.o. Krk grad, u gradu Krku. 

Poziva se podnositelja pisma namjere, odnosno zainteresirane strane na 

sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, na temelju 

Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19), koji Ugovor će pripremiti Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove.  

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za gradnju ceste do z. č. 

3335 k.o. Krk grad u gradu Krku, sklopit će se za izradu idejnih projekata za 

ishođenje lokacijske dozvole.   
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 Grad Krk neće sudjelovati u financiranju projektne dokumentacije ( Idejnog 

projekta), vlasnici zemljišta sami će financirati svu projektnu dokumentaciju 

koja je potrebna za ishođenje akata kojima se dozvoljava građenje.  

Sva dokumentacija (idejni projekti)  će se dostaviti  u Grad Krk, Odsjeku za 

prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na verifikaciju i daljnje postupanje u cilju 

ishođenja dokumentacije kojom se odobrava građenje. 

Financiranje izrade ostale projektne dokumentacije ugovarati će se u fazama sa 

zainteresiranim strankama.  

 

b) Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

oko tijeka pripreme dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića u naselju Vrh. 

Obzirom da je procjena vrijednosti zemljišta i objekata na kojima će se graditi 

dječji vrtić u naselju Vrh, u tijeku, te nisu sklopljeni predugovori za otkup 

zemljišta sa vlasnicima zemljišta, Grad Krk obustavlja postupak dogovorenog 

projektiranja sa tvrtkom Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba za izgradnju Dječjeg 

vrtića u naselju Vrh do trenutka rješavanja prethodnog pitanja.   

 

Ad 5. 

Prijedloge 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 informaciju Odsjeka za gospodarstvo vezano za rješavanje pitanja 

izgradnje dječjeg igrališta u naselju Salatić. 

                     Obvezuje se Odsjek da Edu Heru dipl.ing. građ. naruči izradu Glavnog 

projekta dječjeg igrališta u naselju Salatić, na već određenoj lokaciji.  

 

b) Prihvaća se ponuda Obrta za usluge „Danijel Marin“ iz Kornića, za popravak 

dječjeg igrališta u naselju Pinezić, u iznosu od 12.590,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Otočne razvojne agencije za sudjelovanje u projektu u 

okviru programa Horizon 2020 za podršku JLS u razvoju investicijskih 

dokumenata ulaganja u području održive energetske tranzicije.  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da u znak pristanka za sudjelovanje u 

projektu pripremi i uputi Pismo namjere.  

 

d) Prima se na znanje prijedlog Mjesnog odbora Istog za sanaciju vježbačke 

podloge na Vježbalištu na otvorenom – Dražica u gradu Krku.  
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Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da u što kraćem roku pribavi ponude i 

troškovnike za sanaciju vježbačke podloge  na Vježbalištu na otvorenom – 

Dražica u gradu Krku. 

 

 

 

 

Ad 6. 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Prima se na znanje Obavijest pročelnika JUO Grada Krka u vezi postupka kod 

Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: P-23/2018, pravna stvar tužitelja: Grad Krk 

protiv tuženika: Hrvatski telekom d.d. koji postupak vodi odvjetnik Dean 

Španović iz Zagreba.  

 

Na temelju Rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: 

16 Pž-5174/2019/-2,  obvezuje se pročelnik JUO Grada Krka da u roku od osam 

dana od donošenja ovog zaključka, pripremi zahtjev o isplati sredstava za 

predmet broj: P-23/2018 za troškove parničkog postupka koji temeljem naprijed 

navedenog Rješenja iznose 58.950,00 kn.  

 

b) Ustanovi Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za 

odgodu upisa djece za pedagošku godinu 2021., /2022. 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Predškolska ustanova  Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ podnijela je 

zahtjev osnivaču, za odgodu upisa djece u predškolsku ustanovu. 

Na temelju Pravilnika o upisu  djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“  Krk,  propisano vrijeme upisa djece u ustanovu je u razdoblju od 02.- 12. 

svibnja tekuće godine.  

 

Zbog predviđene informatizacije procesa i uspostavljanja cjelovite elektroničke usluge 

upisa u odgojne i obrazovne ustanove u 2021. godini ( E upisi) i započete edukacije s 

time, Grad Krk kao osnivač ustanove dao je suglasnost  za odgodu upisa djece za 

pedagošku godinu 2021., /2022.kako bi se Ustanova mogla u potpunosti prilagoditi 

novom sustavu upisivanja djece.  

 

c) Prima se na znanje dopis Mjesnog odbora Istok u cilju pokretanja odgovarajućih 

aktivnosti vezanih za sanaciju Dječjih igrališta, problematiku parkiranja na 

raznim lokacijama te potrebu asfaltiranja pojedinih dionica u gradu Krku.  

Vezano za inicijativu da se u iduće Proračunsko razdoblje predvide sredstva za 

postavljanje novih sprava na Dječjim igralištima kod hotela Bor i na 
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Portapizzani, obavještavamo vas da su već pokrenuti postupci za nabavu i 

postavu igrala na dječjim igralištima kod hotela Bor, u naselju Vrh i Salatić,  a 

izvidom komunalnog redara na terenu utvrđeno je da je igralište na Portapizzani 

u gradu Krku u dobrom stanju.  

Na ostale navode iz Vašeg dopisa vezanih uz promet i parkiranje očitovati će se 

JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

d) Prihvaća se zamolba obitelji M. iz Petrinje za rješavanje stambenog pitanja na 

određeno vrijeme u gradu Krku. 

Temeljem Ugovora o stanovanju Grad Krk financirati će troškove najma stana 

za mjesec svibanj i lipanj 2021. godine.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Obitelj M. iz Petrinje, nakon potresa koji je zadesio Petrinju bila je smještena na više 

lokacija u gradu Krku.  

Obratila se Gradu Krku za pronalaženje i financiranje smještaja za stanovanje do kraja 

školske godine 2021., budući da se brinu o unučići Lani koja pohađa Osnovnu školu „ 

Fran Krsto Frankopan“ u Krku, te je odlična učenica.  

Zbog teških socijalnih uvjeta obitelji M. iz Petrinje, Grad Krk financirati će iznos od 

400 eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB,  temeljem Ugovora o 

najmu stana,  troškove stanovanja za mjesec svibanj i lipanj 2021. godine, kako bi L. 

M. mogla završiti razred u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13, 00 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


