
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-168- 52 

Krk, 04. svibnja 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 168. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 03. svibnja (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, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 

Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Natalija Rakić, viša 

stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata, Odsjeka za gospodarstvo, 

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:  

 Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za dodjelu nagrada 

učenicima OŠ i mentorici za sudjelovanje na državnom natjecanju iz 

vjeronauka – vjeronaučna olimpijada u školskoj 2020./2021. godini; 

 Prijava N. B. iz Krka, na objavljeni Natječaj za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021. /2022. 

 Prijava K. K. iz Krka,  na objavljeni Natječaj za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021. /2022. 

 Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka – zamolba za sufinanciranje 

manifestacije obilježavanja stogodišnjice srednjoškolskog obrazovanja na 

otoku Krku. 

 Prijava J. B. iz Pinezića, Karantančica 16, na objavljeni Natječaj za dodjelu 

stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021. 

/2022. 

2. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija tvrtke Motiv d.o.o. iz Rijeke o izvedenim radovima na sanaciji objekta 

Kula – Vela Placa u gradu Krku; 



b) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera dipl. ing. građ. za 

izradu glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom i procjenom za 

uređenje postojećeg igrališta u naselju Salatići; 

c) Ponuda Bike centar Krk Infiniti sport vl. S. V. R. iz Krka, Salatić 69 za radove na 

sportsko pješačkim stazama Camino i Put lokve na području Grada Krka; 

d) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića iz Krka, za 

izradu geodetske situacije stvarnog stanja za potrebe projektiranja na dio k.č. 2048 

k.o. Vrh (dječje igralište i jog u naselju Salatić); 

e) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj ponudi tvrtke Wiener 

osiguranje za osiguranje objekta u izgradnji (oprema za društveni dom Bajčići). 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

a) Tvrtka V.R. 20 iz Matulja – ponuda  za farbanje stupova javne rasvjete Grada 

Krka za 2021. godinu ( ukupno 40 kom stupova); 

b) Zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje uređenja poljskog puta „Put 

Praportne na more“  II. faza u dužini 850 metara i širini 3 metra, koji put se nalazi 

na području naselja Linardići; 

c) Mjesni odbor Poljica zamolba  za financiranje uređenja javne cisterne u naselju 

Nenadić; 

d) UTO „Mali Nono“ vl. V. T. iz Krka, - zamolba  za korištenje javne površine uz zid 

objekta na adresi J. J. Strosmayera 30, radi postave ugostiteljskih stolova, u istoj 

veličini kao i prošle turističke sezone ( cca 10 m
2
); 

e) Mjesni odbor Poljica- zamolba  za financiranje sanacije puta makadamske ceste – 

puta koji vodi od naselja Poljica do uvale Čavlena, a prema plaži „Mala Riv“ 

f) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za nabavu 90 m
3
 jalovine sa prijevozom za 

potrebe popravka nerazvrstanih makadamskih cesta unutar građevinskog područja 

Linardići, Milohnići i Brzac.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:   

a) Razmatranje stručnog mišljenja koje je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. na 

Urbanističku studiju za z. č. 1139/1, 1139/2, 1139/3 k.o. Krk za gradnju dentalne 

poliklinike sa hotelom. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Udruga Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, za korištenje prostora 

Velike vijećnice u cilju održavanja znanstveno stručnog skupa za dan 05. lipnja 

2021. godine; 

b) Županijska lučke uprave Krk nositelj projekta popločavanja partera Ribarskog gata 

u gradu Krku- zamolba  za određivanje lokacije – privremenog deponija u gradu 

Krku,  za odlaganje viška kamena s partera Velikog gata. 

6. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. Rijeka – ponuda za program kolanja računa obrade.  

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  



Z a k l j u č k e  

 Prihvaća se  prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za dodjelu 

nagrada učenicima OŠ i mentorici za sudjelovanje na državnom natjecanju iz 

vjeronauka – vjeronaučna olimpijada u školskoj 2020./2021. godini. 

 

Temeljem dostavljenog popisa, a sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i 

nastavnika - mentora Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ od 19. travnja 

2016. godine,  iste će se nagraditi za postignute rezultate.  

 

 Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022., objavljenom na web 

stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, prispjele 3 (tri) zamolbe studenata 

sa područja Grada Krka, te da dvije zamolbe ispunjavaju natječajne uvjete. 

Zamolba N. B. iz Krka, studenta 1. godine,  poslijediplomskog specijalističkog 

studija Ekonomija energetskog sektora, Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet, 

ne udovoljava uvjetima iz natječaja,  temeljem članka 6. Odluke o stipendiranju 

učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske 

županije” broj 18/19).  

 

 Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022., objavljenom na web 

stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, prispjele 3 (tri) zamolbe studenata 

sa područja Grada Krka, te da dvije zamolbe ispunjavaju natječajne uvjete i to: 

 

- K. K. iz Krka, student treće  godine  poslijediplomskog doktorskog studija 

religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,    Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti.  

       Utvrđuje se da se natjecatelju iz točke I. ove Odluke dodjeljuje stipendija za 

studensku godinu 2021./2022. u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, počevši od 

svibnja 2021. godine, zaključno sa siječnjem 2022. godine.  

 

 Prihvaća se zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka za 

sufinanciranje manifestacije obilježavanja stogodišnjice srednjoškolskog 

obrazovanja na otoku Krku, na način da će Grad Krk financirati postavljanje 

spomen ploče na pročelju zgrade / mjestu osnutka škole.  

                Također, Grad Krk spreman je financirati i ostale programe vezane uz 

obilježavanje manifestacije stogodišnjice srednjoškolskog obrazovanja na otoku 

Krku. 

 Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022., objavljenom na web 

stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, prispjele 3 (tri) zamolbe studenata 

sa područja Grada Krka, te da dvije zamolbe ispunjavaju natječajne uvjete i to: 



- J. B. iz Pinezića,  studentica prve godine  poslijediplomskog doktorskog studija iz 

socijalnog rada i socijalne politike (smjer socijalnog rada) pri Pravnom fakultetu 

u Zagrebu.  

- Utvrđuje se da se natjecateljici iz točke I. ove Odluke dodjeljuje stipendija za 

studensku godinu 2021./2022. u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, počevši od 

svibnja 2021. godine, zaključno sa siječnjem 2022. godine.  

 

Ad 2. 

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) Prima se na znanje informacija tvrtke Motiv d.o.o. iz Rijeke o izvedenim 

radovima na sanaciji objekta Kula – Vela Placa u gradu Krku. 

 

b) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera dipl. 

ing. građ. za izradu glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom 

i procjenom za uređenje postojećeg igrališta u naselju Salatići, sukladno 

Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( članak 4. stavak 

2) u iznosu od 15.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se ponuda Bike centar Krk Infiniti sport vl. S. V. R. iz Krka,  za radove 

na sportsko pješačkim stazama Camino i Put lokve na području Grada Krka, u 

iznosu od 8.900,00 kn (ponuda je oslobođena plaćanja PDV-a temeljem članka 90 

Zakona o PDV-u).  

 

d) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića 

iz Krka, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja za potrebe projektiranja 

na dio k.č. 2048 k.o. Vrh (dječje igralište i jog u naselju Salatić), u iznosu od 

4.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Wiener osiguranje za osiguranje objekta u izgradnji 

(oprema za društveni dom Bajčići), u iznosu od 7.243,10 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 3. 

Prijedloge 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 V.R. 20 iz Matulja  za farbanje stupova javne 

rasvjete Grada Krka za 2021. godinu ( ukupno 40 kom stupova) u iznosu od 

34.375,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prima se na znanje zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje 

uređenja poljskog puta „Put Praportne na more“  II. faza u dužini 850 

metara i širini 3 metra, koji put se nalazi na području naselja Linardići. 

Na temelju izrađenog troškovnika od strane Eda Hera dipl. ing. građ. za 

radove iz stavka 1. ovog zaključka procijenjena vrijednost iznosi 180.000,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Grad Krk iz Proračuna za 2021. godinu,  odobrava iznos od potrebnih 50 % 

sredstava 

(112.000, 00 u koji iznos je uključen iznos PDV-a)  na način da Edo Hero dipl. 

ing. građ.  troškovničke radove na uređenju poljskog puta „Put Praportne na 

more“ podijeli u dvije faze radova. 

Nakon dorađenog troškovnika, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove 

provesti će postupak javne nabave za izvođenje radova na uređenju   poljskog 

puta „Put Praportne na more“. 

 

c) Na temelju zamolbe Mjesnog odbora Poljica, za financiranje uređenja javne 

cisterne u naselju Nenadić, odobrava se ponuda Obrta Agro – Franolić vl. A. 

F. iz Nenadića,  u iznosu od 6.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

d) 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 2021. godine.  

Za korištenje javne površine podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku 

uplatiti iznos od 400,00 kn/m
2
.  

Postava ugostiteljskih stolova na terasi odobrava se po izmjeri i skici kao i 

prethodne  turističke sezone.  

 

e) Na temelju zamolbe  Mjesnog odbora Poljica, za financiranje sanacije puta 

makadamske ceste – puta koji vodi od naselja Poljica do uvale Čavlena, a 

prema plaži „Mala Riv“ u dužini od 2.750,00 metara, prihvaća se ponuda 

tvrtke Dabiskop d.o.o. Nenadići u iznosu od 25.800,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

f) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za nabavu 90 m
3
 jalovine sa 

prijevozom za potrebe popravka nerazvrstanih makadamskih cesta unutar 

građevinskog područja Linardići, Milohnići i Brzac. 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda narudžbenicu za 

nabavku potrebnog materijala.  

 



Ad 4. 

Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

a) Podnositelju zahtjeva za gradnju dentalne poliklinike sa hotelom, na z. č. 1139/1, 

1139/2, 1139/3 k.o. Krk dostavlja se na znanje stručno mišljenje izrađeno od 

tvrtke Planimetar d.o.o. na  Urbanističku studiju za z. č. 1139/1, 1139/2, 1139/3 

k.o. Krk za gradnju dentalne poliklinike sa hotelom. 

 

Ad 5. 

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

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, odobrava se korištenje 

prostora Velike vijećnice, u Upravnoj zgradi Grada Krka,  u cilju održavanja 

znanstveno stručnog skupa „ Izložba Danuncijada na otoku Krku“ za dan 05. 

lipnja 2021. godine, s početkom u 11,00 sati.  

 

b) Županijskoj lučkoj upravi Krk,  nositelju projekta popločavanja partera 

Ribarskog gata u gradu Krku, daje se suglasnost za korištenje površine 

sjeveroistočnog dijela čestice Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu 

Krku,  u cilju odlaganja viška kamena s Glavnog gata, do završetka projekta.  

 

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za program kolanja računa obrade, obrazložila 

je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

          Prihvaća se ponuda br. 2818/2 tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za program 

kolanja računa obrade. 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 20 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


