
 

1 
 

 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-17-33 

Krk, 25. listopada 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 17. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. listopada (ponedjeljak) 2021. godine u 

Uredu gradonačelnika Grada Krka. 

 

Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Adreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Radmila Živanović Čop, 

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

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za 

proračun i financije, Igor Hrast, voditelj 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 Udruge „Tragom hrvatske baštine“ iz Krasice, za dodjelu financijske 

potpora male vrijednosti za projekt izložbe fotografija „Tragom hrvatske 

baštine“; 

 Šahovski klub Krk iz Krka- zamolba  za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za kupnju prijenosnog računala za potrebe kluba; 

 Zamolba Planinarskog društva Obzova otok Krk, za korištenje sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk u cilju korištenja stijene 

za penjanje; 

 Izvješće Odsjeka o pristiglim prijavama na raspisani Natječaj za dodjelu 

stipendija učenicima i studentima za školsku akademsku godinu 2021./ 2022.; 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Kornić – zamolba za odobrenje financijske potpore za popravak  i 

sanaciju makadamske ceste – šetnice „Putevi zlatnih kapi krčkog blaga“ između 

grada Krka i naselja Kornić. 
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3. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Krk – Istok – zamolba za postavu novih sprava na dječjem igralištu 

Portapizzana , te za izgradnju novog dječjeg igrališta na k.č. 2400/1 k.o. Krk grad; 

b) Zamolba predstavnika stanara POS-ove zgrade u gradu Krku, za donaciju 

sredstava potrebnih za postavu igrala za djecu,  na dijelu čestice na kojoj se nalazi 

zgrada POS-a. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

- Zamolba M. B. iz Rijeke, za proširenje građevinskog područja naselja Kornić 

za  z.č. 1529/9  k.o. Kornić; 

- Zamolba M. Ž. iz Krka,  za proširenje građevinskog područja naselja Pinezić 

za  z.č. 767/13 i 767/18  k.o. Skrbčići; 

- Zamolba Z. Z. iz Malinske, za proširenje građevinskog područja naselja 

Linardići za  z.č. 171/1, 171/3, 172/4, i 172/1 k.o. Linardići. 

5. Odsjek za proračun i financije:  

a) Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. 01. – 30. 09. 2021. 

godine; 

b) Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka. 

6. Imovinsko pravni predmeti.  

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila Adreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Udruzi „Tragom hrvatske baštine“ iz Krasice, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 3.000,00 kn za projekt izložbe fotografija „Tragom hrvatske 

baštine“,  koja izložba se održala u galeriji Decumanos u Krku. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Šahovskom klubu Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 3.000,00 kn za kupnju prijenosnog računala za potrebe kluba. 

 

 Planinarskom društva „Obzova“  otok Krk, odobrava se korištenje sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk u cilju korištenja stijene za 

penjanje, za dane:  

- ponedjeljkom od 20,00 – 22,00 sata i 

- četvrtkom  od 19,00 – 22,00 sata; 
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 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o pristiglim prijavama na 

raspisani Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku 

akademsku godinu 2021./ 2022., 

Na raspisani natječaj Odsjek je zaprimio ukupno 84 prijave.  

Od ukupno zaprimljenih prijava 44 zahtjeva se odnosi na učeničku stipendiju, 40 

zahtjeva na studentsku stipendiju.  

 

Mjesečna učenička stipendija iznosi 500,000 kn te će se isplaćivati 9 mjeseci 

počevši od listopada 2021. godine. 

Mjesečna studentska stipendija iznosi 700,00 kn te će se isplaćivati 9 mjeseci 

počevši od studenog 2021. godine.  

 
 

Ad 2. 

 

Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za odobrenje financijske potpore za popravak  i sanaciju 

makadamske ceste – šetnice „Putevi zlatnih kapi krčkog blaga“ između grada Krka i naselja 

Kornić,  obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za odobrenje financijske potpore za 

popravak  i sanaciju makadamske ceste – šetnice „Putevi zlatnih kapi krčkog blaga“ 

između grada Krka i naselja Kornić, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu odobrava iznos od 20.000,000 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, 

temeljem ponude Obrta za usluge „Matanić“ iz Kornića.  

Ad 3. 

 

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 inicijativa Mjesnog odbora Krk – Istok za postavu novih sprava i 

igrala  na dječjem igralištu Portapizzana u gradu Krku.  

            Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da Uredu ovlaštenog inženjera Eda Hera 

dipl. ing. građ.,  naruči izradu Idejnog rješenja za uređenje dječjeg igrališta 

Portapizzana u gradu Krku. 

           Vezano za prijedlog za izgradnju novog dječjeg igrališta na k. č. 2400/1 k.o. Krk 

grad, nismo u mogućnosti udovoljiti,  iz razloga jer je Urbanističkim planom 

uređenja grada Krka na predmetnoj čestici predviđena izgradnja objekata 

društvene namjene ( dječji vrtić, Dom umirovljenika i sl.). 
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b) Vezano za zamolbu predstavnika stanara POS-ove zgrade u gradu Krku, za 

donaciju sredstava potrebnih za postavu igrala za djecu,  na dijelu čestice na 

kojoj se nalazi zgrada POS-a, obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da od Ureda 

ovlaštenog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. zatraži izradu troškovnika 

potrebnih radova na uređenju dijela čestice na kojoj će se postaviti igrala za 

djecu.  

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) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

 

 Prima se na znanje zamolba M. B. iz Rijeke, za proširenje građevinskog područja 

naselja Kornić za  z.č. 1529/9  k.o. Kornić. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 1529/9 k.o. Kornić, 

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 Prima se na znanje zamolba M. Ž. iz Krka, za proširenje građevinskog područja 

naselja Pinezić za  z. č. 767/13 i 767/18  k.o. Skrbčići. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 767/13 i 767/18 k.o. 

Skrbčići, nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 

 Prima se na znanje zamolba Z. Z. iz Malinske, za proširenje građevinskog područja 

naselja Linardići za  z.č. 171/1, 171/3, 172/4, i 172/1 k.o. Linardić. 

- Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 171/1, 171/3, 172/4, i 

172/1 k.o. Linardić, nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 

Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite stručne 

podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana. 

Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP 

Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.  

Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se 

proširenje građevinskih područja naselja.  

Ad 5. 

Prijedloge 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) Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01 – 

30.09. 2021. godine (vidi prilog predmetni Izvještaj koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  
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b) Utvrđuje se Odluka o visini osnovice za  obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini 

sastavni dio ovog Zaključka). 

 

Visinu osnovice od 5.220,00 kuna bruto s primjenom od 01. listopada 2021. 

godine primjenjivat će i proračunski korisnici (osim predškolske ustanove Grad 

Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan”, koji primjenjuju drugu osnovicu). 
 

Ad 6. 

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 jednostavne nabave za uređenje dječjeg igrališta u 

naselju Salatići (građevinski radovi i nabava opreme) Procijenjena vrijednost nabave : 

265.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave : NMV: 19/21. 

2.Donošenje odluke o  poništenju u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na 

uređenju sunčališta Plav – II faza. Procijenjena vrijednost nabave: 222.544,40 kuna. 

Evidencijski broj nabave : NMV: 20/21. 

3.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na 

uređenju prostorije na II katu građevine u Krku (objekt Kula, na adresi Vela placa 1).  

Procijenjena vrijednost nabave : 190.750,00 kuna. Evidencijski broj nabave: NMV: 21/21. 

 

4. Donošenje odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za pokretanje postupaka jednostavne 

nabave koje se povode za nabavu roba i usluga za koje se zaključuju godišnji ugovori i to: 

- usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova koje će Grad 

Krk kao investitor naručiti u 2022. godini. Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kuna; 

- tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i Zakona o 

gradnji za potrebe Grada Krka u 2022. godini.Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 

kuna. 

-nabava lož ulja u količini od 20.000 lit. za potrebe Grada Krka u 2022. godini. Procijenjena 

vrijednost nabave: 130.000,00 kuna 

-usluge stručnog nadzora redovnog održavanja površina zelenila i uređenja krajobraza na 

području Grada Krka; 

-nabava uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2022. godini. Procijenjena vrijednost 

nabave: 70.000,00 kuna. 

- Provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila  na području Grada Krka 

u 2022. godini. Procijenjena vrijednost nabave: 78.000,00 kuna. 



 

6 
 

5.Prijedlog I. Ž. iz Krka, za  uvrštenje z.č. 894/14 k.o. Skrpčići u Plan upravljanja pomorskim 

dobrom za 2022. godinu ( predlaže se obavljanje djelatnosti: iznajmljivanje ležaljki i 

ambulantna prodaja za 2022. godinu , te dva kioska do 12 m
2
 -za djelatnost ugostiteljstva i 

sanitarni prostor  i ugostiteljska terasa do 100 m
2 
za 2023. godinu).  

6. Prijedlog K. M. iz Pinezića,  za uvrštenje dodatnih sredstava za obavljanje djelatnosti na 

z.č. 895/3 k.o. Skrpčići u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu ( dva kioska 

do 12 m
2
 – skladišta ; dva sredstva za ambulantnu prodaju: roštilj i rashladni uređaj).   

 7. Prijedlog A. F. zastupanog po Dušanu Trifunoviću, odvjetniku iz Rijeke za diobu 

suvlasničke zajednice na k.č. 3824 k.o. Krk grad ( z.č. 1555/1,2 i 3 k.o. Krk ) površine 2663 

m
2
 , koja parcela je u vlasništvu Grada Krka u 9/18 dijela ( 1331,49 m2 ); A. F. u 7/18 dijela 

( 1035,61 m
2 

) i M. M. iz Krka u 2/18 dijela ( 295,88 m
2
 ). Predlaže se da na dijelu parcele 

označeno žutom bojom (buduća cesta ) površine cca. 460 m
2
 svi suvlasnici ostanu upisani u 

svojim dijelovima s time da bi Grad Krk nakon parcelacije ceste otkupio suvlasničke dijelove 

A. F. i M. M.; da dio parcele označen narančastom bojom cca 201 m
2
 pripadne u vlasništvo 

Grada Krka; da dio parcele označen brojem 1. pripadne u vlasništvo Gradu Krku u površini 

od cca. 900 m
2
 ; dio parcele označen brojem 2. A. F.u površini od cca. 856 m

2
 i dio parcele 

označen brojem: 3 M. M. u površini od cca. 244 m
2
.   

9.Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju (zamjenu) z.č. 1232 površine 1342 m
2
 

i z.č. 1233 površine 709 m
2
 , obje k.o. Krk , u naravi zemljište koje se nalazi u privrednoj zoni 

grada Krka. 

10.Prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji k.č. 2114/9 k.o. Krk grad (z.č. 1253/9 k.o. Krk ) 

sa kupcem Bonimare d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 26 L, u naravi zemljište koje služi 

za redovitu uporabu građevine izgrađene na k.č. 2108/25 k.o. Krk grad ( 1255/14 k.o. Krk ), 

vlasništvo Bonimare d.o.o. Krk , o čemu je izdano rješenje PGŽ, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša , Ispostava u Krku od 23. travnja 2021. godine.  

Parcela ima površinu od 287 m
2
 , a predmet prodaje je površina od 108 m

2
 iz razloga jer je 

dio parcele u površini od 179 m
2
 prodan 2002. godine Aurea International d.o.o. sa sjedištem 

u Krku , Vršanska 26L.  

11. Donošenje odluke vezano za raspisivanje natječaja za prodaju k.č. 2166/1 k.o. Krk grad 

površine 165 m
2
 (z.č. 1051/2 k.o. Krk ) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na 

području Vidikovac u gradu Krku. Prijedlog za kupnju ( zamjenu ) predmetne nekretnine 

podnijelo je I.G. Gradnja d.o.o. sa sjedištem u Krku. 

12. Prijedlog J. K. iz Krka,  za zamjenu nekretnina u vlasništvu predlagatelja i to:  

- z.č. 1439/1 površine 510 m
2
 , 1439/2 površine 1859 m

2
 , 1439/3 površine 3384 m

2
 i 

z.č.  1439/6 površine 171 m
2
 , sve k.o. Krk vlasništvo predlagatelja, u naravi zemljište koje se 

nalazi izvan zone gradnje grada Krka na predjelu Paradiso, na kojem se planira izgradnja 

nerazvrstane ceste za k.č. 2018 k.o. Krk grad površine 3184 m
2
 , u naravi neizgrađeno 

građevinsko zemljište na području Sv. Ivan u gradu Krku, vlasništvo Grada Krka.   
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te 

zamjena k.č. 2020 k.o. Krk grad površine 1399 m
2
 i k.č. 2019 k.o. Krk grad površine 2137 m

2
 

, vlasništvo predlagatelja, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Sveti 

Petar u gradu Krku, za drugo neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krka ( 

alternativno 3822/9 površine 916 m
2
 ; k.č. 3854/8 površine 2020 m

2
 i 3854/9 površine 1602 

m
2
 ; k.č. 3822/5 površine 2970 m

2
 i 3822/4 površine 870 m

2
 ; 2275/1 površine 1230 m

2
 i k.č. 

3859/1 površine 2813 m
2
, sve k.o. Krk grad, vlasništvo Grada Krka.    

13. Prijedlog zakupnika javnih površina na području grada Krka ( I. J. iz Krka, i A. Ž. iz 

Krka) za obavljanje djelatnosti na javnoj površini za vrijeme božićnih i novogodišnjih 

blagdana , u periodu od 1. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine.  

14. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u 

prizemlju zgrade u Krku, Vela placa 4 , površine 20 m
2
 , za koji je određena djelatnost: 

galerija umjetničkih slika i predmeta, sa Lenom Franolić iz Krka , Mate Balote 18, vlasnicom 

obrta: Galerija Dagmar , sa sjedištem u Krku , Vela placa 4 , pravne slijednice dosadašnjeg 

zakupnika Čedomira Franolića iz Krka. 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,45 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 


