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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/18-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-18-30- 12 

Krk, 13. veljače  2018. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 31. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. veljače (ponedjeljak) 2018. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za 

opće, pravne i kadrovske poslove, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, Tamara Žic, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić 

Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo i europske fondove, 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:  

- prijedlog Step Ri d.o.o. Rijeka za podršku projekta „WIF – Women In Finance“. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk zamolba za: 

-  davanje suglasnosti za izmjenu i nabavku klima uređaja za potrebe vrtića; 

- provođenje postupaka jednostavne nabave i javne nabave u 2018. godini 

 Izvješće Doma zdravlja PGŽ iz Rijeke, Krešimirova 52a a o provođenju 

programa „Tečaja za trudnice“ u 2017. godini; 

 Prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se javile na Javni 

poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini; 
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 Judo klub „Krk“ iz Krka- zamolba  za uplatu novčanih sredstava kako bi mogli 

podmiriti troškove vezane za osnovnu djelatnost; 

 Udruga „Kreativni Krk“ – zamolba za uplatu novčanih sredstava kako bi mogli 

podmiriti troškove vezane za isplatu plaće za predsjednika Udruge; 

 Nogometni klub „Krk“ iz Krka- zamolba za uplatu novčanih sredstava kako bi 

mogli podmiriti troškove vezane za osnovnu djelatnost; 

 Sebastijan Leshdedaj iz Krka, Frankopanska 9- zamolba za sufinanciranje 

troškova prijevoza za svog sina Sebastijana, koji trenira rukomet u Rukometnom 

klubu Zamet u Rijeci; 

 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje 

maturalne zabave četvrtih razreda svih usmjerenja; 

 Prijedlog teksta Ugovora o dodjeli  financijskih sredstava udrugama koje su se 

javile na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini; 

 Prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko 

škole u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu, dostavljen od Udruge Lijepa Naša, 

iz Zagreba, Palmotićeva 17 a. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje Nacrta prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i Nacrt prijedloga Odluke o  provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” 

na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

b) Razmatranje Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela 

područja Radićeve ulice u gradu Krku; 

c) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za stručno savjetovanje tijekom zamjene kolničke 

konstrukcije na ulicama na području Grada Krka, obuhvaćenim projektom 

„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje“ 

za 2018. godinu; 

d) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za izradu idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta u 

kojem će se ulica Slavka Nikolića u gradu Krku podijeliti fazno, te izradu glavnog 

projekta za prvu fazu koja će se izvodi tijekom 2018. godine u sklopu projekta 

„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje“ 

; 

e) Razmatranje troškovnika izrađenih od Eda Hera dipl. ing. građ. i Franje Magaša, za 

građevinske i monterske radove na proširenju javne rasvjete Grada Krka prema 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu; 

f) Tvrtka Hoteli Krk d.o.o. – zamolba za uređenje javne prometne površine u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje 

unutar radova na izgradnji kanalizacije; 

g) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica – ponuda za nadzor nad elektromonterskim 

radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka prema Programu gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Cetis  d.o.o. – ponuda za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi 

plaćanja komunalne naknade u 2018. godini; 

b) Zamolba Mladih naselja Vrh, za davanje suglasnosti za održavanje mesopusne 

zabave povodom zadnjeg dana Karnevala 2018. godine „Mesopusta“ u Društvenom 

domu u naselju Vrh, na dan 13. veljače 2018. godine; 

c) Obrt „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića – ponuda za popravak lukobrana, 

poravnavanja stijena radi izrade sunčališta te nasipavanje sunčališta kamenim 
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agregatom u uvali Jert, na zahtjev Marice Depope Kristan (koncesionara dijela plaže 

u uvali Jert); 

d) Hrvatska udruga zdravi domaći proizvodi iz Ludbrega, V. Lisinskog 36- zamolba  

za davanje suglasnosti za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu 

Krku, koji je u privatnom vlasništvu Roberta Rista,  iz Krka, radi održavanja 

manifestacije „Festival zdrave hrane i starih zanata“; 

e) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha, Bok od Brozića 3- ponuda  za izvođenje potrebnih 

radova na uređenju dijela ulice na predjelu „Vidikovac“ u gradu Krku; 

f) Prijedlog Veterinarske stanice Rijeka, Veterinarske ambulante Krk  za 

sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju 

mačaka. 

6. Tvrtka Bisnode d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo Šetalište 22- ponuda za pretplatu na 

Internet izdanje „Poslovna Hrvatska“  za 2018. godinu. 

7. Tvrtka Santa Domenica d.o.o. – ponuda za nabavku digitalnog fotoaparata Sony 

DSC-RX10, za potrebe gradskog novinara. 

8. Tvrtka tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka- ponuda  za nabavku kompjutera za potrebe 

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. 

9. Tvrtka NetCom d.o.o. iz Rijeke, Riva 6- ponuda  za  sve radove na implementaciji 

i edukaciji novog CMS sustava s migracijom svih podataka i sadržaja do potpunog 

rada. 

10. Državni arhiv Rijeka – ponuda za postupak izlučivanja arhivskog gradiva. 

11. Radni prijedlog Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Grada Krka. 

12. Prijedlog za isplatu naknade za vođenje evidencije umrlih na području Mjesnih 

odbora. 

13. Srećko Krajačić iz Zagreba, Šamačka 30 – zamolba za obavljanje turističke i 

ugostiteljske djelatnosti na kč.br. 537,538 i 539/2 k.o. Kornić. 

14. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra «Josip Pepi 

Uravić« Krk i zahtjeva Korisnika -Nogometnog kluba «Krk« za potraživanje 

sredstava za održavanje Sportskog centra za mjesec siječanj i veljaču 2018. godine. 

 

 

Ad 1. 

 

Prijedlog Step Ri d.o.o. Rijeka za podršku projekta „WIF – Women In Finance“, obrazložila je 

Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Step Ri d.o.o. Rijeka za podršku projekta „WIF – Women In 

Finannce“, koju projektnu prijavu je raspisala Američka Ambasada Zagreb, za 

projekt„WIF – Women In Finance“- kojem su ciljane skupine žene poduzetnice i one 

koje to žele postati.  

Grad Krk osigurati će prostor za održavanje edukacija, koje će započeti u svibnju 2018. 

godine.   

 

 



 

4 
 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti,  obrazložila je Tamara Žic, te je  nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavu 

nefinancijske imovine u Matičnom vrtiću Krk, za nabavu klima uređaja u iznosu 

od 2.500,00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, na temelju ponude Obrta 

D&D Frigo iz Drage Baške.   

- Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za provođenje 

postupaka jednostavne nabave i javne nabave u 2018. godini, koji postupci su 

obuhvaćeni financijskim planom za 2018. godinu.  

 

 Prihvaća se Izvješće Doma zdravlja PGŽ iz Rijeke, o provođenju programa 

„Tečaja za trudnice“ u 2017. godini. 

 

 Prihvaća se prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se javile 

na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini – vidi prilog 

Zaključku, predmetni prijedlog raspodjele sredstava koji čini njegov sastavni dio.  

 

 Zbog troškova nastalih obavljanjem redovne djelatnosti Judo kluba „Krk“ iz 

Krka, iz Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2018. godinu, odobrava se isplata akontacije u iznosu od 15.000,00 kn, kako bi klub 

podmirio troškove vezane za osnovnu djelatnost.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.   

 

 Zbog troškova nastalih obavljanjem redovne djelatnosti Udruge Kreativni Krk iz 

Krka, iz Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2018. godinu, odobrava se isplata akontacije za mjesec siječanj iz sredstava koja 

su odobrena  programom udruge za 2018. godinu.   

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

  

 Zbog troškova nastalih obavljanjem redovne djelatnosti Nogometnog kluba „Krk“ 

iz Krka, iz Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2018. godinu, odobrava se isplata akontacije u iznosu od 50.000,00 kn, kako bi klub 

podmirio troškove vezane za osnovnu djelatnost.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.   

 

 Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 022-01/16-01/01, Urbroj:2142/01-

02/1-16-124-51, od 10. svibnja 2016. godine odobrava se zamolba Sebastijana 

Leshdedaja iz Krka, za sufinanciranje troškova prijevoza za svog sina Sebastijana, 

koji trenira rukomet u Rukometnom klubu Zamet u Rijeci, u iznosu od 0,40 kn po 

prijeđenom kilometru.  
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 Prihvaća se zamolba Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka za 

sufinanciranje maturalne zabave četvrtih razreda svih usmjerenja, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

 Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o dodjeli  financijskih sredstava udrugama 

koje su se javile na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini – vidi 

prilog Zaključku, predmetni prijedlog Ugovora koji čini njegov sastavni dio. 

 

                                                   

 Prihvaća se prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog 

programa Eko škole u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu, dostavljen od Udruge 

Lijepa Naša, iz Zagreba, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2018. 

godinu odobrava iznos od 8.000,00 kn ( vidi prilog predmetni Sporazum koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).                       

 

Ad 3. 

Prijedlog 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 utvrđivanju najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave 

radi dobave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2018. godini. 

 

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave 

za  održavanje, informatičku podršku i konzultacije vezane uz gradski informacijski 

sustav, u 2018. godini.  

 

3.  Utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave radi dobave 

brodskog motora za projekt Mala barka 2, uređenja tradicijskog plovila – Bragoc. 

 

4. Utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova 

na prvoj fazi rekonstrukcije Plavničke ulice u gradu Krku, i to pozivom na dostavu 

ponuda. 

 

5. Utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova 

na trećoj fazi uređenja sunčališta na kupalištu Plav u gradu Krku. 

 

6. Utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova 

na izgradnji prve faze nogostupa od crkvice sv. Lucije do Kampa Krk u gradu Krku. 

 

7.  Utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova 

na uređenju dijela poljskog puta Lizer – Kimpi. 

 

  
8. Donošenje Odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju puta za 

uvalu Japlenica, što predstavlja investiciju procijenjenu na 96.500,00 kn, bez  PDV-a.  
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9. Zamolba  Romea Jurine iz Krka za kupnju dijela k.č. 4032/17, k.o. grad Krk, površine 

od 28 m2, u naravi zemljišta koje se nalazi unutar okućnice stambene građevine u 

vlasništvu predlagatelja.  

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

nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines 

Galjnić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo 

i zaštitu okoliša  (KLASA:351-01/17-04/71, URBROJ:2170/1-03-08/6-18-5 OD 23. 

01.2018.)  da za  III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311) i  provođenje postupka stavljanja izvan snage 

Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 29” na predjelu Sv. Petar u 

gradu Krku  nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi provedbe strateške 

procjene utjecaja plana na okoliš. 

Potrebno je pokrenuti postupak provođenja javne rasprave.  

 

b) Prima se na znanje Nacrt prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 

dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku, izrađen od tvrtke Planimetar d.o.o.  

 

Prima se na znanje mišljenje Upravnog odjela za prostorno planiranje PGŽ,  o 

potrebi provedbe ocjene o potrebi strateške procjene. 

 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ponovi zahtjev 

prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje PGŽ,  uz prilog Nacrta 

Prijedloga  Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve 

ulice u gradu Krku, a s prijedlogom da se dodatno razmotri problematika.  

 

Nalaže se tvrtki Valamar d.o.o. da prije održavanja postupka Javne rasprave  

ishodi mišljenje HEP-a vezano za lokalitet izgradnje trafostanice na čestici u 

vlasništvu Valamara.  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za stručno savjetovanje tijekom zamjene 

kolničke konstrukcije na ulicama na području Grada Krka, obuhvaćenim 

projektom „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije 

sustava odvodnje“ za 2018. godinu, u iznosu od 38.500,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a (11 mjeseci x 3.500,00 kn mjesečno).  
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d) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog projekta i ishođenje 

posebnih uvjeta u kojem će se ulica Slavka Nikolića u gradu Krku podijeliti fazno, 

te izradu glavnog projekta za prvu fazu koja će se izvodi tijekom 2018. godine u 

sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije 

sustava odvodnje“   u iznosu od 18.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a.  

 

e) Prihvaćaju se troškovnici izrađeni od Eda Hera dipl. ing. građ. i  Franje Magaša, 

za izvođenje monterskih i građevinskih radova na proširenju javne rasvjete Grada 

Krka prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu („Službene novine PGŽ“ broj: 39/17). 

 

Procijenjena vrijednost od strane Eda Hera dipl. ing. građ. navedenih 

građevinskih radova iznosi 140.638,00 kn + PDV što ukupno iznosi 175. 797,50 kn. 

Procijenjena vrijednost od strane Franje Magaša, za monterske radove iznosi 

668.030,00 kn + PDV što ukupno iznosi 835.037,50 kn.  

 

Ukupna procijenjena vrijednost monterskih i građevinskih radova na proširenju 

javne rasvjete Grada Krka iznosi 808.668,00 + PDV što ukupno iznosi 1.010.835,00 

kn.  

 

Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj: 120/16) provede jedinstveni postupak 

javne nabave za proširenje javne rasvjete Grada Krka. 

 

Nadzor nad montažerskim radovima na  proširenju javne rasvjete Grada Krka, 

vršiti će tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica.  

 

Nadzor nad građevinskim radovima na  proširenju javne rasvjete Grada Krka 

vršiti će Edo Hero dipl. ing. građ.  

 

f) Prihvaća se tehničko rješenje i troškovnik, kao i procijenjena vrijednost radova, 

dostavljeni od tvrtke GPZ d.d. za uređenje javne prometne površine u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku i rješavanje problematike oborinske odvodnje ( 

uz izvođenje radova na izgradnji kanalizacije), u iznosu od 230.335,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

       Budući da su Hoteli Krk d.o.o. dostavili očitovanje da su spremni sudjelovati u 

troškovima uređenja javne prometne površine u dijelu Ružmarinske ulice u gradu 

Krku, uz rješavnje problematike oborinske odvodnje u ukupnom iznosu od 

100.000,00 kn, zadužuje se Radmila Živanović Čop da pripremi Ugovor o donaciji 

sa tvrtkom Hoteli Krk d.o.o. na naprijed navedeni iznos.  
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Također, obvezuje se Odsjek za opće., pravne i kadrovske poslove za pokretanje 

postupka javne nabave za poslove na uređenju javno prometne površine u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje. 

 

Nadalje, potrebno je da Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša pokrene 

postupak za evidentiranje Ružmarinske ulice, sukladno Zakonu o cestama. 

Isti postupak evidentiranja ceste potrebno je provesti za cestu od Hotela Koralj 

južno prema plaži.  

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za nadzor nad 

elektromonterskim radovima na proširenju javne rasvjete Grada Krka prema 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 

, u iznosu od 3% iznosa iskazanog na fakturi izvođača radova. 

Ukoliko je faktura izvođača radova manja od 50.000,00 kn bez PDV-a, vrijednost 

za vršenje poslova nadzora iznositi će 1.500,00 kn + PDV po obavljenom poslu.  

 

Zadužuje se Radmila Živanović Čop za pripremu prijedloga Ugovora o nadzoru 

nad izvođenjem radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka sa tvrtkom 

Tehnoval d.o.o. Njivice.  

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio  je Đimi Skomeršić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a)  

Prihvaća se ponuda tvrtke Cetis d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi 

komunalne naknade i to: 

- ispis i kuvertiranje kuverta American s desnim prozorčićem, tisak 4/0 po jednom 

komadu = 0,17 kn 

- ispis i kuvertiranje razne obavijesti i informacije na poleđini obrasca tisak 4/0 po 

jednom komadu = 0,22 kn,  

- ispis obrasca stavke 3 na A4 dvostrano po jednom komadu = 0,10 kn,  

 ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

          Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

b) Mladima naselja Vrh, daje se suglasnost za održavanje mesopusne zabave 

povodom zadnjeg dana Karnevala 2018. godine „Mesopusta“ u Društvenom domu 

u naselju Vrh, na dan 13. veljače 2018. godine,u vremenu od 12,00-24,00 sata. 

 

c) Odobrava se ponuda Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića za popravak 

postojeće školjere -  lukobrana, poravnavanja stijena radi izrade sunčališta, te 
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nasipavanje sunčališta kamenim agregatom u uvali Jert, u iznosu od 41.950,00 kn 

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

d) Hrvatskoj udruzi „Zdravi domaći proizvodi“ iz Ludbrega, daje se suglasnost za 

korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku, koji je u 

privatnom vlasništvu Roberta Rista, (prostor dvorišta poslovnog objekta na k. č. 

3194/14 k.o. Krk) radi održavanja manifestacije „Festival zdrave hrane i starih 

zanata“ za dane od 12. – 17. ožujka 2018. godine.  

                                                                                

e) Odobrava se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za izvođenje potrebnih 

radova na uređenju dijela ulice na predjelu „Vidikovac“ ( spoj ulice Vidikovac i 

ulice Mate Balote) u gradu Krku, u iznosu od 13.125,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

f) Prihvaća se prijedlog Veterinarske stanice Rijeka, Veterinarske ambulante Krk  

za sufinanciranje 50% iznosa građanima s područja Grada Krka za sterilizaciju 

slobodnoživućih mačaka. 

 

Za stanovnike s područja Grada Krka,  iz Proračuna za 2018. godinu sufinancirati 

će se 50% iznosa za potrebe provođenja postupka sterilizacije slobodnoživućih 

mačaka  i to za 3 mačke po vlasniku godišnje u Veterinarskoj ambulanti Krk. 

 

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba, za pretplatu na Internet izdanje „Poslovna Hrvatska“  

za 2018. godinu, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba, model Bisnode Analyzer, za 

pretplatu na Internet izdanje „Poslovna Hrvatska“  za 2018. godinu, u iznosu od 11.100,00  

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Ad 7. 

Ponudu tvrtke Santa Domenica d.o.o. za nabavku digitalnog fotoaparata Sony DSC-RX10, za 

potrebe gradskog novinara, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Santa Domenica d.o.o. za nabavku digitalnog fotoaparata Sony 

DSC-RX10, u iznosu od 5.759,10 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  
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Ad 8. 

Ponudu tvrtke tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku kompjutera za potrebe Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku kompjutera za potrebe 

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u iznosu od 7.183,75 u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Ad 9. 

Ponudu tvrtke NetCom d.o.o. iz Rijeke, Riva 6, za  sve radove na implementaciji i edukaciji 

novog CMS sustava s migracijom svih podataka i sadržaja do potpunog rada, obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke NetCom d.o.o. iz Rijeke, Riva 6, za  sve radove na 

implementaciji i edukaciji novog CMS sustava s migracijom svih podataka i sadržaja do 

potpunog rada, u znosu od 20.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 10. 

Ponudu Državnog arhiva Rijeka za postupak izlučivanja arhivskog gradiva, obrazložio  je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda Državnog arhiva Rijeka za postupak izlučivanja arhivskog gradiva,  

u ukupnom iznosu od 13.600,00 kn (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.   

Ad 11. 

Radni prijedlog Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka, 

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

 

Z a k l j u č a k  

 

Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Grada Krka – vidi prilog Zaključku, predmetni prijedlog Odluke koji čini 

njegov sastavni dio.  
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Ad 12. 

Prijedlog za isplatu naknade za vođenje evidencije umrlih na području Mjesnih odbora, 

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

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog za isplatu naknade za vođenje evidencije umrlih osoba na području 

Mjesnih odbora za protekle dvije godine (2016. i 2017. godinu). 

U cilju realizacije Zaključka iz prednjeg stavka zadužuje se Odsjek za komunalno 

gospodarstvo da od fizičkih osoba  kojima su povjereni poslovi vođenja evidencije umrlih 

zatraži pojedinačna izvješća o izvršenim poslovima za proteklo dvogodišnje razdoblje za 

sve Mjesne odbore na području Grada Krka. 

Po dostavi predmetnog Izvješća, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove pripremit će 

pojedinačne Ugovore o djelu, te će se izvršiteljima poslova vođenja evidencije umrlih po 

mjesnim odborima isplatiti novčana naknada u ukupnom neto iznosu od 2.000,00 kn.  

Ad 13. 

Zamolbu Srećka Krajačića iz Zagreba, Šamačka 30, za obavljanje turističke i ugostiteljske 

djelatnosti na kč.br. 537,538 i 539/2 k.o. Kornić, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Zamolbi Srećka Krajačića iz Zagreba, Šamačka 30, za obavljanje turističke i ugostiteljske 

djelatnosti na kč.br. 537, 538 i 539/2 k.o. Kornić, nije moguće udovoljiti.  

Uvidom u važeču prostornoplansku dokumentaciju utvrđeno je da se čestice kč.br. 

537,538 i 539/2 k.o. Kornić nalaze unutar obuhvata Prostornog plana Grada Krka, izvan 

granica građevinskog područja, unutar granice od 100 m od obalne linije, te unutar 

zaštitnog koridora državne ceste D-102.  

Sukladno odredbama Prostornog plana Grada Krka na česticama  kč.br. 537, 538 i 539/2 

k.o. Kornić, ne može se dozvoliti ugostiteljska i turistička djelatnost.  

Ad 14. 

Prijedlog Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra «Josip Pepi Uravić« Krk i 

zahtjeva Korisnika -Nogometnog kluba «Krk« za potraživanje sredstava za održavanje 

Sportskog centra za mjesec siječanj i veljaču 2018. godine, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra «Josip Pepi 

Uravić« Krk kojim se uređuju međusobni odnosi Grada Krka i Nogometnog kluba «Krk« 
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kao korisnika u vezi namjenskog korištenja proračunskih sredstava predviđenih u 

Proračunu i Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini – vidi prilog 

predmetni prijjedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Zbog troškova nastalih redovitim održavanjem Sportskog centra utvrđenih člankom 2. 

Ugovora iz prednjeg stavka odobrava se isplata akontacije Korisniku - Nogometnom klubu 

«Krk« iz Krka za mjesec siječanj i veljaču tekuće godine u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn 

-  Razdjel 001 – Jedinstveni upravni odjel, Program 1009, Sport, rekreacija, kultura i 

ostalo, Aktivnost A100902 – Održavanje sportskih objekata te sukladno Programu 

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, točka VII. Održavanje sportskog 

centra “Josip Pepi Uravić“, poz. 3207. 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,30 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      
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