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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/18-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-18-33- 21 

Krk, 27. veljače 2018. 

 

                 Z A P I S N I K 

 

sa 33. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. 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 Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik 

predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, 

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

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo 

za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, 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:  

 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti u vezi prijedloga teksta Javnog poziva 

za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti putem pokroviteljstva, 

(su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grada Krk 

u 2018. godini. 
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 Klinika za dječje bolesti Zagreb – prijedlog za financijsku potporu za sanaciju 

Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za pedijatriju u Klinici za 

dječje bolesti Zagreb. 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – prijedlog za sufinanciranje 

kotizacije učenika koji će sudjelovati u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 

2018.“. 

 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 120,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk d.d. 

za sve osobe s područja Grada Krka koje su navršile 80 godina, a nisu članovi niti 

jedne Udruge. 

 Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, za zaposlenike i umirovljenike Gradske uprave, kao i Proračunske 

korisnike. 

 Udruga civilnih invalida rata Primorsko goranske županije - zamolba za 

sufinanciranje rada udruge. 

2. Imovinsko – pravni predmeti. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 

b) Tvrtka Geoprojekt d.d. Opatija - ponuda za izradu projektne dokumentacije za pristupnu 

cestu TZ Torkul. 

c) Tvrtka GP Krk - prijedlog za produženje roka izvođenja radova na rekonstrukciji i 

nadogradnji postojeće zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk u Krku na 

adresi Stjepana Radića 11 - I. faza izvođenja radova. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Tvrtka Auro domus d.o.o. iz Opatije –zamolba za davanje suglasnosti za postavu 

bankomata na lokaciji Vela Placa do postojećeg bankomata Raifeissen banke. 

b) Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu. 

c) Maro Radić iz Krka, Salatić 171 – zamolba za uređenje poljskog makadamskog puta 

oznake k.č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 200m. 

5. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Terradecor d.o.o. Rijeka - ponuda za uređenje dijela fasade zgrade na adresi 

Frankopanska bb u gradu Krku – Interpretacijski centar pomorske baštine. 

b) Informacija Primorsko-goranske županije o raspisivanju Javnog poziva za prijavu 

kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske 

županije za 2018. 

c) Brodograđevni obrt Malinska, vl. Franko Kraljić,  iz Malinske – ponuda za obnovu barke 

tipa Bragoc -II faza. 
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6. Obavijest o implementaciji automatskog e maila o otvaranju predmeta, zaprimanju 

novog akta ili arhiviranju. 

7. Tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14 - zahtjev za davanje 

suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada. 

 

Ad 1. 

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 

 Prihvaća se prijedlog teksta Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih 

vrijednosti putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih 

događanja od općeg značaja za Grada Krk u 2018. godini.                                                                                                                  

 

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti objaviti će se na 

Internet stranicama Grada Krka www.gradkrk.hr 

 

 Prihvaća se zamolba Klinike za dječje bolesti Zagreb, za financijsku potporu za 

sanaciju Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za pedijatriju u 

Klinici za dječje bolesti Zagreb, te se s time u svezi na teret Proračuna Grada Krka 

za 2018. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn. 

 

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

sufinanciranje kotizacije učenika s područja Grada Krka, koji će sudjelovati u Školi 

stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2018.“ te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 2.220,00 kn po učeniku, odnosno 

ukupno 13.320,00 kn (za 6 učenika).  

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za 

Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 120,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini 

Krk d.d. za sve osobe s područja Grada Krka koje su navršile 80 godina, a nisu 

članovi niti jedne Udruge. 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije  za dodjelu poklon bona (dar 

u naravi) za Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u 

Trgovini Krk d.d. za zaposlenike i umirovljenike Gradske uprave Grada Krka, kao 

i za sve zaposlenike Ustanova kojima je Grad Krk Osnivač -  Proračunske 

korisnike. 

http://www.gradkrk.hr/


4 
 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

 Prima se na znanje zamolba Udruge civilnih invalida rata Primorsko goranske 

županije, za sufinanciranje rada udruge. 

 

Grad Krk će uskoro raspisati Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 

2018. godini, te upućujemo Udrugu civilnih invalida rata Primorsko goranske 

županije da se na isti javi.   

 

Ad 2. 

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 utvrđivanju najpovoljnije ponude za ustupanje radova na uređenju 

puta za uvalu Japlenica (na području između naselja Brzac i uvale Vela Jana)  Proveden 

je postupak nabave jednostavne vrijednosti pozivom na dostavu ponuda (Evidencijski 

broj nabave: NJV: 9/18). Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- Prilog : 1 

 

2. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude za nabavu usluge: Izrada 

Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji za ISO 37120 Grada Krka. 

Proveden je postupak nabave jednostavne vrijednosti pozivom na dostavu ponuda 

(Evidencijski broj nabave: NJV: 8/18). Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- Prilog : 2 

 

3. Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju javne 

površine u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku. Provodi se  postupak nabave 

jednostavne vrijednosti pozivom na dostavu ponuda (Evidencijski broj nabave: NMV: 

10/18).  

 

4. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave u otvorenom postupku nabave za 

nabavu robe: Nabava materijala te ustupanje građevinskih i monterskih radova na 

izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka  (Evidencijski broj nabave: JN: 1/18). 

 

5. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave u otvorenom postupku nabave za 

ustupanje radova na izgradnji građevine komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste na 

području Mali Kartec u gradu Krku  (Evidencijski broj nabave: JN: 2/18). 

 

6. Dopuna zaključka  o zaključenju ugovora sa Tehno Val d.o.o. sa sjedištem u Njivicama 

za obavljanje nadzora nad elektromontažnim radovima na proširenju javne rasvjete 

Grada Krka u 2018. godini. 
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7. Prijedlog Ministarstva turizma RH za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora 

koji se nalazi na I. katu zgrade u Krku, Lukobran 5 i sastoji se od dvije poslovne 

prostorije ukupne površine 36,70 m²  za 2018. godinu, te prijedlog za rješavanje pitanja 

korištenja predmetnog poslovnog prostora za period od 1. siječnja 2014. godine do 1. 

siječnja 2018. godine. 

 

8. Prijedlog Marijanić Darie iz Krka, A.B.Šimića 2, za zamjenu zemljišta i to: k.č. 2233/4 

k.o. Krk grad (z.č. 1042/20 k.o. Krk) površine 11 m², koja parcela je zauzeta izgradnjom 

ceste u gradu Krku, za k.č. 2239/3 k.o. Krk grad (z.č. 1969/4 k.o. Krk) površine 46 m², 

koja je se nalazi u okućnici stambene građevine u vlasništvu predlagateljice izgrađene na 

k.č. 2233/2 k.o. Krk grad (z.č. 1042/19 k.o. Krk).Prilog : 3 

 

9. Prijedlog Deana Karabaića iz Krka, Lina Bolmarčića 8, za davanje na korištenje 

prostora: Šotobaterija u gradu Krku za vrijeme turističke sezone 2018. godine . 

 

10. Donošenje nove prijedloga nove Odluke o utvrđivanju početnih cijena na području 

Grada Krka za prodaju (zamjenu) zemljišta. Dosadašnja odluka nalazi se u Prilogu:4. 

Predlaže se da se prijedlog odluke proslijedi na odlučivanje Gradskom vijeću Grada 

Krka. 

 

11. Prijedlog Đema Ilijazija iz Krka, Paška 11, za zakup objekta izgrađenog na k.č. 2100 k.o. 

Krk grad (gr.č. 492 k.o. Krk) radi uređenja istog kao skladišta za odlaganje alata i sitnog 

materijala. 

 

12. Prijedlog Asima Majetića iz Krka, J. Pupačića 70 A za davanje na korištenje dijela z.č. 

1452/1 k.o. Vrh, radi mogućnosti izgradnje montažnog objekta na z.č. 1880 k.o. Vrh 

površine 216 m² za koju parcelu je predlagatelj zaključio predugovor o kupoprodaji. 

Prilog: 5 

 

13. Prijedlog Udruge Dog Park Celia, Kornić, Brajutovci 23 a, za davanje u zakup k.č. 2663 

k.o. Krk grad radi uređenja predmetne parcele u park za pse. Prilog: 6 

 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 3. 

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 
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a) Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini 

sastavni dio ovog zaključka. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija za izradu projektne 

dokumentacije za pristupnu cestu TZ Torkul u iznosu od 48.000,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.   

 

c) Radi nepovoljnih vremenskih uvjeta tvrtki GP Krk d.o.o. odobrava se produženje 

roka za izvođenje radova na rekonstrukciji i nadogradnji postojeće zgrade koju 

koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk u Krku na adresi Stjepana Radića 11 - 

I. faza izvođenja radova do 03. ožujka 2018. godine, na temelju Ugovora o građenju 

Klasa: 406-09/17-02/25, Urbroj: 2142/01-02/1-17-9.  

 

Slijedom prednjih odredbi ovog zaključka obvezuje se Radmila Živanović Čop da 

pripremi prijedlog Anexa ugovora za produženje roka izvođenja radova na 

rekonstrukciji i nadogradnji postojeće zgrade koju koristi Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Krk u Krku na adresi Stjepana Radića 11. 

 

Ad 4. 

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) Zamolbi tvrtke Auro domus d.o.o. iz Opatije za davanje suglasnosti za postavu 

bankomata na lokaciji Vela Placa do postojećeg bankomata Raifeissen banke, nije 

moguće udovoljiti iz razloga jer na traženoj lokaciji nema uvjeta za postavu 

bankomata,  kao ni mogućnosti za priključak na električnu energiju.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

Izvješće  godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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c) Prihvaća se zamolba Mara Radića iz Krka, za uređenje poljskog makadamskog 

puta oznake k. č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 200 m koji vodi prema OPG – u, u  

vlasništvu podnositelja zamolbe.  

 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponude za izvođenje 

predmetnih radova, sukladno dostavljenom troškovniku za izvođenje radova na 

uređenju poljskog makadamskog puta oznake k.č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 

200m,  izrađenom od Eda Hera dipl. ing. građ.   

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon 

rasprave Gradonačenik  donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. Rijeka, za uređenje dijela fasade 

zgrade na adresi Frankopanska bb u gradu Krku – Interpretacijski centar 

pomorske baštine, u iznosu od 32.070,00 kn bez PDV-a, odnosno 40.087,50 kn s 

PDV-om.  

 

b) Prima se na znanje informacija Primorsko-goranske županije o raspisanom Javnom  

pozivu za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz 

Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018.    

 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da na navedeni javni poziv prijavi projekt 

''Audio management u gradu Krku''. 

 

c) Prihvaća se ponuda Brodograđevnog obrta Malinska, vl. Franko Kraljić,  iz 

Malinske,  za obnovu barke tipa Bragoc -II faza, u iznosu od 41.310,00 kn 

(ponuditelj nije obveznik PDV –a, sukladno članku 90. stavak 1. i 2. Zakona o PDV-

u).  

Ad 6. 

Obavijest o implementaciji automatskog e maila o otvaranju predmeta, zaprimanju novog akta ili 

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

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje Obavijest o implementaciji automatskog e maila o otvaranju predmeta, 

zaprimanju novog akta ili arhiviranju – vidi prilog, predmetnu Obavijest koja čini sastavni 

dio ovog zaključka. 

 

Ad 7. 
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Zahtjev tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14, za davanje suglasnosti na prijedlog 

Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Daje se suglasnost tvrtki Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14 na prijedlog Cjenika 

javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (od 01.04.2018.), 

koji je dostavljen zahtjevom Klasa:363-01/18-21/02, Urbroj:2142-03/03-18-1 od 13. veljače 

2018. godine. 

Obrazloženje: 

Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, Vršanska 14 obratila se sa zahtjevom Klasa: 363-01/18-21/02, 

Urbroj:2142-03/03-18-1 od 13. veljače  2018. godine za ishođenje suglasnosti na Prijedlog Cjenika 

javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Zahtjev je podnesen na 

temelju odredbi uvodnog Zakona o o održivom gospodarenju otpadom i Odluke o načinu 

prikupljanja  miješanog i  biorazgradivog  komunalnog otpada (“SN PGŽ“, broj 2/18).  

Na temelju predmetnog zahtjeva Ponikve eko otok Krk d.o.o., a sukladno odredbama članka 25. 

Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine“, broj broj 41/14), Savjet za zaštitu potrošača javnih 

usluga Grada Krka je na sjednici održanoj 23. veljače 2018. godine dao  pozitivno mišljenje na 

prijedlog  Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 

Slijedom naprijed iznesenom, na temelju odredbi članka 33. stavka 7.  Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17, Uredbe o gospodarenju komunalnim 

otpadom (“Narodne novine“ broj 50/17) i Odluke o načinu prikupljanja javne usluge miješanog i 

biorazgradivog otpada ( “Službene novine PGŽ“ br: 2/18), dana je suglasnost na prijedlog Cjenika 

javne usluge… i riješeno  kako je to u izreci Zaključka navedeno. 

 

 

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15, 30 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 


