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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-37-37 

Krk,16. svibnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 38. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16, svibnja (ponedjeljak) 2022. 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: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik 

gradonačelnika, Marinko Bajčić pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor 

Hrast, voditelj 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. Pododsjek za redarstvo:  

a) Državni hidrometeorološki zavoda, Zagreb zamolba za davanje suglasnosti za 

građevinske radove na k.č. 4423 k.o. Kornić, u vlasništvu RH za potrebe postave 

Meteorološke postaje; 

b) Ponuda Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka za radove na metalnoj zaštitnoj ogradi na 

lokaciji Robna kuća Krk – ulica Stjepana Radića.  

2. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda  Obrta za elektroinstalaterske usluge „El-An Malinska“, vl. Andrija Janeš 

za ispitivanje postojećih instalacija za osvjetljenje jugoistočnog poteza gradskih 

bedema;  

b) Ponuda Obrta za usluge „Hrki“ vl. Hrvoje Perković Šantar iz Vrha za  čišćenje 

službenih vozila u vlasništvu Grada Krka; 
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c) Obrt za samostalne sportske djelatnosti „Infinity sport“, vl. Svjetlana Vrkljan 

Radovčić iz Salatića – ponuda  za održavanje staze Put lokve 2 puta godišnje 

(pregled staze, izvještaj, uklanjanje kamenja, održavanje ručnim strojevima, 

popravak markacija i tabela).    

3. Odsjek za društvene djelatnosti: 

a) Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“  za sufinanciranje Državnog 

natjecanja u poznavanju povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola RH; 

b) Prijedlog Udruge Stolnoteniski klub Malinska - Dubašnica za korištenje školske 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk tijekom ljetnih mjeseci; 

c) Prijedlog  Veterana Nogometnog kluba Krk za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Memorijalni nogometni turnir „Tonči Skomeršić Fortunato & 

Nikica Sokolić“. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Zamolba  F. Č. iz Klimna, za davanje suglasnosti za ulično sviranje  u gradu Krku, 

u razdoblju od 15. lipnja do 01. rujna 2022. godine; 

b) Obrt „Lavanda“ iz Krk, vl. Krešimir Dijanić, Kralja Tomislava 21- ponuda  za 

održavanje zelenih površina u gradu Krku tijekom 2022. godine; 

c) Ponuda Zajedničkog zanatskog obrta „Alu Krk“ vl. Ivica Šamanić i Davor Magaš 

iz Krka, za izradu i montažu vanjskih ostakljenih jedno krilnih prozora na dijelu 

sjeverne fasade Upravne zgrade (Županijski uredi) i uredskim prostorima u 

prizemlju zgrade; 

d) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vitomira Kekelja dipl. ing. geod. iz 

Krka, za izradu evidencije javnih toaleta i  javnih cisterni za pitku vodu na 

području Grada Krka; 

e) Obrt „Rankun“ iz Kornića, vl. Branimir Vančina,  Kamenica 4- ponuda za 

održavanje zelenih površina na području naselja Kornić, Dunata i na nerazvrstanoj 

cesti od raskrižja Dunat do raskrižja Lizer, tijekom ljetnih mjeseci 2022. godine; 

f) Ponuda Obrta „Žižula“ iz Krka, vl. Vladimir Šebelja, I.G. Kovačića 12, za 

održavanje zelenih površina na području naselja Vrh, Salatić, Kosić i Milohnić, 

tijekom ljetnih mjeseci 2022. godine. 

5. Imovinsko pravni predmeti.  

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje troškovnika za asfaltiranje i izgradnju javne rasvjete u naselju 

Linardići na k.č. 1269/3 k.o. Poljica, koji troškovnik je izrađen od Eda Hera dipl. 

ing. građ. I tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica; 

b) Obavijest tvrtke HEP ODS d.o.o. o demontaži zračne mreže elektroinstalacija u 

naselju Linardići; 

c) Obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o završetku 

građevinskih radova  na objektu „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma 

Bajčići“; 

d) Inicijativa Ovlaštenog arhitekta Zdenka Novosela, dipl. ing. arh. punomoćnika 

tvrtke Invictus“  d.o.o. iz Rijeke, za izmjenu DPU predjela „Mali Kankul“ u Krku; 
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e) M. M. iz Ljubljane – zahtjev za izmjenom I. faze Idejnog projekta za koji je Grad 

Krk  ishodio posebne uvjete i uvjete priključenja,  te je predan zahtjev za 

lokacijsku dozvolu za nerazvrstanu cestu za zonu Brzac (sjeverozapad). 

f) Razmatranje Idejnog projekta izgradnje dijela nerazvrstane ceste planske oznake 

ostala ulica u gradu Krku na predjelu Mali Kankul ( dijelovi z.č. 1031/9, 1029/3, 

1031/2 i ostale k.o. Krk grad). 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić  za zaključenje Ugovora o djelu s 

jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja 

i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić; 

b) M. S. – B. iz Krka, zamolba  za korištenje javne površine na Trgu Kamplin za 

prodaju vrećica s lavandom; 

c) Informacija pročelnika JUO Grada Krka o potrebi prijenosa vlasništva E bicikli i 

punionica iz vlasništva JLS u vlasništvo društva Smart Island d.o.o. Krk; 

d) Razmatranje problematike velikog broja prijava za upis djece za pedagošku godinu 

2022./2023. na razini čitave predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“. 

Ad 1. 

Prijedloge 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)  

Državnom hidrometeorološkom zavoda iz Zagreba, daje se suglasnost za izvođenje 

potrebnih građevinskih radova na k.č. 4423 k.o. Kornić, u vlasništvu RH za potrebe 

postave Meteorološke postaje.  

 Obzirom da je k.č. 4423 k.o. Kornić u vlasništvu RH, upućuje se  Državni 

hidrometeorološki zavoda iz Zagreba na postupak reguliranja odnosa s vlasnikom 

zemljišta.  

b)  

Prihvaća se ponuda Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka za radove na metalnoj zaštitnoj ogradi na 

lokaciji Robna kuća Krk – ulica Stjepana Radića, u iznosu od 33.376,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

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  
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a) Prihvaća se ponuda  Obrta za elektroinstalaterske usluge „El-An Malinska“, vl. 

Andrija Janeš za ispitivanje postojećih instalacija za osvjetljenje jugoistočnog 

poteza gradskih bedema, u iznosu od 9.640,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

b) Prihvaća se  ponuda Obrta za samostalne sportske djelatnosti „Infinity sport“, vl. 

Svjetlana Vrkljan Radovčić iz Salatića, za održavanje staze Put lokve 2 puta 

godišnje (pregled staze, izvještaj, uklanjanje kamenja, održavanje ručnim 

strojevima, popravak markacija i tabela), u iznosu od 8.000,00 kn ( temelj članka 

90. oslobođeno od PDV-a).   

 

c) Prihvaća se ponuda Obrta za usluge „Hrki“, vl. Hrvoje Perković Šantar iz Vrha, 

a za  čišćenje službenih vozila u vlasništvu Grada Krka koje obuhvaća unutarnje 

i vanjsko detaljno pranje i poliranje u iznosu od 250,00 kn po vozilu i ukupnog 

iznosa od 6.000,00 kn, a za razdoblje od narednih 6 mjeseci.  

 

Ad 3. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Osnovnoj  školi „Fran Krsto Frankopan“  odobrava se financijska potpora u 

cilju održavanja  Državnog natjecanja u poznavanju povijesti za učenike 

osnovnih i srednjih škola RH, te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2022. 

godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

 Udruzi Stolnoteniski klub Malinska - Dubašnica odobrava se korištenje školske 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk tijekom ljetnih 

mjeseci za potrebe treniranja članova kluba.  

         U ljetnim mjesecima korištenje dvorane odobrava se Atletskom klubu Krk i 

Karate Klubu    Krk, te je potrebno uskladiti termine s ostalim sportskim 

klubovima, kao i sa Centrom za kulturu Grada Krka koji u vrijeme  ljetnih 

mjeseci održava Programe u dvorani.   

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,  Veteranima Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 4.000,00 u cilju realizacije projekta „Memorijalni nogometni 

turnir „Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica Sokolić“.  

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  
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Z a k l j u č k e  

a) F. Č. iz Klimna odobrava se korištenje javne površine za ulično sviranje saksofona u 

gradu Krku, u vremenskom periodu od 15. lipnja do 01. rujna 2022. godine, bez 

naknade.   

Grad Krk određuje dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom) korištenje javne površine 

za navedenu svrhu na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke u gradu 

Krku.    

b) Na temelju ponude Obrta „Lavanda“ iz Krka, vl. Krešimir Dijanić - prikazanih 

jediničnih  cijena  za održavanje zelenih površina tijekom 2022. godine u gradu Krku, iz 

Proračuna Grada Krka odobrava se iznos od 49.500,00 kn u koji iznos nije uračunat 

iznos PDV-a.  

c) Prihvaća se ponuda Zajedničkog zanatskog obrta „Alu Krk“ vl. Ivica Šamanić i 

Davor Magaš iz Krka, za izradu i montažu vanjskih ostakljenih jedno krilnih prozora 

na dijelu sjeverne fasade Upravne zgrade (Županijski uredi) i uredskim prostorima u 

prizemlju zgrade, (ukupno 9 kom prozora) u iznosu od 22.029, 29 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

d) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vitomira Kekelja,  dipl. 

ing. geod. iz Krka, za izradu evidencije javnih toaleta i  javnih cisterni za pitku vodu na 

području Grada Krka, u iznosu od 26.400, 00 kn (navedeni iznos je krajnji i ne podliježe 

sustavu PDV-a).  

e) Na temelju ponude Obrta „Rankun“ iz Kornića, vl. Branimir Vančina,  - prikazanih 

jediničnih  cijena  za održavanje zelenih površina tijekom ljetnih mjeseci 2022. godine 

na području naselja Kornić, Dunata i na nerazvrstanoj cesti od raskrižja Dunat do 

raskrižja Lizer, iz Proračuna Grada Krka odobrava se iznos od 37.938,40 kn u koji 

iznos nije uračunat iznos PDV-a.  

f) Na temelju ponude Obrta „Žižula“ iz Krka, vl. Vladimir Šebelja  - prikazanih 

jediničnih  cijena  za održavanje zelenih površina tijekom 2022. godine na području 

naselja Vrh Salatić i Kosić iz Proračuna Grada Krka odobrava se iznos od 49.000,00  kn 

u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a i to za dvije košnje tijekom ljeta, te iznos od 

12.518,00 kn u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a,  za održavanje zelenih površina na 

području Mjesnog odbora Milohnić.  

Ad 5. 

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 
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1. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka javne 

nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Grada 

Krka u 2022. godini ( asfaltiranje) . 

 

2. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu robe – nabava 

i montaža opreme ( sprava za igranje za Dječje igralište u naselju Kosići).  

 

3. Procijenjena vrijednost nabave 166.000,00 kn. Evidencijski broj: NMV: 3/22. 

 

4. Prijedlog EL – AN Malinska,  Obrta za elektroinstalaterske usluge , vlasnik Andrija 

Janeš iz Malinske za produženje roka za izvršenje posla: Modernizacija javne rasvjete 

na području Grada Krka.  Evidencijski broj: NMV: 4/22. 

 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup dijela k.č. 3142/1 

k.o. Krk grad ( javna površina kod trgovine Fortuna) radi postavljanja privremenog 

objekta do 15 m
2 
za obavljanje djelatnosti trgovina na malo sa cvijećem.  

Sadašnjem zakupniku Gabiflores d.o.o. Krk ugovor traje do 01. lipnja 2022. godine.  

 

6. Prijedlog Vesperal d.o.o. sa sjedištem u Krku, B. Linardić 10, za zaključenje Ugovora 

o zakupu dijela k.č. 2500/2 k.o. Krk grad površine 188 m
2
 radi korištenja iste kao 

parkirališta za potrebe hotela Bor, kojeg je predlagatelj zakupnik.  

 

7. Prijedlog B. B. za Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na 

lokaciji plaža Glavotok na način da se uvrsti djelatnost ugostiteljstva i trgovine ( 

ambulantna prodaja sladoleda, napitaka i ambalažirane robe sa 2 frižidera i 2 

zamrzivača), te iznajmljivanje ležaljki.  

 

8. Prijedlog N. B. iz Krka,  za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. 

godinu na lokaciji kupalište Dražica za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jet ski ( 2 

komada) . 

 

9. Prijedlog J. K. iz Osijeka za davanje u dnevni zakup javne površine od 1 m
2
 kod Velog 

parka za obavljanje djelatnosti izrade portreta i karikatura. 

 

10. Prijedlog V. L. iz Kornića,  za zaključenje ugovora o zakupu k.č. 3185 k.o. Krk grad ( 

z.č. 1383/1 k.o. Krk ) radi poljoprivredne obrade.  

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 6. 

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  
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a) Prihvaća se troškovnik za asfaltiranje i izgradnju javne rasvjete u naselju 

Linardići na k.č. 1269/3 k.o. Poljica, koji troškovnik je izrađen od Eda Hera dipl. 

ing. građ. i tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, čija procijenjena vrijednost radova 

iznosi 191.245,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno odredbama  

Zaključka Gradonačelnika KLASA:363-02/22-02/20, URBROJ: 2170-9-02/1-22-

3, od 04. travnja  2022. godine pripremi Predugovor o financiranju sa 

predstavnikom stanara B. R. iz Slovenije,  te provede postupak javne nabave. 

Također, upućuje  se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da u postupku 

nabave za „Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2022. 

godini- asfaltiranje“,  uključi i  dionicu za asfaltiranje i gradnju javne rasvjete 

ulice (z.č. 1269/3 k.o. Poljica) u naselju Linardići. 

 

b) Prima se na znanje obavijest tvrtke HEP ODS d.o.o. o demontaži zračne mreže 

elektroinstalacija u naselju Linardići.  

               U dijelu naselja Linardići u zoni sv. Marko izgrađena je podzemna NN mreža.  

              Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da u Programu 

gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu predvidi potrebna sredstva za 

izgradnju podzemne infrastrukture javne rasvjete i novih  stupova javne rasvjete 

u predmetnoj zoni u naselju Linardić.  

c) Prihvaća se obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

završetku građevinskih radova  na objektu „Rekonstrukcija zgrade Društvenog 

doma Bajčići“,, i ishođenju Uporabne dozvole za objekt Društveni dom Bajčići.  

Prilikom primopredaje objekta od strane izvođača radova, ključeve Društvenog 

doma Bajčići preuzeti će Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji će 

iste predati predsjedniku Mjesnog odbora Poljica, na čuvanje,  do zapošljavanja 

kućnog majstora i spremačice za potrebe objekta „Društvenog doma Bajčići“. 

 

d) Prihvaća se inicijativa Ovlaštenog arhitekta Zdenka Novosela, dipl. ing. arh. 

punomoćnika tvrtke Invictus“  d.o.o. iz Rijeke, za izmjenu DPU predjela „Mali 

Kankul“ u Krku.  

Grad Krk poziva predlagatelja na  sklapanje trojnog Ugovora ( tvrtka 

Planimetar  d.o.o., Grad Krk i tvrtke Invictus d.o.o. Rijeka) 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 .  

Vlasnik zemljišta sam će financirati svu projektnu dokumentaciju koja je 

potrebna za izmjenu DPU predjela „Mali Kankul“ u Krku.  

Sva projektna dokumentacija prije pokretanja postupka pred Upravnim tijelima 

mora se verificirati u Gradu Krku, JUO, Odsjeku za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša. 
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e) Grad Krk se načelno slaže sa zamolbom M. M. iz Ljubljane za ukidanjem I. faze 

Idejnog projekta „Nerazvrstane ceste za zonu Brzac (sjeverozapad)“ za koji je 

Grad Krk  ishodio posebne uvjete i uvjete priključenja,  te je predan zahtjev za 

lokacijsku dozvolu.  

Preostale projektirane faze „Nerazvrstane ceste za zonu Brzac (sjeverozapad)“ bi 

se priključile na postojeći put na z.č. 1795/2, 1794/5 obje k.o. Linardići, u 

postojećoj širini puta. 

Molimo tvrtku Planimetar d.o.o. izrađivača Idejnog projekta „Nerazvrstane ceste 

za zonu Brzac (sjeverozapad)“ da se očituje da li je moguća izmjena projekta i 

pokrenutog postupka ishođenja lokacijske dozvole na prethodno navedeni način, 

vrijednost troškova predmetne izmjene te rok u kojem je istu moguće realizirati. 

 

f) Prihvaća se  Idejni projekt izgradnje dijela nerazvrstane ceste planske oznake 

ostala ulica u gradu Krku na predjelu Mali Kankul ( dijelovi z.č. 1031/9, 1029/3, 

1031/2 i ostale k.o. Krk grad), izrađen od tvrtke G.P.Z. d.d. Rijeka.   

 

Ad 7. 

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) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za zaključenje Ugovora o 

djelu s jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova 

čišćenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora 

Skrbčić - Pinezić, u vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 31. srpnja 2022. 

godine u neto iznosu od 4.000,00 kn mjesečno. 

 

b) M. S. – B. odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku na Trgu Kamplin 

za prodaju vrećica s lavandom iz košarice,  tijekom turističke sezone 2022. 

godine. 

U cilju promocije domaćih proizvoda, podnositeljicu zamolbe oslobađa se 

plaćanja  zakupnine za korištenje navedene javne površine.  

 

c) Prima se na znanje informacija pročelnika JUO Grada Krka o potrebi prijenosa 

vlasništva E bicikli i punionica iz vlasništva JLS u vlasništvo društva Smart 

Island d.o.o. Krk. 

      Obvezuje se Smart Island d.o.o. da pripremi Ugovor o prijenosu imovine između 

JLS otoka Krk i tvrtke Smart Island d.o.o. na način da Općina Punat i Općina 

Malinska Dubašnica ne mogu obaviti prijenos vlasništva zbog Ugovornih obveza.  

Imovina iz stavka 1. ovog Zaključka prenijeti će se društvu Smart Island d.o.o. 

bez naknade te stjecatelj imovine nema daljnjih obveza prema JLS obzirom da se 

ne povećava kapital društva.  
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d) Ravnateljici predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“, Ireni Žic-Orlić nalaže se  da broj upisane djece bude 20 % iznad 

broja djece propisanog Državnim pedagoškim standardom do otvorenja novih 

kapaciteta vrtića na razini Ustanove. 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Grad Krk, kao osnivač  Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“  u saznanju je da je 

Dječji vrtić zaprimio veliki broj prijava za upis djece za pedagošku godinu 

2022./2023. na razini čitave predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ te je evidentno da raspoloživi kapaciteti nisu dovoljni za obuhvat sve 

djece.  

 

U razmatranju problematike velikog broja prijava za upis djece za pedagošku godinu 

2022./2023. na razini čitave predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“, Grad Krk je uzeo u  obzir činjenicu da prosječna prisutnost djece nikada 

ne prelazi 80 %, što je vidljivo u Godišnjem izvješću odgojno-obrazovnog rada vrtića 

te da odgojno-obrazovne skupine neće biti preopterećene brojem djece, kao i činjenicu 

da se Ravnateljica Ustanove, ukoliko procijeni da je rad u odgojno-obrazovnoj 

skupini otežan zbog prevelikog broja djece, može obratiti Osnivaču sa zamolbom o 

zapošljavanju trećeg odgojitelja u skupini. 

 

Slijedom navedenog, uvažavajući Rješenje o provedenom inspekcijskom nadzoru, koji 

je Osnivač- Grad Krk zaprimio u listopadu 2020. godine, u kojem se navodi da je vrtić 

dužan postupati sukladno Državnom pedagoškom standardu, Osnivač nalaže 

Ravnateljici da se u vrtićima gdje nema dovoljno kapaciteta za prijem sve djece s 

područja te Općine/Grada primi 20 % više djece od propisanog Državnim 

pedagoškim standardom. 

 

Ovaj Zaključak donesen je sa ciljem što većeg obuhvata djece ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja i zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva, odnosno 

roditelja budućih korisnika vrtića. 

 

Osnivač će povećanje kapaciteta vrtića i nadalje uvrstiti u prioritetno planiranje, 

svjesni važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,20 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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