
 

                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-39-40 

Krk, 23. svibnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 39. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 23. 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, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, 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) Demiri Eran vlasnika UO „Vili“ iz Krka, Vela Placa 5- zamolba  za proširenje 

ugostiteljske terase Caffe bara „Vili“ za 5 stolova, u nastavku postojeće terase; 

b) Prijedloga Samostana Sv. Franje Asiškoga iz Krka da se nedjeljom i svetkovinama  

ujutro ne naplaćuje parkiralište u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište 

„Fratri“) 

c) T. D. iz Krka,- prijedlog  za izmicanje pješačkog prijelaza i produljenje postojeće 

pješačke staze u ulici Krčkih Iseljenika; 

d) Prijedlog D. B. T. za korištenje površine u privatnom vlasništvu u cilju kampiranja 

izviđača iz Belgije u vremenu od 19.-29. srpnja  2022. godine; 



e) J. P. iz Pinezića- zamolba  za postavu uspornika u ulici Runjak u naselju Pinezić 

kao i predstavku na noćnu buku koja dolazi s Košarkaškog igrališta u naselju 

Pinezić; 

f) Prijedlog tvrtke Poseidon Group iz Splita, za postavu dodatne svjetlosne 

signalizacije za priključak sa sporedne na glavnu cestu, te preusmjeravanje 

prometa na lokaciji Trgovačkih centara Krk Shoping Capitol i Lidl. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Razmatranje troškovnika u svezi sanacije kupališta u uvali Jert ( istočni dio) u 

naselju Pinezići; 

b) Troškovnik u svezi proširenja kupališta u uvali Jert (zapadni dio) u naselju 

Pinezići. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:   

a) Zahtjev  tvrtke G.P. Krk d.o.o. iz Krka za odobrenje izvedbe dodatnih 

nepredviđenih radova u svrhu dovršetka građevine i produljenjem roka izvođenja 

radova radi izvedbe dodatnih radova na „Rekonstrukciji ulice Kralja Tomislava i 

dijela ulice Ivana Zajca do raskrižja sa ulicom Ivana Mažuranića u gradu Krku“; 

b) Ponuda Obrta Foto – video „Brujo“ iz Krka, J. Pupačića 1, vl. Ivica Brusić,  za 

uslugu fotografiranja objekta  Društvenog doma Bajčići (nakon dovršene 

rekonstrukcije objekta); 

c) Tvrtka G.PZ. d.d. Rijeka za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na 

izgradnji nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3. na predjelu Sv. Petar u gradu 

Krku; 

d) Ponuda tvrtke In projekt d.o.o. Rijeka za uslugu koordinacije zaštite na radu; 

e) Ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, dipl.ing.arh.,  Rijeka, za 

obavljanje usluge projektantskog nadzora na projektu „Izgradnja zgrade 

Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku“; 

f) Ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića za izradu i postavu letvica pokraj objekta  

na k.č. 1858/5 k.o. Poljica (Društveni dom Bajčići); 

g) Tvrtka Planimetar d.o.o. – ponuda za stavljanje van snage Detaljnog plana 

uređenja Skomeršić u zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku;, 

h) Zamolba U. i D. G., iz Krka,  za izmjenu Posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za 

objekt na k.č. 880/1 k.o. Krk. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u 

Gradskoj upravi Grada Krka; 

b) Zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk  za priznavanje štete na 

automobilu oštećenom na podiznoj rampi „kod fratri“ čiji vlasnik podizne rampe je 

Grad Krk; 

c) Razmatranje  Obavijesti /  preporuke MUP, Policijska uprava Primorsko goranska, 

Policijska postaje  Krk u vezi obavljanja poslova privatne zaštite na javnim  

površinama; 

d) Prijedlog Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u 

Gradskoj upravi Grada Krka; 



e) Prijedlog tvrtke Vecla d.o.o. za davanje suglasnosti za izmjenu Priloga „Općih 

uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama“, 

f) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije operativnog 

gata u luci Glavotok; 

g) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije luke Krk 

Uporabna cjelina 5 – „Obala Marina“. 

6. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Prijedlog Atletskog kluba Krk za financiranje projekta „Jump 2 Krk“, sukladno 

dostavljenoj ponudi Obrta za proizvodnju, usluge i trgovinu „Jedriš“ iz Vrbovca; 

b) Mjesni odbor Kornić zamolba za sufinaciranje nabave potrepština za održavanje 

manifestacije „Prva Nedilja od maja“; 

c) Prijedlog Društva za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske „Potrošačica“ iz 

Vrbovskog za dodjelu financijske potpora male vrijednosti za projekt „Euro u 

Hrvatskoj“, 

d) Prijedlog Športsko ribolovnog društva „Lovrata“ iz Krka, za dodjelu financijske 

potpora male vrijednosti za sudjelovanje članova Udruge na Svjetskom prvenstvu 

u Francuskoj; 

e) Prijedlog Udruge branitelja veterana vojne policije Domovinskog rata, Podružnica 

PGŽ, za dodjelu financijske pomoći u cilju djelovanja Udruge; 

f) Prijedlog Udruge Potrošački centar iz Rijeke za održavanje savjetovanja za 

potrošače s područja Grada Krka u tjednu između 6 i 10. lipnja 2022. godine; 

g) Prijedlog Udruge veterana Domovinskog rata otok Krk, Podružnica Baška, za 

dodjelu financijske potpore u cilju realizacije dokumentarnog filma sa foto 

monografijom pod radnim nazivom „ Kako je završio rat na mom otoku“. 

7. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Tvrtka Via Mediteranea d.o.o. za davanje suglasnosti za postavu reklame konobe 

„Malo misto“ na zidu zgrade TIC-a, u gradu Krku; 

b) Ponuda  tvrtke 4F d.o.o. za fotografiranje javne rasvjete svih naselja Grada Krka iz 

zraka – dronom; 

c) Zamolba Obrta za trgovinu i usluge „Alen“ vl. Alen Sušak iz Krka,  za davanje 

suglasnosti za postavu izložbene vitrine na zidu objekta koji je u vlasništvu 

vlasnika obrta, u ulici J. J. Strossmayera 38, u gradu Krku. 

8. Odsjek za proračun i financije:  

- prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu. 

-  

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) Ocjenjujemo da bi se proširenjem terase UO „Vili“ iz Krka, smanjila protočnost 

šetača, te iz tog razloga nismo u mogućnosti udovoljiti zamolbi Demiri Erana 

vlasnika UO „Vili“ iz Krka, za proširenje ugostiteljske terase Caffe bara „Vili“ 

za 5 stolova, u nastavku postojeće terase.  

 

b) Prihvaća se zamolba  Samostana Sv. Franje Asiškoga iz Krka da se nedjeljom i 

svetkovinama  ujutro, u vremenu od 07,00 – 10,00 sati, ne naplaćuje parkiralište 

u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište „Fratri“).  

 

Radi okolnosti navedenih u prednjem stavku ovog Zaključka,  naplata 

parkiranja na javnom parkiralištu u dijelu ulice Stjepana Radića (parkiralište 

„Fratri“) iznimno nedjeljom i svetkovinama u razdoblju od 1. lipnja do 30. 

rujna, obavlja se u vremenu od 10,00 do 22,00 sata.  

 

c) Prima se na znanje prijedlog T. D. iz Krka, za izmicanje pješačkog prijelaza i 

produljenje postojeće pješačke staze u ulici Krčkih Iseljenika,u gradu Krku 

prema priloženom rješenju.  

Grad Krk  je već u nekoliko navrata izrađivao prometne elaborate za uređenje 

javne površine u ulici Krčkih iseljenika u gradu Krku, kako se sve zainteresirane 

strane nisu složile oko istog, dok se ne postigne konsenzus stanara ulice, Grad 

Krk neće pokretati daljnje postupke u cilju uređenja javne površine u ulici 

Krčkih iseljenika u gradu Krku. 

 

d) Grad Krk suglasan je da izviđači iz Belgije čija je predstavnica D. B. T.  koriste 

površinu u privatnom vlasništvu u cilju kampiranja izviđača u vremenu od 19.-

29. srpnja  2022. godine.  

 

Vlasnik privatne površine na kojoj će boraviti 35 izviđača dužan je organizirati 

potrebne higijenske i sanitarne uvjete za boravak izviđača. 

  

e) Grad Krk je u više navrata izrađivao prometna rješenja za naselje Pinezić.  

Za sva prometna rješenja,  Grad Krk obvezan je ishoditi suglasnost nadležnog 

Mjesnog odbora kao i MUP-a RH.  

Ukoliko Grad Krk dobije pozitivno mišljenje na postavu uspornika u ulici 

Runjak u naselju Pinezić, od strane Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić i MUP-a 

RH, potrebna sredstva i radovi planirati će se u Proračunu Grada Krka za 2023. 

godinu.    

 

Vezano za predstavku J. P. iz Pinezića, na noćnu buku koja dopire s 

Košarkaškog igrališta u naselju Pinezić, upućujemo stranku na MUP RH,  

vezano za primjenu Zakona o javnom redu i miru i na Državni inspektorat 

vezano za primjenu Zakona o zaštiti od buke. 



  

f) Prima se na znanje prijedlog tvrtke Poseidon Group iz Splita, za postavu 

dodatne svjetlosne signalizacije za priključak sa sporedne na glavnu cestu, te 

preusmjeravanje prometa na lokaciji Trgovačkih centara Krk Shoping Capitol i 

Lidl. 

 

Grad Krk izradio je alternativno prometno rješenje i za isto očekuje dogovor 

svih zainteresiranih strana.  

 

Zadužuje se Odsjek za redarstvo za provedbu ovog zaključka.  

 

Ad 2. 

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) Prima se na znanje troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. u svezi 

sanacije kupališta u uvali Jert ( istočni dio) u naselju Pinezići, koja procijenjena 

vrijednost radova iznosi 118. 420,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Plaža u uvali Jert,  u skladu s PPU Grada Krka, nalazi se izvan građevinskog 

područja naselja Pinezić, te je moguće izvoditi radove na održavanju koji ne 

zahtijevaju dokumentaciju za gradnju.  

 

b) Prima se na znanje troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. u svezi 

proširenja kupališta u uvali Jert ( zapadni dio) u naselju Pinezići, koja 

procijenjena vrijednost radova iznosi 128.640,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

Plaža u uvali Jert,  u skladu s PPU Grada Krka, nalazi se izvan građevinskog 

područja naselja Pinezić, te je moguće izvoditi radove na održavanju koji ne 

zahtijevaju dokumentaciju za gradnju.  

 

Ad 3. 

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.Prijedlog M. R. i Z. H., oboje iz Krka,  za davanje u zakup parcele 1247/4, od 1.999 m
2
, 

koja se nalazi u poslovnoj zoni grada Krka, i to na rok od pet godina, s početnom cijenom 

godišnje zakupnine od 20.000,00 kn.  

 



2.Donosi se Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za: (1) ustupanje radova na 

uređenju zidova i stropa u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi 

kat) čija procijenjena vrijednost investicije iznosi 181.100,00 kn bez PDV-a,  te (2) ustupanje 

radova na uređenju poda u hodniku i pretprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka (prvi 

kat), čija procijenjena vrijednost investicije iznosi  158.800,00 kn bez PDV-a. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

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) Prima se na znanje očitovanje  tvrtke GPZ d.d. , Glavnog nadzornog inženjera, 

Davora Pavušeka, struč.spec.ing.aedif. za izvedbom dodatnih nepredviđenih 

radova u svrhu dovršetka građevine „Rekonstrukciji ulice Kralja Tomislava i 

dijela ulice Ivana Zajca do raskrižja sa ulicom Ivana Mažuranića u gradu 

Krku“, te sukladno navedenom u istom prihvaća se zahtjev tvrtke G.P. Krk d.d. 

iz Krka za izvedbom dodatnih nepredviđenih radova u iznosu od 112.500,00kn + 

PDV što iznosi 140.625,00kn, kao i zahtjev za produljenja roka izvođenja radova 

za potrebe izvedbe istih do 11. lipnja 2022. godine.   

Obvezuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da izradi dodatak 

Ugovora o građenju Klasa: 406-07/22-01/3, Ur.broj: 2170-9-02/1-22-14 

sklopljenog dana 28.04.2022.godine za izvedbu dodatnih nepredviđenih radova u 

svrhu dovršetka građevine sa rokom izvođenja do 11. lipnja 2022. godine.    

Obzirom da se radovi izvode na jednoj od glavnih ulica u gradu Krku, radi 

prometnog opterećenja ostalih ulica i turističke sezone molimo tvrtku G.P. Krk 

d.d. da u cilju žurnog dovršetka izvođenja radova na građevini maksimalno 

pojača dinamiku izvođenja radova, operativne kapacitete gradilišta, po potrebi 

izvodi radove u dvije smijene i neradnim danima.  

 

b) Prihvaća se ponuda Obrta Foto – video „Brujo“ iz Krka, J. Pupačića 1, vl. Ivica 

Brusić,  za uslugu fotografiranja objekta  Društvenog doma Bajčići (nakon 

dovršene rekonstrukcije objekta)  u iznosu od 800,00  kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.             

         

c)    Prihvaća se ponuda tvrtke G.P.Z. d.d. Rijeka za stručni i obračunski nadzor 

nad izvođenjem radova na izgradnji nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3. na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku u iznosu od 42.700,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.              

        

d)  Prihvaća se ponuda tvrtke In projekt d.o.o. Rijeka za uslugu koordinacije zaštite 

na radu nad izvođenjem radova na izgradnji nerazvrstane ceste planske oznake 



U-5.3. na predjelu Sv. Petar u gradu Krku,  u iznosu od 6.000,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.     

                 

e) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, dipl.ing.arh.,  

iz Rijeke, za obavljanje usluge projektantskog nadzora na projektu „Izgradnja 

zgrade Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku“,,  u iznosu od 20.000,00  kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.     

 

f) Prihvaća se ponuda  tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića za izradu i postavu letvica 

pokraj objekta  na k.č. 1858/5 k.o. Poljica (Društveni dom Bajčići) u iznosu od 

19.000,00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.     

         

g) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za stavljanje van snage Detaljnog 

plana uređenja Skomeršić u zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 27/03 i 22/08), u iznosu od 28.000,00  kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.      

                

h) Odobrava se zamolba U. i D. G., iz Krka, za izmjenu Posebnih uvjeta i uvjeta 

priključenja za objekt na k.č. 880/1 k.o. Krk  (KLASA: 944-18/21-01/77, 

URBROJ: 2142/01-03-05/EH-21-5 od dana 10. studenog 2021. godine). 

 

Čestica k. č. 880/1 k.o. Krk nalazi se na rubu građevinskog područja grada Krka,  

te se odobrava prijedlog ceste širine 7 m za dvosmjerni promet vozilima s 

jednostranim nogostupom. 

 

Ad 5. 

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 prijedlog Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa 

zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka – vidi prilog predmetne Izmjene 

Pravilnika koje čine sastavni dio ovog zaključka.  

 

Izmjene Pravilnika iz stavka 1. ovog zaključka stupaju na snagu prvog dana od 

dana objave u „Službenim novinama PGŽ“.  

 

b) Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk  za 

financiranje popravka automobila oštećenog na podiznoj rampi „kod fratri“ čiji 

vlasnik podizne rampe je Grad Krk.  

 

Obvezuje se voditelj Odsjeka za proračun i financije  da posreduje prema 

osiguravajućoj kući u cilju namirenja nastale štete na automobilu koji je u 



vlasništvu učiteljice Lorete Galović zaposlene u Osnovnoj školi  „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk .  

 

c) Prima se na znanje Obavijest /preporuka MUP, Policijska uprava Primorsko 

goranska, Policijska postaje  Krk u vezi obavljanja poslova privatne zaštite na 

javnim  površinama broj: 511-09/30/N-50/2022, od 17. svibnja 2022. godine.  

 

Grad Krk angažirati će ovlaštenu tvrtku za obavljanje poslova privatne zaštite 

na javnim  površinama, u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine u 

vremenu od 23,00 sata do 05,00 sati ujutro.  

Obvezuje se voditelj Pododsjeka za redarstvo da zatraži ponudu od ovlaštene 

tvrtke za obavljanje poslova navedenih u članku 2. ovog zaključka.  

 

d) Grad Krk donio je Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa 

zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka, koje Izmjene će biti objavljene u 

„Službenim novinama PGŽ“ broj: 16, od 31. svibnja 2022. godine. 

Navedenim Izmjenama Pravilnika obuhvaćen je članak 36. stavak 1. koji se 

mijenja i glasi:  

 «Zaposleniku koji stanuje izvan sjedišta poslodavca, Grad Krk plaća troškove  

prijevoza na posao i s posla u visini 1,35 kn/km, na relaciji od mjesta stanovanja  

do sjedišta poslodavca (ukoliko dođe do značajnijeg povećanja/smanjenja cijene 

goriva, gradonačelnik će posebnim Zaključkom korigirati visinu naknade 

troškova prijevoza po prijeđenom kilometru)«. 

Napominjemo da Izmjene Pravilnika iz stavka 1. ovog zaključka stupaju na 

snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama PGŽ“.  

Ovaj Zaključak dostavlja se svim Proračunskim korisnicama u cilju postupanja 

po istom.  

 

e) Na temelju članka 55. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne 

novine“ broj: 68/18, 110/18i 32/20) i Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama KLASA: 340-01/19-01/04, URBROJ: 2142/01-01-19-4,od 11. srpnja 

2019. godine, tvrtki Vecla d.o.o. Krk daje se suglasnost za izmjenu Priloga 

„Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama“. 

Cjenik komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama temeljem 

članka 21. stavka 2. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 

uređenim javnim površinama stupa na snagu 03. lipnja 2022. godine.  

 

f) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije 

operativnog gata u luci Glavotok,  između Grada Krka i Županijske lučke 

uprave Krk – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.   

 



g) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova i usluga rekonstrukcije 

luke Krk Uporabna cjelina 5 – „Obala Marina“,  između Grada Krka i 

Županijske lučke uprave Krk – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.   

 

Ad 6. 

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  

a) Na temelju prijedloga  Atletskog kluba Krk za financiranje projekta „Jump 2 

Krk“, prihvaća se ponuda Obrta za proizvodnju, usluge i trgovinu „Jedriš“ iz 

Vrbovca, za trošak najma zaletišta za skok s motkom u ukupnom iznosu od 

18.750,00 kn.  

 

b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić, za sufinaciranje nabave 

potrepština za održavanje manifestacije „Prva Nedilja od maja“, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

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

godini, Društvu za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske „Potrošačica“ iz 

Vrbovskog,  odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 u cilju 

realizacije projekta „Euro u Hrvatskoj“. 

 

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

godini,   Športsko ribolovnom društvu „Lovrata“ iz Krka odobrava se 

financijska potpora u iznosu od 4.000,00 u cilju sudjelovanja članova Udruge na 

Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.   

 

e) U cilju dodjele financijske potpore za rad Udruge branitelja veterana vojne 

policije Domovinskog rata, Podružnica PGŽ, upućujemo Udrugu da se prijavi na 

Javni poziv za dodjelu financijske potpore male vrijednosti koji poziv je otvoren 

tijekom cijele godine. 

 

 

f) Prima se na znanje  prijedlog Udruge Potrošački centar iz Rijeke za održavanje 

savjetovanja za potrošače s područja Grada Krka u tjednu između 6 i 10. lipnja 

2022. godine na temu prezentacije o projektu „Replace“. 

 

Obzirom da je počelo vrijeme turističke sezone, zbog angažiranosti građana na 

raznim  poslovima tijekom ljeta, smatramo da bi odaziv građana bio u malom 



broju, stoga preporučamo da se savjetovanje/ prezentacija o projektu „Replace“ 

održi početkom jeseni.  

 

g) Prihvaća se zamolba Udruge veterana Domovinskog rata otok Krk, Podružnica 

Baška, za dodjelu financijske potpore u cilju realizacije dokumentarnog filma sa 

foto monografijom pod radnim nazivom „ Kako je završio rat na mom otoku“, te 

se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu iz pozicije 

poticanje izdavaštva odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

Ad 7. 

 

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 zamolba tvrtke  Via Mediteranea d.o.o. daje se suglasnost za 

postavu reklame konobe „Malo misto“ na zidu zgrade TIC-a, u gradu Krku. 

               Predlaže se da se reklamu postavi na bordo platno a ista bi sadržavala logo        

konobe „Malo misto“ u skladu s Pravilnikom o uređenju starogradske jezgre.  

             Molimo tvrtku Vecla d.o.o. za dostavu mišljenja vezano za postavu reklame iz 

stavka 1. ovog zaključka.  

 

b) Prihvaća se ponuda  tvrtke 4F d.o.o. za fotografiranje javne rasvjete svih naselja 

Grada Krka iz zraka – dronom, u iznosu od 6.000,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a.  

 

c) Obrtu za trgovinu i usluge „Alen“ vl. Alen Sušak iz Krka daje se suglasnost za 

postavu jedne izložbene – reklamne vitrine sa lijeve strasne ulaza u trgovački 

objekt  sukladno dostavljenoj skici vitrine,  na temelju Pravilnika o uređenju 

starogradske jezgre Grada Krka, kojim Pravilnikom su propisani kriteriji 

mjerila i način postavljanja reklama i izložbenih vitrina i sličnog u starogradskoj 

jezgri grada Krka i kontaktnoj zoni uz zidine.   

 

Ad 8. 

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije, obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  



Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,20 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 


