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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-42-42 

Krk, 20. lipnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 42. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 13. lipnja (ponedjeljak) 2022. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka.   

 

Kolegij u 11.30 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

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

Krka, Franjo Volarić, privremeni Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić pročelnik 

JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, 

voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović – Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor Hrast, voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, 

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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Razmatranje teksta Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za korištenje 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan; 

 Prijedlog Srednje škole „Hrvatski Kralj Zvonimir“ za nagrađivanje učenika 

generacije; 

 Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje 

održavanja 31. kampa mladih informatičara Hrvatske;   

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s 

područja Grada Krka; 

 Razmatranje zahtjeva i raspored korištenja sportske dvorane Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ u 2022./2023. godini; 

 Šahovski klub Krk – zamolba za financiranje provođenja programa priprema 

Katarine Bogdanić na predstojećoj šahovskoj olimpijadi u Indiji; 
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 Prijedlog Lovačkog društva „Kamenjarka“ iz Kornića, za dodjelu financijske 

potpora male vrijednosti za projekt „uređenja šumskog puta – šetnice „Trim 

staza“; 

 Prijedlog Udruge pokret za život iz Krka, za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Festival života“. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Udruga branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba 

zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa 

Jelačića u gradu Krku, koji je u privatnom vlasništvu, za dane od 27. – 29. lipnja  

2022. godine,  u cilju održavanja manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i 

promocije malih OPG-ovca. 

3. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za nabavku i postavu novih kamera za videonadzor 

Grada Krka, te izradu zaštitarske dokumentacije i certifikaciju istih; 

b) Tvrtka  Lama – ponuda za obnovu 7 Microsoft 365 Business Basic licenci; 

c) Informacija  Odsjeka za gospodarstvo o postupku nabave električnog automobila; 

d) Ponovljena zamolba Obrta Piccola Stela korištenje javne površine ispred 

poslovnog prostora u ulici Dr. Dinka Vitezića u gradu Krku, za držanje krletke na 

malom stoliću; 

e) Ponuda DSR Centar aktivnosti Krk za provođenjem sportsko-rekreativnog 

programa u 2022. godini;   

f) Tvrtka Terradecor d.o.o. – ponuda za sanaciju betonskih staza i popravaka za 

sigurnost na Vježbalištu Dražica. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlozi za izmjenu prostorno planske dokumentacije koji su obrađeni kroz 

Izvješća o zaprimljenim prijedlozima za izmjenu planova u proteklim godinama a 

koja su usvojena na Gradskom vijeću Grada Krka u cilju izrade Nacrta odluke o 

izradi V. Izmjene i dopune PPUG Krka; 

b) Projektni zadatak za građevinu „Dječji vrtić u naselju Vrh na k.č. 1193/2 i 1199/4 

k.o. Vrh, izrađen od tvrtke Hidroinžinjering d.o.o. Zagreb; 

c) Razmatranje troškovnika za „Rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste oznake 191 

u naselju Vrh - dio SU3 prema UPU5 Vrh“, dostavljen od tvrtke GPZ d.d. 

d) P. F., iz Pinezića – zamolba za rješavanje problematike oborinskih voda pokraj 

građevine u Ul. Runjak kbr.2, u naselju Pinezići. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Inicijativa Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za imenovanje članova 

Upravnog vijeća; 

b) Mjesni odbor Skrbčić - Pinezić inicijativa za izmjenu Odluke o privremenoj 

zabrani građevinskih radova; 

c) Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk.  

6. Pododsjek za redarstvo:    
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a) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za organizaciju 

i provedbu manifestacije „Triola Kamplin fest“,  koja se planira održati u gradu 

Krku, na Trgu Kamplin, tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza  2022. godine; 

b) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine na Obali Hrvatske mornarice u gradu Krku, za dan 12. srpnja 2022. 

godine u cilju nastupa učenika engleske škole Portsmounth Grammar School.  

7. Imovinsko – pravni predmeti.      

 

Ad 1. 

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  

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

godini, Lovačkom društvu Kamenjarka iz Kornića, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 5.000,00 kn  u cilju realizacije projekta „uređenja šumskog 

puta – šetnice „Trim staza“. 

 

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

godini, Udruge pokret za život iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 5.000,00 kn  u cilju realizacije projekta „Festival života“. 

 

 Prihvaća se tekst Javnog  poziva  za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk,  za razdoblje od 15 rujna 

2022. godine do 15. lipnja 2023. godine. 

 

Naknada za korištenje dvorane iznosi 70,00 kn po satu dodijeljenog termina za 

korištenje.  

 

 Javni  poziv  za prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk,  objaviti će se na mrežnim stranicama 

Grada Krka.  

 

 Prihvaća se prijedlog Srednje škole „Hrvatski Kralj Zvonimir“ za nagrađivanje 

troje učenika generacije,   s područja grada Krka i to:  

- K. S. iz Krka, učenik 4. razreda opće gimnazije 

- T. H. iz Kornića, učenik 3. razreda strojarskog programa  

- M. M. iz Kornića, učenica 3. razreda ugostiteljskog programa. 

 

Sukladno Odluci Grada Krka o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora Srednje 

škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk visina novčane nagrade učeniku generacije u 

završnim razredima za postignute rezultate tijekom srednjoškolskog obrazovanja 

utvrđuje se u netto iznosu od 1.000,00 kn.              
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 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za 

održavanje 31. kampa mladih informatičara Hrvatske, koji će se održati u Krku, 

od 06. do 16. srpnja 2022. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2022. godinu iz pozicije dodatni programi u osnovnom školstvu 

odobrava iznos od 7. 350,00 kn,  za sudjelovanje na kampu dvadeset jednog 

učenika s područja Grada Krka, prema priloženom popisu škole.  

  

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju 

sportaša s područja Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka.  

              Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s 

područja Grada Krka,  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Primorsko goranske županije“.  

 Imenuje se Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva i raspored korištenja sportske 

dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u 2022./2023. godini.  

                  Za predsjednicu Povjerenstva  imenuje se: 

- Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti. 

                 Za članove Povjerenstva imenuju se:  

1. Mladen Pavačić, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije i 

2. Stevo Pejnović, voditelj komunalnih i lučkih djelatnosti u tvrtki Vecla d.o.o Krk.  

 

 Prihvaća se zamolba Šahovskog kluba Krk za financiranje provođenja programa 

priprema K. B. na predstojećoj šahovskoj olimpijadi u Indiji, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od ukupno 9.200,00 

kn.  

 

Ad 2. 

 

Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

a) Udruzi  branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba, 

daje se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u 

gradu Krku, (prostor dvorišta poslovnog objekta na k.č. 3194/14 k.o. Krk), za 

dane od 27. – 29. lipnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 - 21,00 sati, u cilju 

održavanja manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i promocije malih 

OPG-ovca. 
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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 ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku i postavu novih kamera za 

videonadzor Grada Krka, u iznosu od 43.573,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a, te izradu zaštitarske dokumentacije i certifikaciju istih, u iznosu 

od 38.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama za obnovu 7 Microsoft 365 Business Basic 

licenci, u iznosu od 3.080,81 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se informacija Odsjeka za gospodarstvo o postupku nabave 

električnog automobila. 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak 

nabave za službeno električno vozilo, procijenjene vrijednosti 330.000 sa 

PDV-om.  

Vozilo će se nabaviti u dvije rate, od kojih jedna od 250.000 kn u 2022. 

(pozicija u proračunu), te ostatak vrijednosti utvrđene nabavom u siječnju 

2023. godine.  

Upućuje se Odsjek za proračun da osigura ostatak sredstava na poziciji 

prilikom donošenja Rebalansa proračuna Grada Krka za 2022. godinu.   

 

d) Prihvaća se zamolba Obrta Piccola Stela za  korištenje javne površine ispred 

poslovnog prostora u ulici Dr. Dinka Vitezića u gradu Krku, za držanje 

krletke na malom stoliću, u vrijeme turističke sezone 2022. godine.    

 

e) Prihvaća se ponuda DSR Centar aktivnosti Krk za provođenjem sportsko-

rekreativnog programa u 2022. godini u iznosu od 30.000,00 kn. Zadužuje se 

Odsjek za gospodarstvo da zajedno sa DSR izvidi potrebu za sanacijom ili 

nabavom nove opreme potrebne za provođenje programa, te da pripremi 

ugovor o suradnji za provedbu sportsko rekreacijskog programa.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. za održavanje vježbališta na 

otvorenom (sanacija betonskih staza i popravaka za sigurnost) te pripremu za 

sezonu 2022. godine, u iznosu od 24.110,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da pribavi ponudu za nabavu dodatne 

opreme za sezonu 2022. godine, te pripremi projekt sanacije Vježbališta za 

jesen 2022. godine. 
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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) U V. Izmjenama i dopunama PPU Grada Krka potrebno je dodati odredbe za 

rekonstrukciju objekata za potrebe lovstva pa je isto  potrebno unijeti u 

ciljeve Odluke o izradi plana. 

 

b) Materijal Projektnog zadatka za građevinu „Dječji vrtić u naselju Vrh na k.č. 

1193/2 i 1199/4 k.o. Vrh, izrađen od tvrtke Hidroinžinjering d.o.o. Zagreb, 

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

 

c) Prihvaća se troškovnik radova za „Rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste 

oznake 191 u naselju Vrh - dio SU3 prema UPU5 Vrh“, dostavljen od tvrtke 

GPZ d.d. koja procijenjena vrijednost radova iznosi 591.330,00 u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

Obvezuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove za provođenje 

postupka javne nabave za „Rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste oznake 

191 u naselju Vrh - dio SU3 prema UPU5 Vrh“. 

 

d) Temeljem pozitivnog mišljenja Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić odobrava 

se zamolba P. F. iz Pinezića za rješavanje problematike oborinskih voda 

pokraj građevine u Ul.Runjak kbr.2, u naselju Pinezići.  

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero, dipl.ing.građ., Rijeka 

izradio je troškovnik i tehničko rješenje za „Rekonstrukciju dijela Ul. Runjak 

u naselju Pinezići (pokraj kbr. 2) - rješavanje problematike oborinske 

odvodnje“ koja procijenjena vrijednost radova iznosi 37.030,00kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da prikupi tri 

ponude za izvođenje radova na „Rekonstrukciji dijela Ul. Runjak u naselju 

Pinezići (pokraj kbr. 2) - rješavanje problematike oborinske odvodnje“. 

                                                                                              

Ad 5. 

 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

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

a) Prima se na znanje inicijativa Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za 

imenovanje novih članova Upravnog vijeća, obzirom da dosadašnjim članovima 

mandat ističe dana 25. listopada 2022. godine.  

 

b) Prima se na znanje inicijativa Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za izmjenu 

Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova. 

Predmetna inicijativa razmotriti će se na kraju kalendarske godine kad se 

sukladno Zakonu o gradnji donosi nova Odluka o privremenoj zabrani 

građevinskih radova za područje Grada Krka.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk.  

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, 

uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 6. 

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)  

1. Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za održavanje 

manifestacije „Triola Kamplin Fest“, korištenje javne površine na Trgu 

Kamplin, postavu stolica, kao i priključka na električnu energiju, u cilju 

održavanja navedene manifestacije  koja će se održati u gradu Krku dana 28. 

lipnja, 02.,  07., 12.,  21. i  30. srpnja, te 04. 27. i 30. kolovoza 2022. godine. 

2. Glazbeni program za dane navedene u stavku 1.  ovog zaključka predviđen je 

u vremenu od 21,00- 24,00 sata. 

3. Turistička zajednica Grada Krka kao organizator manifestacije „Triola 

Kamplin Fest“ dužna je postupiti sukladno odredbama Zakona o javnom 

okupljanju („Narodne novine“, broj 128/99, 90/05, 150/05, 82/11 i 78/12) i 

ishoditi potrebne suglasnosti i odobrenja za održavanje zabavne 

manifestacije. 
-  

1. Turističkoj zajednici Grada Krka, u cilju organizacije manifestacije „Triola 

Kamplin Fest“ daje se suglasnost za korištenje prostora u zgradi budućeg 
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Interpretacijskog centra (zgrada na Trgu Kamplin)  u svrhu backstage -a za 

izvođače.  

 

2. Suglasnost za korištenje prostora u zgradi iz prednjeg stavka ovog zaključka 

daje se za dane 28. lipnja, 02.,  07., 12.,  21. i  30. srpnja, te 04. 27. i 30. 

kolovoza 2022. godine. 

 

b)  

- Turističkoj zajednici  Grada Krka daje se suglasnost za korištenje javne površine 

na Obali Hrvatske mornarice u gradu Krku, u cilju nastupa učenika engleske 

škole Portsmounth Grammar School, koji nastup će se održati u vremenu od 

19,00- 21,00 sati  dana 12. srpnja 2022. godine. 

- U cilju nastupa učenika engleske škole Portsmounth Grammar School,  

Turističkoj zajednici Grada Krka, daje se suglasnost za korištenje prostora Male 

vijećnice u Upravnoj zgradi Grada Krka za dan 12. srpnja 2022. godine, u 

vremenu od 10,00- 22,00 sata   u svrhu backstage -a za izvođače.  
 

Ad 7. 

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 najpovoljnijem natjecatelju za davanje u zakup dijela k.č. 3 142/1 k.o. 

Krk grad (javna površina kod trgovine Fortuna ) radi postavljanja privremenog objekta do 15 

m
2
 za obavljanje djelatnosti : trgovina na malo cvijećem.  

Oglas javnog natječaja objavljen je u glasilu Narodne novine broj:61/22 od l . lipnja 2022 i 

na Internet stranicama Grada Krka . 

 

2.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova: 

Uređenje zidova i stropova u hodniku i predprostoru dijela upravne zgrade Grada Krka, 

Evidencijski broj naručitelja : NMV: 15/22. Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a : 

181.100,00 kuna ). 

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

stare ceste Krk — Glavotok , čvorište Kimpi — Salatić, 

Evidencijski broj naručitelja : NMV:16/22. Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a : 

208.490,00 kuna ). 

4.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova : 

Sanacija i uređenje krova i pročelja dijela poslovne zgrade Grada Krka (uredi katastra , 

porezne uprave i županijski uredi ), Evidencijski broj naručitelja : NM V: 17/22. 

Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a : 488.630,00 kuna ). 
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5.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova : 

Uređenje podova na dijelu upravne zgrade Grada Krka, Evidencijski broj naručitelja : 

NMV: 14/22. Procijenjena vrijednost nabave ( bez PDV-a : 158.800,00 kuna ). 

6.Prijedlog Dragana Brnića iz Šila za proširenje ugostiteljske terase na dijelu k.č. 3131/1 

k.o. Krk grad za dodatnih 15 m
2
 ( produžetak postojeće terase, neposredno iza štandova za 

prodaju suvenira ). Predlagatelj navodi daje ovaj dio javne površine već koristio za vrijeme 

korona mjera. 

7.Prijedlog Marinka Jakšića iz Krka , za proširenje ugostiteljske terase ugostiteljskog 

objekta Karaka za 12 m
2
 , u produžetku sadašnje ugostiteljske terase u smjeru plaže. 

 

8.Pismo namjere IE-PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Rijeci , Korzo 40 za osnivanje 

prava građenja na z.č. 121471 k.o. Krk površine 2742 m
2
 , radi izgradnje punionice 

na struju i pratećih objekata. 

 
9.Prijedlog M. D. iz Krka,  za isplatu naknade za nekretnine u vlasništvu M. D,  N. P. i P. 
K., u naravi zemljište zauzeto izgradnjom puteva u gradu Krku i to: 

k.č. 3919/1 k.o. Krk grad ( z.č. 1689/1 k.o. Krk ) površine 406 m
2
 

k.č. 3920/1 k.o. Krk grad ( z.č. 1690/1 k.o. Krk ) površine 169 m
2
 

z.č. 1393/1 k.o. Krk površine 60 m
2 
( prema z.k.izvatku ) 

z.č. 1393/2 k.o. Krk površine 101 m
2
 ( prema z.k.izvatku ) 

Prema podacima iz katastarskog operata ove čestice zajedno sa z.č. 1393/3 

k.o. Krk , vlasništvo Grada Krka čine k.č. 3280/1 k.o. Krk grad. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15,00 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 


