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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-43-44 

Krk, 27. lipnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 43. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 27. lipnja (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: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo,  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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Zamolba  Centra za rehabilitaciju „Fortica“ iz Kraljevice za donacijom sredstava u 

cilju uređenja okoliša centra – kupnju ukrasnog bilja; 

 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za provođenje 

akcije obuke neplivača na plaži Portapizana u gradu Krku,  u vremenu od 04. - 08. 

srpnja 2022. godine; 

 Prijedlog J. Č. iz Krka za financiranje oslikavanja trafostanice na istočnom ulazu u 

grad Krk prikladnom slikom flore ili faune; 

 Prijedlog Udruge Muzika u koracima, za dodjelu financijske potpore povodom 

organiziranja završnog koncerta polaznika glazbenih radionica, koji će se održati u 

ponedjeljak 27. lipnja 2022. godine u naselju Brzac; 

 Ponuda Obrta za izdavanje knjiga i ostale usluge vl. Zoran Vakula, iz Zagreba, 

Kolarova ulica 16, za kupnju meteoslikovnica u svrhu prigodnog darivanja prvašića u 

2022./2023. školskoj godini; 

 Udruga moj otok – zamolba za dodjelu financijske potpore male vrijednosti za projekt 

„E biciklijada Punat- Krk- Vrh - Punat“ 
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 Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika 

radnih bilježnica i bilježnica, učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu; 

 Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika 

radnih bilježnica i bilježnica, učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) A. B. - zamolba  za korištenje plažne površine na plaži Ježevac na mikrolokaciji – 

šljunčani dio iza Lukobrana, za dan 23. kolovoza 2022. godine, u vremenu od 

17.30 - 19.30 sati radi fotografiranja sklapanja braka  stranaca češkog 

državljanstva; 

b) M. J. iz Krka,  zamolba  za davanje suglasnosti za izlaganje slike i svjetionika na 

vanjskoj fasadi poslovnog prostora u ulici Biskupa A. Mahnića 4; 

c) M. M. iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za postavu promotivnog štanda u 

Krku, na gradskoj rivi, u cilju promocije Velvet – glazbenog festivala. 

3. Predstavka V. V. iz Krka,  vezano za problematiku parkirnih mjesta na području 

kvarta Paradiso u gradu Krku. 

4. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Zahtjev članova Gradskog vijeća da se razmotri mogućnost povrata u posjed 

Atomskog skloništa koje se nalazi iza Robne kuće, a koji prostor sada koristi 

Udruga „Moto klub Krk Fluminense Riders“, 

b) Prijedlog Ugovora o prijenosu imovine ( oprema punionice za električne bicikle i 

električne bicikle) dostavljen od tvrtke Smart Island d.o.o. 

c) Prijedlog Ugovora o prijenosu imovine ( punionice za električna vozila 2 x 11kW 

sa type 2 priključkom) dostavljen od tvrtke Smart Island d.o.o. 

5. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika  Grada Krka u LAGUR-u (eng. 

FLAG-u) ; 

b) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uređenje Antičkog podnog mozaika u gradu 

Krku, na adresi Ribarska 5, te Program i troškovnik Konzervatorsko  

restauratorskih istraživačkih radova i monitoring mikroklimatskih uvjeta 

dostavljen od Hrvatskog restauratorskog zavoda Zagreb; 

c) Zamolba Mjesnog odbora Kornić za izradu troškovnika radova za sanaciju crkve 

Sv. Dunata.  

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  

 Prihvaća se zamolba Centra za rehabilitaciju „Fortica“ iz Kraljevice za 

donacijom sredstava u cilju uređenja okoliša centra – kupnju ukrasnog bilja, te 

se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 

2.000,00 kn. 
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             Upućujemo Centar za rehabilitaciju „Fortica“ iz Kraljevice da Gradu Krku, 

JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti dostave ponude za kupnju ukrasnog bilja.  

 Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za provođenje akcije 

obuke neplivača na plaži Portapizana u gradu Krku, ( za djecu od 5-8 godina)  za 

dane od 04. -08. srpnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 – 11,00 sati.  

                 

 Prihvaća se prijedlog J. Č. iz Krka za financiranje oslikavanja trafostanice na 

istočnom ulazu u grad Krk prikladnom slikom flore ili faune. 

               Oslikavanje grafita biti će rad umjetnice Nikoline Šeremet s kojom će Grad 

sklopiti Ugovor o autorskom dijelu.  

 

 Prihvaća se zamolba Udruge Muzika u koracima, za dodjelu financijske potpore 

u cilju  organiziranja završnog koncerta polaznika glazbenih radionica, koji će se 

održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. godine u naselju Brzac,  te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 5.600,00 kn.  

 

 Prihvaća se  ponuda Obrta za izdavanje knjiga i ostale usluge vl. Zoran Vakula, 

iz Zagreba, Kolarova ulica 16, za kupnju meteoslikovnica „Vjetropirasta“ u 

svrhu prigodnog darivanja prvašića u 2022./2023. školskoj godini, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 

5.440,00 kn, oslobođeno PDV-a temeljem članka 90. stavka 1.   Zakona o PDV-u.  

 

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

godini   Udruge moj otok,  odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.500,00 

kn (naknada za voditelja biciklijade 750,00 kn, troškovi prijevoza 150,00 kn, 

dnevnice 300,00 kn najam bicikli 1.200,00 kn, izrada plakata i letaka 100,00 kn)  

u cilju   realizacije projekta „E biciklijada Punat- Krk- Vrh - Punat“.   

  

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu 

nabave udžbenika radnih bilježnica i bilježnica, učenicima srednje škole za 

školsku 2022./2023. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“.  

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih 

obrazovnih materijala i bilježnica, učenicima osnovne škole za školsku 

2022./2023. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio 

ovog zaključka.  

                 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“.  
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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) Grad Krk u vrijeme odvijanja turističke sezone nije u mogućnosti osigurati 

prostor  na plaži Ježevac na mikrolokaciji – šljunčani dio iza Lukobrana, za 

dan 23. kolovoza 2022. godine, u vremenu od 17.30 - 19.30 sati radi 

fotografiranja sklapanja braka  stranaca češkog državljanstva, zbog velikog 

broja kupača koji u naprijed navedeno vrijeme koriste plažu. 

  

b) M. J. iz Krka,  daje se suglasnost za izlaganje slike na vanjskoj fasadi 

poslovnog prostora u ulici Biskupa A. Mahnića 4, na način da  izložena slika 

služi isključivo za promidžbu djelatnosti,  ne i za prodaju.  

 

c) M. M. iz Krka, daje se suglasnost za postavu promotivnog štanda u Krku, na 

mikrolokaciji ispod koprivića u cilju promocije Velvet – glazbenog festivala, 

za dane 28. i 29. lipnja 2022. godine u vremenu od 18.00- 23,00 sata.  

 

Ad 3. 

Predstavku V. V. iz Krka,  vezano za problematiku parkirnih mjesta na području kvarta 

Paradiso u gradu Krku, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje  predstavka V. V. iz Krka, vezano za problematiku parkirnih mjesta 

na području kvarta Paradiso u gradu Krku. 

 

Grad Krk procjenjuje da na području kvarta Paradiso u gradu Krku ima dovoljno 

parkirnih mjesta.  

 

Za ovu turističku sezonu nismo u mogućnosti izraditi prometno rješenje u cilju 

regulacije parkirnih mjesta.  

 

Ukoliko bude inicijative od više građana s područja kvarta Paradiso nastojati ćemo 

izraditi prometno rješenje i ishoditi potrebne suglasnosti u cilju reguliranja parkirnih 

mjesta na navedenom području.  

 

Ad 4. 

 

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  
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a) Vezano za zahtjev članova Gradskog vijeća Grada Krka da se prostor Atomskog 

skloništa koji se nalazi u gradu Krku iza Robne kuće, a koji koristi Udruga  

„Moto klub Krk Fluminense Riders“ vrati u posjed Grada Krka, obvezuje se 

Načelnik stožera civilne zaštiti Grada Krka,  Goran Grubišić i voditelj 

Pododsjeka za redarstvo JUO Grada Krka, Vedran Hajdin da izvrše pregled 

prostora Atomskog skloništa u gradu Krku te o stanju u kojem se nalazi sastave 

zapisnik.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora o prijenosu imovine (oprema punionice za 

električne bicikle i električne bicikle) dostavljen od tvrtke Smart Island d.o.o.- 

vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Ugovora o prijenosu imovine  (punionice za električna 

vozila 2 x 11kW sa type 2 priključkom) dostavljen od tvrtke Smart Island d.o.o.- 

vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Ad 5. 

 

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) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika  Grada Krka u LAGUR-u 

(eng. FLAG-u). 

                    Predstavnikom  Grada Krka u LAGUR-u (eng. FLAG-u)  imenuje se:  

-         Igor Hrast mag. oec. – voditelj Odjeka za gospodarstvo, u JUO Grada 

Krka. 

 

b) Prihvaća se Program i troškovnik Konzervatorsko  restauratorskih istraživačkih 

radova i monitoring mikroklimatskih uvjeta dostavljen od Hrvatskog 

restauratorskog zavoda Zagreb za uređenje Antičkog podnog mozaika (Triton) u 

gradu Krku, na adresi Ribarska 5,  u iznosu od 58.443,00 kn. Porez na dodanu 

vrijednost nije obračunat prema članku 39. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu 

na dodanu vrijednost.   

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za izradu troškovnika radova za 

sanaciju crkve Sv. Dunata. 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da izradu troškovnika naruči tvrtki 

Terradecor d.o.o. iz Rijeke.  
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,10 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 
 


