
 

                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-44-47 

Krk, 04. srpnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 44. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. srpnja (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:  

  Damir Hoyke iz Zagreba- opetovana ponuda  za otkup slikovnice – romana 

„Pustolovine „Tizi Enilin“, 

 J. K. trenerica Ženskog odbojkaškog kluba Krk- zamolba  za korištenje 

sportske dvorane Osnovne škole u Krku u svrhu individualnih treninga; 

 Karate klub „Krk Croatia“ iz Krka- zamolba  za dodjelu financijske potpore 

povodom organiziranja petodnevnog programa za mlade koji uključuje pouku 

o vjeri, posjet kulturnim i povjesnim znamenitostima i bavljenje sportovima, 

koji program će se održati od 25. - 29.07.2022. godine; 

 L. N. iz Kornića – zamolba za sufinanciranje troškova boravka djeteta u 

redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice lokalne 

samouprave, 

 Udruga „Pokret za život“ iz Krka  - zamolba za dodjelu financijske potpore za 

realizaciju projekta „Festival života“ 

 Udruga za promicanje baštine Primorski Hrvat – zamolba za dodjelu 

financijske potpore prigodom obilježavanja državnog praznika Dana pobjede. 



2. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Krka za 

razdoblje od 01.04. – 30.06.2022. godine; 

b) Centar za socijalnu skrb Krk – zamolba  za financiranje nabavke klupe za potrebe 

korisnika Centra. 

3. Pododsjek za redarstvo:   

a) I. G. iz Novog sela- zamolba  za oslobađanje plaćanja novčane kazne za počinjeni 

prometni prekršaj nedozvoljenog parkiranja i zaustavljanja; 

b) Mjesni odbor Kornić zamolba za financiranje uređenja makadamskog puta 

Brajutovci – Kornić; 

c) J. Z. iz Sv. Vida - zamolba za davanje suglasnosti za produženje građevinskih 

radova na izgradnji građevine stambene namjene u naselju Linardići na k.č. 1335/4 

k.o. Poljica, do 09. srpnja 2022. godine; 

d) Zamolba Građevinskog obrta „Erta“ iz Muraja, za davanje suglasnosti za 

produženje građevinskih radova na izgradnji krovišta na adresi Muraj 14, do 07. 

srpnja 2022. godine; 

e) Tvrtka Voxartes zamolba za postavu zamjenske tende na ugostiteljskom objektu 

„Tiffany“ na Kamplinu, u gradu Krku, a koju tendu je vozač navedene tvrtke 

oštetio kombijem; 

f) Prijedlog Uputstva za rad prometnih i komunalnih redara. 

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o dodjeli sredstava Ministarstva turizma i 

sporta za projekt: „Sanacija i opremanje vanjskog sportskog igrališta za više 

sportova Centar aktivnosti Krk“ 

b) Ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. za dobavu opreme za Centar aktivnosti Krk“; 

c) Ponuda  Obrta Mario Interijeri iz Kornića; 

d) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i 

opremane predškolskih ustanova, „Prvi poziv – Dječji vrtić Vrh“ 

e) Ponuda  tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku jednog računala za potrebe Odsjeka za 

gospodarstvo; 

f) Ponuda tvrtke Lama d.o.o.  za kupnju SW MS 365 Business Standard za potrebe 

Odsjeka za gospodarstvo; 

g) Nacrt uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog 

plana oporavka i otpornosti 2021-2026. za ulaganje u okviru Poziva „ Regionalna 

diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih 

proizvoda visoke dodatne vrijednosti. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Izvješće tvrtke GZR d.o.o. iz Rijeke o isporučenim uslugama – nadogradnja 

sustava za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama podataka „Atlas 14“ za 

2021. godinu; 

b) Prijedlog Biskupije Krk za izmjenu PPU Grada Krka – formiranje nove zone izvan 

naselja za izdvojene namjene (T3, IS ili R1); 

c) Caritas Biskupije Krk – zahtjev za izmjenu PPU Grada Krka zbog izgradnje 

objekta za skladišni prostor Caritasa Biskupije Krk; 



d) Troškovnik procjene za uređenje sunčališta Plav u gradu Krku - Lunta, 2 dio; 

e) Zapisnik sa sastanka radne skupine za pripremu projekta Valbiska. 

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  

 Prima se na znanje opetovana ponuda Damira Hoyke iz Zagreba za otkup 

slikovnice  - romana „Pustolovine „Tizi Enilin“. 

            Grad Krk naručio je od drugog autora slikovnice koje su planirane kao poklon 

prvašićima u Osnovnoj školi, te su iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu 

utrošena sredstva za namjenu otkupa slikovnica. 

 Zamolbi J. K. trenerice Ženskog odbojkaškog kluba Krk, za korištenje sportske 

dvorane Osnovne škole u Krku u svrhu individualnih treninga,  Grad Krk nije u 

mogućnosti udovoljiti.  

Sportska dvorana je u vrijeme ljetnih mjeseci zatvorena za održavanje treninga i 

koristi je Centar za kulturu za održavanje predstava i raznih manifestacija.    

 

 Prihvaća se zamolba Karate kluba „Krk Croatia“ iz Krka, za dodjelu financijske 

potpore povodom organiziranja petodnevnog programa za mlade, koji program 

će se održati od 25.- 29.07.2022. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.  

 

 Obzirom da podnositeljica zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta S. P., 

rođ.16.11.2015.god. u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, Područnom 

vrtiću Punat, do kraja pedagoške godine 2022./2023.  

 

 Prihvaća se zamolba Udruge „Pokret za život“ iz Krka  za dodjelu financijske 

potpore za realizaciju projekta „Festival života“,  te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.  

 

 Prihvaća se zamolba Udruge za promicanje baštine Primorski hrvat za dodjelu 

financijske potpore prigodom obilježavanja državnog praznika Dana pobjede,  

koja manifestacija će se održati 05. kolovoza 2022. godine, te se u tu svrhu na 

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

 

 

 

 



Ad 2. 

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 Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada 

Krka za razdoblje od 01.04. – 30.06.2022. godine - vidi prilog predmetni prijedlog 

Izvješća koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

b) Prihvaća se zamolba Centra za socijalnu skrb Krk za financiranje nabavke jedne 

klupe za potrebe korisnika Centra, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2022. godinu sukladno ponudi tvrtke Rekord Urbana oprema d.o.o. Split 

odobrava iznos od 1.584,00 kn za nabavku klupe  i 640,00 kn za potrebe 

prijevoza iste.  

 

Ad 3. 

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) Prihvaća se zamolba I. G. iz Novog sela, za oslobađanje plaćanja novčane kazne 

iz opravdanih zdravstvenih razloga,  za počinjeni prometni prekršaj 

nedozvoljenog parkiranja i zaustavljanja,   u gradu Krku na mjestu 

rezerviranom za dostavu.  

Molimo podnositeljicu zamolbe da Gradu Krku, Odjeku za proračun i financije 

dostavi broj računa kako bi se izvršio povrat sredstava u iznosu od 250,00 kn.  

              Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Odsjek za proračun i financije.  

b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za financiranje uređenja 

makadamskog puta Brajutovci – Kornić, te se temeljem ponude MB Gromača vl. 

Ivica Mrakovčić odobrava iznos od 10. 138,00 kn.  

 PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavak 1. i st. 2. Zakona o PDV-u.  

 

c) Na temelju članka 3. i 4. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području grada  Krka u 2022. godini („Službene novine PGŽ“ broj: 30/21) J. Z. 

iz  Malinske,  odobrava se izvođenje građevinskih radova na izgradnji građevine 

stambene namjene u naselju Linardići ( radovi šalovanja i betoniranja) na k.č. 

1335/4 k.o. Poljica, do 09. srpnja 2022. godine.  

 

d) Na temelju članka 3. i 4. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području grada  Krka u 2022. godini („Službene novine PGŽ“ broj: 30/21) 



Građevinskom obrtu „Erta“ iz Muraja odobrava se izvođenje građevinskih 

radova na izgradnji krovišta u naselju Muraj do 07. srpnja 2022-. godine.  

 

e) Grad Krk odobrava postavu suncobrana u drugoj boji koja nije propisana 

Pravilnikom o uređenju starogradske jezgre grada Krka,  do popravka oštećene 

tende na objektu „Tiffany“ u gradu Krku.   

 

f) Utvrđuje se prijedlog Uputstva za rad prometnih i komunalnih redara – vidi 

prilog predmetno Uputstvo koje čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.  

 

Ad 4. 

 

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 informacija Odsjeka za gospodarstvo o dodjeli sredstava 

Ministarstva turizma i sporta za projekt: „Sanacija i opremanje vanjskog 

sportskog igrališta za više sportova Centar aktivnosti Krk“.        

    

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Chelichana d.o.o. za dobavu opreme za Centar 

aktivnosti Krk“, u iznosu od 48.276,95 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.     

 

c) Prihvaća se ponuda Obrta Mario Interijeri iz Kornića, za ručno razbijanje 

betona oko razvodnog ormara HEP-a, ručni iskop oko podzemnih elektro 

kablova, te probijanje temelja elektro ormarića za novi vod struje, u iznosu od 

1.000,00 kn, na radovima uređenja stare tržnice (postava novih platoa za 

bankomate) . 

PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavak st. 2. Zakona o PDV-u.  

 

d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o prijavljenom 

projektu „Dječji vrtić Vrh“ na Poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava iz 

Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. 

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavku jednog računala za potrebe 

Odsjeka za gospodarstvo, u iznosu od 5.462,50 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o.  za kupnju SW MS 365 Business 

Standard za potrebe, Odsjeka za gospodarstvo, u iznosu od 727,11 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  



 

g) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o Nacrtu uputa za 

prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana 

oporavka i otpornosti 2021-2026. za ulaganje u okviru Poziva „ Regionalna 

diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj 

turističkih proizvoda visoke dodatne vrijednosti„.  

Grad Krk će na naprijed navedeni poziv pripremiti dokumentaciju za projekte „ 

Rekonstrukcija Multimedijalnog centra Grada Krka“  te „Izgradnja sportske 

dvorane u gradu Krku“. 

 

Ad 5. 

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 Izvješće tvrtke GZR d.o.o. iz Rijeke o isporučenim uslugama 

– nadogradnja sustava za upravljanje prostornim i ne prostornim bazama 

podataka „Atlas 14“ za 2021. godinu. 

 

b) Prima se na znanje zamolba Biskupije Krk za formiranje nove zone izvan naselja 

za izdvojene namjene (T3, IS ili R1). 

Sukladno članku 43. i 47. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ 

broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  nije moguće formiranje novih 

građevinskih područja.  

 

c) Prima se na znanje zamolba Caritasa Biskupije Krk za izmjenu PPU Grada 

Krka zbog izgradnje objekta za skladišni prostor Caritasa Biskupije Krk.  

Sukladno Prostornom planu PGŽ građevinsko područje naselja Krk nema uvjeta 

za širenje te temeljem Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj: 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)  nije moguće formiranje novih građevinskih 

područja izvan naselja.  

 

d) Prihvaća se procjena za uređenje sunčališta Plav u gradu Krku - Lunta, 2 dio, u 

iznosu od 450.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, a koju procjenu 

je  je revidirao Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero dipl. ing. 

građ., zbog velike razlike u ponuđenoj i procijenjenoj vrijednosti u postupku 

javne nabave.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka 

javne nabave za izvođenje radova na  uređenju sunčališta Plav u gradu Krku - 

Lunta, 2 dio, kako bi izvođenje radova započelo odmah po završetku turističke 

sezone.  

 



e) Prima se na znanje Zapisnik sa sastanka radne skupine za pripremu projekta 

Valbiska. 

Projektanti i Županijska lučka uprava, odnosno Upravni odjel za pomorstvo, 

promet i veze Primorsko goranske županije dužni su hitno dostaviti lokacijske 

uvjete i ostale uvjete gradnje za sve luke koje će se mijenjati u Prostornom planu 

Grada Krka.   

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,00 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


