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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-50-58 

Krk, 19. rujna 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 50. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 19. rujna (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, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske 

poslove, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,  Vedran 

Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, 

Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, 

voditelj Odsjeka za gospodarstvo, 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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Zamolba Hospicija Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, Tizianova 15, za 

sufinanciranje rada Hospicija u 2022. godini; 

 Klub informatičara otoka Krka iz Krka- zamolba  za dodjelu financijske 

potpora male vrijednosti za projekt „natjecanje s robotima – „Robotrka na 

prstenac“, 

 Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje  obilježavanja blagdana Sv. 

Mihovila zaštitnika naselja Vrh; 

 Prijedlog teksta Natječaja  za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 

školsku akademsku godinu 2022./2023. godinu; 

 Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka za 

školsku akademsku godinu 2022./2023. 
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 Zamolba  Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje 

odlaska istraživačke grupe na Svjetsku izložbu minerala i fosila u Munchen; 

 Udruga veterana Domovinskog rata otok Krk – zamolba za financijsku pomoć 

pri uređenju spomenika poginulim braniteljima u Brinju. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Nacrta Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krka; 

b) Prijedlog Nacrta Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krka. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Predstavka   H. C. iz Kornića,   na izvedene radove u svezi izgradnje sustava 

fekalnih voda u naselju Kornić; 

b) Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije o 

provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i 

deratizacije, koji je obavljen dana od 11. – 22. travnja 2022. godine; 

c) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje sanacije poljskog puta Polje – Kaštel, 

d) R. P. iz Malinske, zamolba za popravak i održavanje makadamskog puta prema 

predjelu „Munćal“ u gradu Krku; 

e) Udruga Rukotvorine iz Krka, - zamolba za zamjenu prozora u prostoru kojeg 

koristi Udruga, a koji prostor je u vlasništvu Grada Krka na adresi Trg Sv. Kvirina 

1, u gradu Krku. 

5.  Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Ponuda Državnog arhiva Rijeka, za trajno preuzimanje gradiva prednika, te za 

mjere zaštitnog snimanja (skeniranja);    

b) Ponuda I. Z. iz Linardića,  za ostvarivanje prva prvokupa za k.č. 33/7G i 33/5G u 

naravi kuća i dvorište u k.o. Poljica, naselje Milohnići; 

c) Zamolba Ugostiteljskog obrta „Maritim“ iz Krka, Braće Linardić 10, za izdavanje 

suglasnosti za produženje radnog vremena za Restoran „Harbour“ koji se nalazi u 

Krku, u ulici Lukobran 2, za održavanje  svečane večere – svadbe,  za dan 24. 

rujna 2022. godine; 

d) Informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu 

utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o Izmjeni i dopuni okolišne 

dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada Treskavac, operatera Ponikve 

Eko otok Krk d.o.o., 

e) Prijedlog Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za preuzimanje obračunskog mjernog 

mjesta na Sportskom centru Josip Pepi Uravić“ Krk za koje obračunsko mjesto je 

prethodni korisnik bio zakupnik prostora Caffe bara, na Sportskom centru, te 

budući da predmetni  prostor više nije u najmu, moli se da Grad Krk preuzme 

plaćanje obračunskog mjernog mjesta. 

6. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uvrštenje projekta Dječje igralište u naselju 

Kornić u Proračun za 2023. godinu; 
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b) Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za kreiranje mreže za videonadzor i izmicanje 

opreme za videonadzor iz poslovne mreže Grada Krka; 

c) Ponuda Obrta „Meštrija“ Vl. Vedran Hržić iz Krka za izradu nosača zastave za 

zgradu Vecle d.o.o. 

d) Ponuda Momentum grupe d.o.o iz Krka, za izradu glavnog projekta vodovodne i 

kanalizacijske instalacije i unutarnje hidrantske mreže na građevini 

Multimedijalnog centra u Krku. 

Ad 1. 

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 odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na 

uređenju prostorija u suterenu Društvenog doma u Vrhu. Evidencijski broj naručitelja: 

NMV: 25/22. 

 

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

izgradnji prometnice u zoni Lunta ( formiranje trase OS I ) u gradu Krku. Evidencijski broj 

naručitelja: NMV: 26/22. 

 

3.Prijedlog GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku za zaključenje Dodatka Ugovora o građenju 

zgrade Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku koji se u evidenciji Grada Krka vodi pod 

klasom: 406-09/21-01/4 od 18. ožujka 2022. godine , a vezano za ugovaranje promjene 

ugovorenih jediničnih cijena radova sukladno članku 627. Zakona o obveznim odnosima. 

 

4.Prijedlog Z. H. E. G., Z. E. M. i dr. iz Njemačke za kupnju z.č. 2538/13 k.o. Linardići 

površine 57 m
2 

, radi formiranja građevinske parcele u naselju Brzac koju predmetna parcela 

čini zajedno sa z.č. 1872/1 , 1870/3 i 1874 , sve k.o. Linardići , vlasništvo predlagatelja, sve 

sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli. 

 

5.Prijedlog Đ. K. iz Zagreba, za sporazumni raskid Ugovora o zakupu zemljišta i to k.č. 

1481/55 površine 210 m
2
k.o. Kornić , koji ugovor je zaključen dana I l . listopada 2020. 

godine na određeno vrijeme u trajanju do I l . listopada 2023. godine , radi uređenja 

navedene parcele kao okućnice stambene građevine izgrađene na k.č. 1481/56 k.o. Kornić , 

koja je bila vlasništvo predlagateljice. Kako je predlagateljica stambenu građevinu prodala , 

nema daljnjeg pravnog interesa za zakup navedene parcele. 

 

6.Prijedlog Ivane Frajman iz Krka, Nikole Udine Algarottia 11, za sporazumni raskid 

Ugovora o zakupu javne površine i to dijela k.č. 3939 k.o. Krk grad površine 20 m
2
 , koji 

ugovor je zaključen dana 23. lipnja 2022. godine na određeno vrijeme u trajanju do 15. 

travnja 2025. godine, radi postavljanja privremenog objekta zakupnika za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti. 
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7 .Ponovno razmatranje prijedloga M. K. Z. iz Krka za zamjenu nekretnina i to: k.č. 

3521k.o. Krk grad površine 1214 m
2
 ( vlasništvo predlagateljice u 6/7 dijela ) i k.č. 3522 

k.o. Krk grad površine 540 m2 ( vlasništvo predlagateljice u cijelosti ) za k.č. 3822/9 

površine 916 m
2
 , k.č. 3854/8 površine 2020 m

2
 i k.č. 3854/9 površine 1608 m

2
 , za koje se 

utvrdi daje iste tržišne vrijednosti. 

8.Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Krka , koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na k.č. 3028 

k.o. Krk grad ( gr.č. 307/4 k.o. Krk ) na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 površine 12 m
2
 ( raniji 

zakupnik IPPON d.o.o. Krk). 

9.Prijedlog B. G. iz Slovenije , zastupan po Aleksandru Puhu , odvjetniku iz Pule za 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č. 970/3k.o. Skrpčići površine 539 m
2
 , u naravi 

put , na kojoj parceli je upisano pravo vlasništva za korist J. M. pok. Antona iz Pinezića. 

 

10.Prijedlog L. B. iz Punta, za davanje u zakup poslovne prostorije u prizemlju zgrade u 

Krku, Kvarnerska 21, radi nastavka održavanja nastave u školi stranih jezika (raniji 

zakupnik poslovne prostorije — Milica Žužić ). 

 

11.Prijedlog M. Ž. iz Ploča, za davanje u dnevni zakup javne površine na području Dunat u 

periodu od 13. rujna 2022.godine do 20. studenog 2022. godine , radi prodaje voća ( 

mandarina ). 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 2. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, Tizianova 15, odobrava se 

financijska potpora za rad Hospicija u 2022. godini, te se u svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 20.000,00 kn. 

 

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

godini,  Klubu informatičara otoka Krka iz Krka, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 3.400,00 kn u cilju realizacije projekta „natjecanje s 

robotima – „Robotrka na prstenac“.   

 

 Mjesnom odboru Vrh  odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.500,00 kn 

za obilježavanje manifestacije blagdana Sv. Mihovila koja će se održati 29. rujna 

2022. godine,  u naselju Vrh uz održavanje  kulturnog  programa.  
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 Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima za školsku/ akademsku godinu 2022./2023. (vidi prilog predmetni tekst 

Natječaja koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Natječaj iz stavka 1. ovog zaključka objaviti će se na web stranici Grada Krka. 

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada 

Krka za školsku akademsku godinu 2022./2023., (vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka za 

školsku akademsku godinu 2022./2023. objaviti će se na web stranici Grada 

Krka. 

 

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

za odlazak istraživačke grupe učenika na Svjetsku izložbu minerala i fosila, koja 

će se održati 1. 2. listopada 2022. godine u Munchenu,  te se u navedenu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 400,00 kn po 

učeniku ( ukupno 19 učenika).  

 

 Udruzi veterana Domovinskog rata otok Krk odobrava se financijska potpora za 

uređenje spomenika poginulim braniteljima u Brinju, te se u tu svrhu odobrava 

iznos od 2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, temeljem ponude 

tvrtke Junior kamen Krk i iznos od 4.312,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a,  na temelju ponude Grafotisak Braut Krk.  

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

Ad 3. 

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) Utvrđuje se novi  Nacrt prijedloga Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka, nakon izmjena koje se odnose na 

luku Valbiska -  vidi prilog predmetni prijedlog Nacrta  Odluke koja čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Nacrt Odluke 

dostavi JU Zavod za prostorno uređenje i Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije. 

  

b) Usvaja se Nacrt prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Krka u kojim izmjenama će se obrađivati luka 

Valbiska - vidi prilog predmetni prijedlog Nacrta Odluke koja čini sastavni dio 

ovog zaključka. 
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Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Nacrt Odluke 

dostavi JU Zavod za prostorno uređenje i Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije.  

 

Ad 4. 

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 predstavka  H. C. iz Kornića, na izvedene radove u svezi 

izgradnje sustava fekalnih voda u naselju Kornić. 

Upućuje se Edo Hero dipl. ing. građ. da izvidi problematiku oborinskih voda u 

ulici Na Zdenac u naselju Kornić, te pripremi troškovnik za izvođenje potrebnih 

radova u cilju rješavanja problematike oborinske odvodnje na tom području.   

 

b) Prihvaća se Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske 

županije o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne 

dezinsekcije i deratizacije, koji je obavljen dana od 11. – 22. travnja 2022. godine 

- vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

c) Prima se na znanje zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje sanacije 

poljskog puta Polje – Kaštel. 

Upućuje se Edo Hero dipl. ing. građ. da izvidi dionicu makadamskog puta na 

potezu Polje – Kaštel, te pripremi troškovnik radova na način da se dijelovi puta 

gdje su velike strmine asfaltiraju, a ostatak makadamskog puta sanira.  

 

d) Prima se na znanje zamolba R. P. iz Malinske, za popravak i održavanje 

makadamskog puta prema predjelu „Munćal“ u gradu Krku.  

Upućuje se Edo Hero dipl. ing. građ. da izvidi dionicu, te pripremi troškovnik 

radova na način da se dijelovi puta gdje su velike strmine asfaltiraju, a ostatak 

makadamskog puta sanira.  

 

e) Prihvaća se zamolba Udruge Rukotvorine iz Krka, za zamjenu tri prozora u 

prostoru kojeg koristi Udruga, a koji prostor je u vlasništvu Grada Krka na 

adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku. 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu za izmjenu 

stolarije za naprijed navedeni prostor, na način da se postavi nova drvena 

stolarija.  

U dijelu zamolbe vezano za postavu klima uređaja, Grad Krk ne odobrava 

financiranje postave klima uređaja zakupcima prostora.  

Za postavu klima uređaja na zgradi u vlasništvu Grada Krka potrebno je 

zatražiti pismenu suglasnost JUO Odsjeka za komunalno gospodarstvo.    
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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 ponuda Državnog arhiva Rijeka, za trajno preuzimanje gradiva 

prednika, te za mjere zaštitnog snimanja (skeniranja) i to:  

- sređivanje i preuzimanje gradiva u iznosu od 2.000,00 kn (265 E)  po dužnom 

metru arhive; 

- zaštitno snimanje u iznosu od 3 kn (40 centa) po skenu do formata A3 , odnosno 6 

kn ( 80 centa); 

- rad na gradivu u pismohrani Grada Krka u iznosu od 15.000,00 kn ( 2.000 E)   

             Upućujemo ponuditelja da Gradu Krku dostvi prijedlog Ugovora o realizaciji 

posla.  

b) Grad Krk ne namjerava iskoristiti pravo prvokupa kulturnog dobra za k.č. 

33/7G i 33/5G u naravi kuća i dvorište u k.o. Poljica, naselje Milohnići, prema 

ponudi  Ivana Zeca iz Linardići 7a, koji je u zemljišnim knjigama Općinskog 

suda u Crikvenici, Zemljišno knjižni odjel Krk, upisan kao vlasnik nekretnine.  

Provođenje ovog Zaključak povjerava se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske 

poslove koji ga je dužan dostaviti vlasniku nekretnine i drugim pravnim osobama 

koje imaju pravo prvokupa prema članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

c) Obrtu za ugostiteljstvo „Maritim“ iz Krka, daje se suglasnost za produženje 

radnog vremena za Restoran „Harbour“ koji se nalazi u Krku, u ulici Lukobran 

2, za održavanje  svečane večere – svadbe koja će se održati dana 24. rujna 2022. 

godine, u vremenu od 17,00 – 04,00 sata. 

 U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi  u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 

d) Prima se na znanje informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o Izmjeni 

i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada Treskavac, 

operatera Ponikve Eko otok Krk d.o.o., KLASA:UP/I-351-02/22-45/09, 

URBROJ: 517-05-1-3-1-22-4, OD 01. rujna 2022. godine.  

 

e) Prihvaća se prijedlog Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za preuzimanje 

obračunskog mjernog mjesta na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ Krk 

(broj obračunskog mjesta: 10968515, priključne snage kW 11,96)  za koje 

obračunsko mjesto je prethodni korisnik bio zakupnik prostora Caffe bara, na 

Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“.  
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Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da tvrtki HEP ODS d.o.o. 

dostavi Obavijest o raskidu Ugovora i prijenosu Ugovora o korištenju mreže za 

obračunsko mjerno mjesto: 10968515, s danom 01. srpnja 2022. godine.  

 

Ad 6. 

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 prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uvrštenje projekta Dječje 

igralište u naselju Kornić u Proračun za 2023. godinu.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da temeljem izrađenog 

troškovnika čija procijenjena vrijednost radova za uređenje Dječjeg igrališta u 

naselju Kornić iznosi 397.230,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a,  

tijekom 2023. godine provede postupak javne nabave,  sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za kreiranje mreže za 

videonadzor i izmicanje opreme za videonadzor iz poslovne mreže Grada Krka, u 

ukupnom iznosu od 29.426,25 kn ( 3.905,53 Eura) u koji iznos nije uračunat iznos 

PDV-a.  

 

c) Prihvaća se ponuda Obrta „Meštrija“ Vl. Vedran Hržić iz Krka za izradu nosača 

zastave za zgradu Vecle d.o.o. u iznosu od 2.640,00 kn u koji iznos nije uračunat 

iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se ponuda Momentum grupe d.o.o iz Krka, za izradu glavnog projekta 

vodovodne i kanalizacijske instalacije i unutarnje hidrantske mreže na građevini 

Multimedijalnog centra u Krku, u iznosu od 29.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13,00 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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