
 

                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-51-59 

Krk, 26. rujna 2022. 

Z A P I S N I K 

 

sa 51. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. 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, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,   

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:  

 Caritas Biskupije Krk-  zamolba za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „72 sata bez kopromisa“;   

 Josipa Braut iz Kornića- zamolba autorice knjige zbirke pjesama pod naslovom 

„Va dihe Kvarnera“ za sufinanciranje troškova tiskanja knjige; 

 Prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za sufinanciranje kulturno 

zabavnog programa jesen – zima 2022. - proljeće – ljeto 2023.; 

 Prijedlog teksta  Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada 

Krka za 2023. godinu; 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Zamolba  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk za pomoć u organizaciji 

Županijskog vatrogasnog natjecanja, koje će se održati u gradu Krku, dana 16. 

listopada 2022. godine; 

b) Tvrka HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, za prekop ceste u Krku, u 

dijelu Ružmarinske ulice, radi rekonstrukcije NN električne mreže i dotrajalih 

drvenih stupova; 



c) Prijedlog tvrtke HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, za prekop ceste u 

Krku, u dijelu ulice Ivana Zajca, radi rekonstrukcije NN električne mreže i 

polaganje novih podzemnih kabela; 

3. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i 

dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina 

Frankopan»; 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju  članova Vijeća časti; 

c) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Etičkog odbora; 

d) Dopis Primorsko goranske županije Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i 

ruralni razvoj: Odluku o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, 

e) Dopis Primorsko goranske županije Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i 

ruralni razvoj: Program udruženog oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za 

turizam Primorsko goranske županije u 2023. godini. 

Ad 1. 

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  

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

godini,   Caritasu Biskupije Krk,   odobrava se financijska potpora u iznosu od 

3.000,00 kn u cilju realizacije projekta „72 sata bez kopromisa“.   

 

 Prihvaća se zamolba Josipe Braut iz Kornića autorice knjige zbirke pjesama pod 

naslovom „Va dihe Kvarnera“ za sufinanciranje troškova tiskanja knjige u 

iznosu od 5.200,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da naprijed navedeni iznos uplati na 

žiro račun tiskare. 

 

 Prima se na znanje prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za sufinanciranje 

kulturno zabavnog programa jesen – zima 2022. - proljeće – ljeto 2023. 

Mjesnom odboru Skrbčić – Pinezić odobrava se financijska potpora za 

održavanje manifestacije „nedilje sprid Frančiškove“ koja će se održati 02. 

listopada 2022. godine  u naselju Skrbčići.  

Grad Krk odobriti će potreban iznos sredstava za financiranje troškova sopaca i 

muzičara, po dostavljenoj ponudi Udruge. 

Ostatak predloženog programa za dodjelu financijske potpore razmotriti će se u 

narednom razdoblju.  

   

 Prihvaća se prijedlog teksta  Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u 

kulturi Grada Krka za 2023. godinu.  



Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu, 

objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Krka.   

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) Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krk daje se suglasnost za korištenje javne 

površine u gradu Krku na Ribarskom mulu i na Sportskom centru „Josip Pepi 

Uravić u cilju održavanja  Županijskog vatrogasnog natjecanja, koje će se 

održati u gradu Krku, dana 16. listopada 2022. godine.                                                                                             

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk oslobađa se plaćanja zakupa javne 

površine,  na temelju članka 32. stavak 1. Odluke o davanju u zakup javnih 

površina za postavu privremenih objekata („Službene novine PGŽ“  broj: 18/10, 

10/12 i 29/15).  

 

- U cilju realizacije Županijskog vatrogasnog natjecanja Grad Krk odobrava 

financijsku potporu za sufinanciranje muzičkog programa, pozornice i 

razglasa.  

Obvezuje se podnositelj zamolbe da Gradu Krku, JUO Odsjeku za proračun i 

financije dostavi ponude za sufinanciranje zabavnog programa  iz stavka 2. 

ovog zaključka.   

Grad Krk predlaže da svu organizaciju pri odvijanju manifestacije preuzme 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk. 

 

b) Tvrtki HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, daje se suglasnost za prekop 

ceste u Krku, u dijelu Ružmarinske ulice, radi rekonstrukcije NN električne 

mreže i dotrajalih drvenih stupova. 

              Suglasnost za obavljanje izvođenja građevinskih radova daje se uz sljedeći 

uvjet:  

- nakon izvršenih uzdužnog prekopa, odnosno građevinskih radova u dijelu 

Ružmarinske ulice u gradu Krku, Grad Krk nalaže  da se predmetna površina 

asfaltira u širini od 1,20 m po cijeloj dužini kanala, a ako se radovi odvijaju na 

nogostupu tada je potrebna je kompletna obnova nogostupa u cijeloj širini, prema 

posebnim uvjetima izdanim od JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo. 

 

          Obvezuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda prethodne uvjete za 

prekop ceste u Krku, u dijelu  Ružmarinske ulice, radi rekonstrukcije NN 

električne mreže i dotrajalih drvenih stupova. 

 

c) Tvrtki HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, daje se suglasnost za prekop 

ceste u Krku, u dijelu ulice Ivana Zajca, radi rekonstrukcije NN električne mreže 

i polaganje novih podzemnih kabela. 

              Suglasnost za obavljanje izvođenja građevinskih radova daje se uz sljedeći 

uvjet:  

- nakon izvršenog uzdužnog prekopa, odnosno građevinskih radova u dijelu ulice 

Ivana Zajca u gradu Krku, Grad Krk nalaže  da se predmetna površina asfaltira  u 



širini od 1,20 m po cijeloj dužini kanala, prema posebnim uvjetima izdanim od 

JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo. 

 

       Obvezuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda prethodne uvjete za  

prekop ceste u Krku, u dijelu ulice Ivana Zajca, radi rekonstrukcije NN električne 

mreže i polaganje novih podzemnih kabela. 

 

Ad 3. 

 

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 Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić 

«Katarina Frankopan».  

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i 

dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina 

Frankopan»,  uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja. 

b) Gradonačelnik Grada Krka daje  pozitivno mišljenje na  prijedlog Odluke o 

imenovanju  članova Vijeća časti (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Odluke 

koji čini njegov sastavni dio). 

Prijedlog Odluke o imenovanju  članova Vijeća časti, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

c) Gradonačelnik Grada Krka daje  pozitivno mišljenje na  prijedlog Odluke o 

imenovanju  članova Etičkog odbora (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog 

Odluke koji čini njegov sastavni dio). 

Prijedlog Odluke o imenovanju  članova Vijeća časti, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

d) Prima se na znanje Dopis Primorsko goranske županije Upravnog odjela za 

turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj: Odluku o visini turističke pristojbe za 

2023. godinu, KLASA: 334-01/22-01/3, URBROJ: 2170/1-08-01/8-22-1, od 09. 

rujna 2022. godine.  

 

e) Prihvaća se prijedlog Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, 

poduzetništvo i ruralni razvoj:  Program udruženog oglašavanja zračnog 

prijevoza od interesa za turizam Primorsko goranske županije u 2023. godini, te 

tablica 1. sa iznosima udruživanja novčanih sredstava namjenski,  za 

sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa strateškim partnerima u 

2023. godini, u kojoj  obveza Grada Krka iznosi 105.000,00 kn.  

 

 



 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11,00 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 


