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                 GRADONAČELNIK

Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-54- 56
Krk, 04. rujna  2018.

             
Z A P I S N I K

sa 54. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 03. rujna (ponedjeljak) 2018. godine u Uredu 
Gradonačelnika u Krku.

Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju 
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, 
Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik 
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, 
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Marinka Margan, 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. Imovinsko – pravni predmeti.
2. Odsjek za društvene djelatnosti: 
 Tvrtka Autotrans d.o.o. Cres – zahtjev za dostavu očitovanja u vezi sufinanciranja 

prijevoza učenika srednjih škola od strane jedinica lokalne samouprave.
 Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o skorom isteku mandata članova 

Upravnog vijeća vrtića.
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 Udruga Kreativni Krk - zamolba za sufinanciranje odlaska članova udruge u 
Rockenhausen, na način da Grad Krk sufinancira troškove puta.

 Plesna škola “Ris” Rijeka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje prostora Dječjeg 
vrtića “Katarina Frankopan” u Krku za održavanje radionica.

 Prijedlog Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Počasni konzulat Ukrajine u 
Omišlju, za sufinanciranje humanitarne akcije – ljetovanja za djecu poginulih branitelja i 
izbjeglica iz Ukrajine.

 Šahovski klub „Draga“ i Šahovski savez PGŽ – zamolba za sufinanciranje Međunarodnog 
šahovskog prvenstva PGŽ pod nazivom “ Zlatni otok Krk”.

 Dijana Pupovac iz Krka, Zagrebačka 18 c – zamolba za sufinanciranje boravka njezinog 
djeteta u dječji vrtić „Lastavica“ u Puntu,  od 03. rujna  2018. do kraja pedagoške godine 
2018./2019.

3. PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - prijedlog za 
imenovanje predstavnika i njegova zamjenika od strane Grada Krka u cilju 
uključivanja i izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma u Primorsko goranskoj 
županiji.

4. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - prijedlog u vezi davanja prethodne 
suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića„Katarina Frankopan“ Krk.

5. Izvješće o poslovanju poštanskog ureda 51 517 Kornić za 2017. godinu, dostavljeno 
od Hrvatske Pošte d.d. Zagreb, Divizija mreža, Jurišićeva 13, Zagreb.

6. Prijedlog Ugovora broj 150/08/2018 o udruživanju novčanih sredstava radi 
financiranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. 
godini, dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj.

7. Obrt za usluge u građevinarstvu IN-KO – ponuda za izradu i montažu inox ograde 
oko novog Trga kod crkve Sv. Mihovila u naselju Vrh.

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 
“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz projekta Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za projekt “ 
Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići”.

9. Obavijest o održanom radnom sastanku u APN-u u vezi pomoći stradalnika 
Domovinskog rata koji se nalaze na Konačnoj listi prioriteta za kupnju stanova po 
programu stambeno poticane stanogradnje i podnesku Udruge HVIDR-a otok Krk.
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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  utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup javne 
površine (dijela k.č. 3140/3 k.o. Krk grad) za obavljanje djelatnosti jednostavnih 
ugostiteljskih usluga o čemu je javni natječaj objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 
66/18 od 20. srpnja 2018. godine.

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja radi prodaje z.č. 1754 k.o. Kornić, površine 
126 m² , vezano za prijedlog Željka i Ane Žužić iz Oštrobradići 38A, koji za predmetno 
zemljište imaju sa Gradom Krkom zaključen ugovor o zakupu zemljišta .

3. Donošenje odluke o zaključenju kupoprodajnog ugovora sa Josefom Kristianom Mezykom 
iz Poljske za k.č. 3698/7 k.o. Krk grad (z.č. 1621/10 k.o. Krk) 
površine 3 m², nastala od k.č. 3698/4 k.o. Krk grad (z.č. 1621/6 k.o. Krk) radi formiranja 
građevinske parcele zajedno sa k.č. 3698/1 i k.č. 3699/3, obje k.o. Krk grad , vlasništvo 
predlagatelja, sukladno građevinskoj dozvoli klasa: UP/I-361-03/18-06/5 od 3. srpnja 
2018. godine.

4. Donošenje odluke o zaključenju kupoprodajnog ugovora za k.č. 3830/5 k.o. Krk grad 
(z.č. 1553/7 k.o. Krk) površine 69 m², koja parcela ulazi u sastav ulice Lina Bolmarčića u 
gradu Krku, po prijedlogu vlasnika Vasilich Umberta iz Krka, S. Vraza 7 , zastupanog po 
Vasilich Dariu.

5. Donošenje odluke o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu javne površine 
(ugostiteljske terase) površine 22 m² koja se nalazi ispred fasade zgrade na adresi 
Dr. Dinka Vitezića 2, koji je zaključen 4. svibnja 2018. godine, sa zakupnikom Kurykta 
d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vidikovac 35, zastupano po članu društva Antonu Justiću   iz 
razloga jer ugostiteljski objekt nije dobio minimalno tehničke uvjete i nije radio u 2018. 
godini.

6. Prijedlog Aztek d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Iločka 34 za produljenje roka izrade 
glasvnog projekta svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka na području Šotoventa  
do 31. prosinca 2018. godine. Predlagatelj traži produljenje roka izrade zbog potrebe 
ishođenja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt svjetlovodne distribucijske mreže.

7. Prijedlog Ivana Kosića iz Pinezića, Torkul 4 za ukidanje statusa javnog dobra na 
z.č. 1385/5 k.o. Skrpčići , upisana u Popis I za k.o. Skrpčići kao javno dobro – put, radi 
rješavanja imovinsko pravnih odnosa na dijelu navedene parcele u površini od 116 m² , 
koji se nalazi ograđen unutar okućnice kuće predlagatelja izgrađene na 
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gr.č. 103 k.o. Skrpčići.

8. Donošenje odluke da se u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu izuzme 
lokacija koja se nalazi na z.č. 1699/1 k.o. Linardić, vlasništvo Samostana Franjevaca 
Trećeredaca , za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga. 
(kiosk do 12 m2).

9. Donošenje odluke o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu zemljišta i to dijela 
k.č. 3511/2 k.o. Poljica, površine 120 m² , koji je zaključen 2. travnja 2012. godine, sa 
zakupnikom Valterom Kosićem iz Žgaljići 25, radi uređenja istog kao okućnice kuće 
izgrađene na gr.č. 216 k.o. Poljica,  iz razloga jer je imenovani kuću prodao 
Dr. Anti Lučevu iz Žgaljići 7, te se ujedno predlaže zaključenje ugovora o zakupu 
predmetnog zemljišta sa novim vlasnikom kuće.

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih 
odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.  

Ad 2.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon 
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće

Z a k l j u č k e

a) Grad Krk sufinancirati će prijevoz učenika i studenata koji imaju prebivalište na 
području Grada Krka u dijelu koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu 
financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 
2018./2019. školsku godinu, odnosno u dijelu koji se ne financira temeljem Zakona o 
otocima i roditeljskom participacijom.

Sukladno odredbama prednjeg stavka ovog zaključka upućujemo tvrtku Autotrans 
d.o.o. da dostavi prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 
i studenata.

b) Budući da mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 
Krk ističe 29. rujna 2018. godine, temeljem članka 34. stavak 3. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi  („Narodne novine“ broj:10/97, 101/07 i 94/13) 
potrebno je od strane Osnivača imenovati nove članove. 

Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da uputi dopis Općini Malinska – 
Dubašnica, Omišalj i Baška,  kako bi dostavili prijedloge u svezi gore navedenog 
traženja Gradu Krku najkasnije do 20. rujna 2018. godine. 
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c) Grad Krk financirati će troškove puta članova Udruge Kreativni Krk za sudjelovanje 
na jesenskon sajmu uz nastup benda “Don Demižon i Ego Tripice”, na način da će se 
potreban iznos sredstava uplatiti direktno na račun prijevoznika.  

d) Plesnoj školi “Ris” iz Rijeke daje se suglasnost za korištenje prostora Dječjeg vrtića 
“Katarina Frankopan” u Krku,  za održavanje radionica, od dana 08. rujna 2018. 
godine do kraja školske 2018.2019. godine. 

e) Prihvaća se zamolba Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Počasnog 
konzulata Ukrajine u Omišlju, za sufinanciranje humanitarne akcije - ljetovanja za 
djecu poginulih branitelja i izbjeglica iz Ukrajine, u kampu Šilo, te se u tu svrhu na 
teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

f) Šahovskom klubu „Draga“ i Šahovskom savezu PGŽ, odobrava se financijska 
potpora za  održavanje manifestacije Međunarodnog šahovskog prvenstva 
Primorsko goranske županije po nazivom “Zlatni otok Krk” koja manifestacija će 
se održati u Malinskoj, od 5. – 9. studenog 2018. godine, te se u tu svrhu na teret 
Proračuna za 2018. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn. 

g) Kako dijete podnositeljice zamolbe nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 
sufinanciranje boravka djeteta u vrtić „Lastavica“ u Puntu,  Grad Krk sufinancirati 
će boravak djeteta Dijane Pupuvac iz Krka u vrtić Punat od 03. rujna 2018.  do kraja 
pedagoške godine 2018./2019. 

Ad 3.

Prijedlog PGŽ, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, za imenovanje 
predstavnika i njegova zamjenika od strane Grada Krka u cilju uključivanja i izrade Operativnog 
plana razvoja cikloturizma u Primorsko goranskoj županiji, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se prijedlog PGŽ,Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, za imenovanje predstavnika i njegova zamjenika od strane Grada Krka u cilju 
uključivanja i izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma u Primorsko goranskoj 
županiji.

2. Za predstavnika Grada Krka u cilju uključivanja i izrade Operativnog plana razvoja 
cikloturizma u Primorsko goranskoj županiji imenuje se: 

- Nataša Jurina direktorica TZ Grada Krka i 



6

- Igor Hrast stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Odsjeka za 
gospodarstvo Grada Krka. 

Ad 4.

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina 
Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Temeljem odredbi članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića, prihvaća se prijedlog 
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi davanja prethodne suglasnosti na Izmjene 
i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića„Katarina 
Frankopan“ Krk.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića„Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 
i usvajanja.

Ad 5.

Izvješće o poslovanju poštanskog ureda 51 517 Kornić za 2017. godinu, dostavljeno od Hrvatske 
Pošte d.d. Zagreb, Divizija mreža, Jurišićeva 13, Zagreb, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Izvješće o poslovanju poštanskog ureda 51 517 Kornić za 2017. godinu, 
dostavljeno od Hrvatske Pošte d.d. Zagreb, Divizija mreža, Jurišićeva 13, Zagreb, broj: DM-
04/4-011354/17, od 20. srpnja 2018. godine. 

Ad 6.

Prijedlog  Ugovora broj 150/08/2018 o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja 
promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini, dostavljen od PGŽ, 
Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se prijedlog  Ugovora broj 150/08/2018 o udruživanju novčanih sredstava radi 
financiranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini, 
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dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj – vidi prilog 
predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Ad 7.

Ponudu Obrta za usluge u građevinarstvu IN-KO za izradu i montažu inox ograde oko novog Trga 
kod crkve Sv. Mihovila u naselju Vrh,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 
Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se ponuda Obrta za usluge u građevinarstvu IN-KO za izradu i montažu inox 
ograde oko novog Trga kod crkve Sv. Mihovila u naselju Vrh, u iznosu od 32.760,00 kn u 
koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

Ad 8.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 “Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima” iz projekta Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014.-2020. Za projekt “ Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići”, obrazložio 
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 
“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz projekta Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za project
“Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići” – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 
koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 “ Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz projekta Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt “ Rekonstrukcija zgrade društvenog 
doma Bajčići” upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

Ad 9.

Obavijest o održanom radnom sastanku u APN-u u vezi pomoći stradalnika Domovinskog rata 
koji se nalaze na Konačnoj listi prioriteta za kupnju stanova po programu stambeno poticane 
stanogradnje i podnesku Udruge HVIDR-a otok Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći

Z a k l j u č a k
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1. Prima se na znanje Obavijest o održanom radnom sastanku u Agenciji za pravni 
promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu dana 24. srpnja 2018. godine, kao 
i podnesku Udruge HVIDR- a otok Krk upućenom Ministarstvu hrvatskih 
branitelja RH u vezi pomoći u rješavanju stambenog pitanja za dvoje stradalnika  
Domovinskog rata sa područja Grada Krka (Lorena Kraljek i Željko Kranželić. 
Na listi je Silvio Kraljek, član obitelji odnosno brat Lorene Kraljek) koji se nalaze na 
Konačnoj listi prioriteta za kupnju stanova po programu stambeno poticane 
stanogradnje.   

2. Obzirom na odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 
i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17), a osobito odredbe 
GLAVE VI. Pravo na stambeno zbrinjavanje (članak 83. do 100. Zakona) kojima 
se u cjelosti uređuje stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata 
potrebno je u svrhu rješavanja konkretne pomoći za osobe iz točke 1. ovog 
Zaključka i donošenju daljnih Odluka Grada uputiti zahtjev Ministarstvu  
hrvatskih branitelja u cilju zajedničkog rješavanja ovoga pitanja i ishođenja 
odgovarajućih potvrda iz članka 87. stavka 3. Zakona.

3. Slijedom iznesenog zadužuje se pročelnik JUO da u što skorijem roku pripremi 
podnesak s osnovnim podacima o dosadašnjim aktivnostima i Odluka Grada 
Krka u vezi započete izgradnje POS-ove stambene građevine  u Krku. 

  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15, 00 sati.

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof.


