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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/18-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-18-57- 61 

Krk, 02. listopada  2018. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 58. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 01. listopada (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, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu  okoliša, Dinka Pejnović, 

voditeljica Odsjeka za proračun i financije,  Igor Hrast, stručni suradnik za održivi 

razvoj, Tamara Žic, 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:  

 ŠRD „Lovrata iz Krka- zamolba  za sufinanciranje održavanja Međunarodnog 

prvenstva u sportskom ribolovu koje će se održati tijekom jeseni 2018. godine, 

u gradu Krku; 

 Prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija učenicima I studentima za 

školsku akademsku godinu 2018./2019. godinu i obrazac Zahtjeva. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  
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a) Razmatranje potrebe za izgradnju nove prometnice na predjelu Kokoreče u gradu 

Krku; 

b) Troškovnik radova izrađen od tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija za izgradnju 

dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu Krku na k.č. 2065 k.o. Krk grad; 

c) Troškovnik za izgradnju dijela građevine “Zgrade Jedriličarskog kluba Plav” na 

k.č. 3932/3 k.o. Krk, izrađene od Nenada Kocijana dipl.ing.arh. iz Rijeke; 

d) Troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za izgradnju šest novih grobnih 

niša i tri kosturnice, te uređenje postojećih dvanaest grobnih niša i šest kosturnica 

na mjesnom groblju u Korniću; 

e) Tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja – ponuda  za izradu tehničkog rješenja za 

smještaj polupodzemnih spremnika za komunalni otpad u gradu Krku; 

f) Razmatranje uređenja plaža u gradu Krku; 

g) Razmatranje projekta dovršetka izgradnje dijela primarne prometnice planske 

oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u obuhvatu DPU 

dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku; 

h) Mjesni odbor Kornić – zamolba za uređenje javne površine na Dunatu (kružnog 

toka); 

i) Razmatranje ispravljenog troškovnika radova za uređenje površina uz grobne niše 

na groblju u Krku, izrađen od tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

provođenje akcije Hrvatskog Crvenog križa – “Crveni križ u plavom okviru” - 

čišćenje staze Drmunčali koja staza se nalazi na području Mjesnog odbora Kornić, 

za dan 03. studeni 2018. godine; 

b) Ponuda Obrta “Meštrija” vl. Vedran Hržić iz Krka, za izradu i montažu ograde i 

rukohvata na groblju Krk uz mrtvačnicu; 

c) Zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje dobava i prijevoza 60 m3 

jalovine za potrebe održavanja makadamskih puteva na području Mjesnog odbora 

Poljica; 

d) Zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje zamjene stare, odnosno nabavku 

nove zaštitne mreže oko igrališta kao i postavu nove mreže na golovima, te 

popravak vratiju na vanjskom igralištu u naselju Bajčići,  koje igralište se nalazi 

ispod Društvenog doma Bajčići; 

e) Nada Mandić iz Krka, Vlade Tomašića 33- zamolba  za davanje suglasnosti za 

proširenje postojećeg kolnika na navedenoj adresi; 

f) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo i Odsjeka za proračun i financije o 

analitičkim evidencijama sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama; 

g) Vinko Tomić iz Vrha - zamolba za postavu pokretnog stalka na javnoj površini, na 

kojoj bi se nalazila besplatna biblijska literatura. 

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka  – prijedlog za povećanje fiksnog dijela 

sredstava od strane jedinica lokalne samouprave otoka Krka. 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

“Katarina Frankopan” Krk. 
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6. Zahtjev za kolektivno pregovaranje Sindikalne podružnice Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka. 

7. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda  Društva za sportsku rekreaciju “Centar aktivnosti Krk” za financiranje 

organizacije eventa – sportskih manifestacija tijekom sezone i posezone 2018. 

godine; 

b) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića iz Krka, 

Omišaljska 11, za izradu geodetskog situacijskog nacrta za potrebe projektiranja 

Bike i skate parka u Krku; 

c) Tvrtka Infinity sport iz Krka – ponuda za uređenje biciklističke staze “Put Lokve” 

koja se nalazi na području Mjesnog odbora Poljica; 

d) Ponuda  tvrtke Lipapromet d.o.o. Zagreba, za nabavu jedne svjetiljke za vanjsku 

rasvjetu oznake BGP 303,  za potrebe vanjske rasvjete objekta JVP Grada Krka. 

8. Tvrtka Mediatoolkit d.o.o. iz Zagreba – ponuda za kupnju aplikacije za praćenje 

on line medija – Essential. 

 

Ad 1. 

 

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 

 ŠRD „Lovrata iz Krka, odobrava se financijska potpora za održavanje 

Međunarodnog prvenstva u sportskom ribolovu koje će se održati tijekom jeseni 

2018. godine, u gradu Krku, te se u tu svrhu  iz Proračuna Grada Krka za 2018. 

godinu odobrava ukupan  iznos od 7.650,00 kn po dostavljenom računu 

ugostitelja.  

  

 Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i 

studentima za školsku akademsku godinu 2018./2019. godinu i obrazac Zahtjeva.  

(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. 

 

Ad 2. 

 

Prijedloge i zamolbe 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) Obvezuje se Odsjek za prostorno planirannje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu 

za  izradu Idejnog rješenja za izgradnju prometnice na predjelu Kokoreče Krku. 

 

b) Prihvaća se troškovnik radova izrađen od tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija za 

izgradnju dječjeg igrališta u ulici Borik u gradu Krku na k.č. 2065 k.o. Krk grad, 

čija sveukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 402.400,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  
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Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, da provede postupak 

javne nabave za  izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u ulici Borik u 

gradu Krku na k.č. 2065 k.o. Krk grad.  

c) Prima se na znanje troškovnik za izgradnju dijela građevine “Zgrade 

Jedriličarskog kluba Plav” na k.č. 3932/3 k.o. Krk, izrađene od Nenada Kocijana 

dipl.ing.arh. iz Rijeke, čija procijenjena vrijednost radova iznosi 465.899,46 kn + 

PDV.  

 

Predmetne troškovnike potrebno je uskladiti na iznos od 304.000,00 kn + PDV ( 

zemljani radovi bez iskopa za cisterne). 

Nakon dostave usklađenog troškovnika za izgradnju dijela građevine “Zgrade 

Jedriličarskog kluba Plav” na k.č. 3932/3 k.o. Krk ( za izvođenje zemljanih 

radova), obvezuje se Odsjek za opće, pravne I kadrovske poslove da provede 

postupak javne nabave. 

  

d) Prihvaća se troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za izgradnju šest 

novih grobnih niša i tri kosturnice, te uređenje postojećih dvanaest grobnih niša i 

šest kosturnica na mjesnom groblju u Korniću, koja procijenjena vrijednost 

radova iznosi 211.610,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak 

javne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave za 

izgradnju i uređenje grobnih niša na mjesnom groblju u naselju Kornić.   

   

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, za izradu tehničkog rješenja 

za smještaj polupodzemnih spremnika za komunalni otpad u gradu Krku, u 

iznosu od 9.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

Dosadašnju lokaciju spremnika za komunalni otpad u ulici Narodnog Preporoda 

u Krku,  potrebno je preseliti na proširenje uz ulicu Narodnog Preporoda prije 

početka ulice Mate Balote u Krku.     

 

f) Obvezuje se Odsjek za prostorno planirannje i zaštitu okoliša da Nenadu 

Kocijanu dipl. ing. arh. naruči izradu Idejnog arhitektonskog rješenja za 

izgradnju kupališta na Dražici na lokaciji ispod hotela Bor i nastavak kupališta 

na području Lunte u gradu Krku. 

 

g) Vezano za dovršetak projekta izgradnje dijela primarne prometnice planske 

oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U-3.1 u obuhvatu DPU 

dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, obvezuje se 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa za fazu III. i IV. za koju je provedena parcelacija.  

Nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa za fazu III. i IV. pristupiti će se 

grubom formiranju trase, a potom završnim radovima za III., IV., V., VI., i VII. 

fazu.   
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h) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za uređenje javne površine na 

Dunatu (kružnog toka). 

Vezano za Idejni projekt i Izvedbeni troškovnik za uređenje javne površine na 

Dunatu izrađen od tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske isti je potrebno 

dopuniti projektom automatskog navodnjavanja,  te iznaći drugo rješenje 

uređenja na način da se umjesto trave posade biljke - male stablašice.    

 

i) Prihvaća se ispravljeni Izvedbeni troškovnik radova za uređenje površina uz 

grobne niše na groblju u Krku – površine uz grobne niše 3 i 4, izrađen od tvrtke 

Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, koja procijenjena vrijednost radova iznosi 

148.907,60kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak 

javne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka javne nabave.     

                                                                           Ad 3.  

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio  je Đimi Skomeršić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za provođenje akcije 

Hrvatskog Crvenog križa – “Crveni križ u plavom okviru” - čišćenje staze 

Drmunčali koja staza se nalazi na području Mjesnog odbora Kornić, koja akcija 

se planira održati dana 03. studenog 2018. godine.  

 

b) Prihvaća se  ponuda Obrta “Meštrija” vl. Vedran Hržić iz Krka, za izradu i 

montažu ograde i rukohvata na groblju Krk uz mrtvačnicu, u iznosu od 

14.378,88 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje dobava i prijevoza 

60 m
3
 jalovine za potrebe održavanja makadamskih puteva na području 

Mjesnog odbora Poljica. 

                 Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči potrebne radove za 

održavanje makadamskih puteva na području Mjesnog odbora Poljica.  

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za zamjenu stare, odnosno 

nabavku nove zaštitne mreže oko igrališta kao i postavu nove mreže na 

golovima, te popravak vratiju na vanjskom igralištu u naselju Bajčići,  koje 

igralište se nalazi ispod Društvenog doma Bajčići. 

Odsjek za proračun i financije izvršiti će plaćanja temeljem dostavljenih 

ponuda, a nakon izvršenih radova,  za radove navedene u prednjem stavku ovog 

zaključka.   
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e) Nadi Mandić iz Krka, daje se suglasnost za proširenje postojećeg kolnika na 

adresi Vlade Tomašića kod kbr.33, kako bi se proširio ulaz u parcelu radi 

izgradnje parkirališta u ukućnici obiteljske kuće.  

Vezano za potrebnu rekonstrukciju prilagodbe ulaza na navedenu parcelu, 

podnositeljica zamolbe dužna je uređenje nogostupa izvesti o svom trošku, te 

ugraditi prekidnu rešetku radi spriječavanja sljevanja oborinskih voda iz 

okućnice na javnu površinu.  

Podnositeljica zamolbe dužna je ishodovati Posebne uvjete pri JUO Grada Krka, 

Odsjeku za komunalno gospodarstvo u svezi radova na javnoj površini.  

 

f) Na temelju Zakona otpisu dugova fizičkim osobama ( “Narodne Novine” broj: 

62/18) i izvršene analize podataka o ovršenicima koji su u obuhvatu novog 

Zakona, Grad Krk otpisuje dug sljedećim osobama:  

1. Ivan Tomkić, u iznosu od 566,10 kn zbog STS –a.  

2. Zdravko Kosić, u iznosu od 200,00 kn za trošak ovrhe.  

             Za ostale dužnike s popisa analize podataka otpis duga nije moguć jer postupci 

po FINI nisu obustavljeni, sukladno započetom ovršnom postupku koji vodi 

Odvjetnički ured  Vojko Braut iz Rijeke.  

g) Sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Krka ( Službene novine PGŽ“ 

broj: 19/12, 19/16)  zamolbi Vinka Tomića iz Vrha, za postavu pokretnog stalka 

na javnoj površini, na kojoj bi se nalazila besplatna biblijska literatura nije 

moguće udovoljiti.  

 

Ad 4. 

Prijedlog Javne vatrogasne postrojbe za povećanje fiksnog dijela sredstava od strane jedinica 

lokalne samouprave otoka Krka, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog Javne vatrogasne postrojbe za povećanje fiksnog dijela sredstava 

od strane jedinica lokalne samouprave otoka Krka. 

Prijedlog povećanja fiksnog dijela za 190.000,00 kn godišnje, tj. od dosadašnjih 

960.200,00 kn na 1.150.200,00 kn što iznosi 19,79% povećanja proporcionalno će se 

podijeliti između svih JLS otoka Krka po dosadašnjem ključu raspodjele , počevši od 

2019. godine.  

Ad 5. 

Prijedlog Odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća 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  
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1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića “Katarina Frankopan” Krk – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim 

novinama Primorsko – goranske županije”.    

 

 

Ad 6. 

Zahtjev za kolektivno pregovaranje Sindikalne podružnice Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prima se na znanje zahtjev za kolektivno pregovaranje Sindikalne podružnice Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka.      

Ad 7. 

Prijedloge i zamolbe 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 ponuda Društva za sportsku rekreaciju “Centar aktivnosti Krk” za 

financiranje organizacije eventa – sportskih manifestacija koje će se organizirati 

na prostoru Activity centra Krk, tijekom turističke sezone i posezone 2018. 

godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 

10.000,00 kn.   

 

b) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjana Milenkovića 

iz Krka, Omišaljska 11, za izradu geodetskog situacijskog nacrta za potrebe 

projektiranja Bike i skate parka u Krku u iznosu od 7.500,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da nakon izrade geodetskog situacijskog 

nacrta, naruči izradu Idejnog projekta za Bike i skate parka u Krku. 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Infinity sport iz Krka, za uređenje biciklističke staze 

“Put Lokve” koja se nalazi na području Mjesnog odbora Poljica, u ukupnom  

iznosu od 2.600,00 kn.  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Lipapromet d.o.o. Zagreba, za nabavu jedne svjetiljke 

za vanjsku rasvjetu oznake BGP 303,  za potrebe vanjske rasvjete objekta JVP 

Grada Krka, u iznosu od 1.920,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  
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Ad 8. 

Ponudu tvrtke Mediatoolkit d.o.o. iz Zagreba za kupnju aplikacije za praćenje on line medija 

– Essential, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Mediatoolkit d.o.o. iz Zagreba za kupnju aplikacije za 

praćenje on line medija – Essential, u iznosu od 3.637,04 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,30 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      
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