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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-60-73 

Krk, 05. prosinca 2022. 

Z A P I S N I K 

 

sa 60. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. prosinca (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: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik 

Gradonačelnika, Marinko Bajčić pročelnik JUO, Adreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Vedran Hajdin, 

voditelj Pododsjeka za redarstvo i  Mladena Matejčić, viši stručni referent  u Odsjeku  

općih, pravnih i kadrovskih poslova. 

 

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:  

➢ Boćarski klub Krk – zamolba za financiranje postavljanja stolica na tribine 

boćališta „Boćarskog kluba Krk; 

➢ Prijedlog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih 

medija u 2023. godini; 

➢ Prijedlog Udruge „Kreativni Krk“ iz Krka za sufinanciranje Dočeka Nove 

2023. godine u Krku -  za najam benda te najam razglasne i rasvjetne opreme, 

➢ Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje Povjerenstva za 

provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih 

medija u 2023. godini.  

2. Pododsjek za redarstvo:  

a) Ponuda  Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića, za izradu pojilišta za divljač; 

b) Ponuda tvrtke Swarco Croatia d.o.o. iz Zagreba, za izradu prometnog elaborata 

semaforizacija raskrižja kod ulice Stjepana Radića – ŽC 5131 (Trgovački centar 

Konzum) u gradu Krku. 

3. Odsjek za gospodarstvo:  
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a) Ponuda tvrtke Callidus grupa d.o.o. za nabavu konektora za javnu rasvjete u cilju 

dovršetka projekta „Integracija sustava pametnog upravljanja IoT Grada Krka“ 

b) Prijedlog  Odluke o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana  energetski održivog 

razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (SECAP). 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu; 

b) Radna verzija troškovnika za nastavak građenja zgrade Jedriličarskog kluba Plav u 

gradu Krku, na k.č. 3932/3 k.o. Krk grad; 

c) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; 

b) Prijedlog Odluke o  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku 

ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“; 

c) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na području Grada Krka 

u 2023. godini; 

d) Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka; 

e) Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini;   

f) Prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu; 

g) Prijedlog Programa korištenja  sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Krka u 2023. godini; 

h) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu 

i) Prijedlog  II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2022. 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  

➢ Prihvaća se zamolba Boćarskog kluba Krk za financiranje kupnje i postave stolica 

(250 kom) na tribine boćališta „Boćarskog kluba“ Krk, te se sukladno ponudi 

Tome d.o.o. odobrava iznos od 39.062,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Navedeni iznos sredstava isplatiti će se iz Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.  

 

➢ Prihvaća se tekst Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija u 2023. godini.  

 Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. 

godini, objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Krka.   
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➢ Prihvaća se prijedlog Udruge „Kreativni Krk“ iz Krka za sufinanciranje Dočeka 

Nove 2023. godine u Krku -  za najam benda te najam razglasne i rasvjetne 

opreme, te se sukladno dostavljenoj ponudi iz Proračuna Grada Krka za 2022. 

godinu odobrava ukupan iznos od 37.500,00 kn.  

 

➢ Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za financiranje 

programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.   

                 Za predsjednicu Povjerenstva  imenuje se: 

- Josipa Milohnić, stručna suradnica za protokol i informiranje. 

                 Za članove Povjerenstva imenuju se:  

1. Igor Gržetić, izrađivač Internet stranica Grada Krka i    

2. Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti.  

 

Ad 2. 

Prijedloge Pododsjeka za redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića, za izradu / 

uređenje već postojećih pojilišta za divljač, na k.č. 299/14 i k.č. 260/155 k.o. Kornić, 

u iznosu od 16.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Swarco Croatia d.o.o. iz Zagreba, za izradu prometnog 

elaborata semaforizacija raskrižja kod ulice Stjepana Radića – ŽC 5131 

(Trgovački centar Konzum) u gradu Krku, u iznosu od 49.970,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 3. 

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 ponuda tvrtke Callidus grupa d.o.o. za nabavu konektora za javnu 

rasvjete u cilju dovršetka projekta „Integracija sustava pametnog upravljanja IoT 

Grada Krka“, u iznosu od 17.325,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana  

energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka 

(SECAP), – vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka. 
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana  energetski održivog 

razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka (SECAP), upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
 

Ad 4. 

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 prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu – vidi prilog predmetnu II. Izmjenu i dopunu 

Programa koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

b) Prihvaća se troškovnik za nastavak građenja zgrade JK Plav u Krku na k.č. 3932/3 

k.o. Krk-grad (vanjska stolarija i uređenje dijela okoliša-gradnja armirano-

betonskih temelja i zidova uz grubo nasipavanje okoliša) izrađen od Ovlaštenog 

inženjera građevinarstva Eda Hera, dipl. ing. građ. koja procijenjena vrijednost 

iznosi  2.446.905,00kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (324.760,10 Eura).  

Izrađivač troškovnika  u svrhu pokretanja postupka nabave, sukladno ugovorenoj 

obavezi, treba ishoditi suglasnost projektanta i predstavnika prethodne faze 

izvođenja radova. 

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

javne nabave, za radove navedene u stavku 1. ovog zaključka. 

 

c)  

1. Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. 

godinu – vidi prilog predmetni Program … koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

2. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

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)  

1. Utvrđuje se prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

redu - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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b)  

           1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“- vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

              2.Prijedlog Odluke o  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“-  upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na 

području Grada Krka u 2023. godini- vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka. 

2. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na području Grada 

Krka u 2023. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

d) 

             1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka  - vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

                2.Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka  upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
 

e) 

             1.Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. 

godini, vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

2.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini,  upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
 

f) 

1.Utvrđuje se prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 

2023. godinu, vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

2.Prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

               g)  

1.Utvrđuje se prijedlog Programa korištenja  sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini - vidi prilog predmetni prijedlog 

Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka. 
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2.Prijedlog Programa korištenja  sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Krka u 2023. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka 

u cilju rasprave i usvajanja.  

 

h)  

1.Utvrđuje se prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Plana raspodjele ….koji čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

2.Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

i) 

1.Utvrđuje se prijedlog  II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2022. godini – vidi prilog predmetnu II. Izmjenu i dopunu 

Programa … koja čini sastavni dio ovog zaključka. 

2.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2022. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  
 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,30 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 


