
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-7-10 

Krk, 06. srpnja 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 7. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. srpnja (ponedjeljak) 2021. 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, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo,  Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, Igor Hrast voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti, Vedran Hajdin voditelj Pododsjeka za prometno 

redarstvo,  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 komunalno  gospodarstvo - Pododsjek za prometno redarstvo:  

- Zamolba Mjesnog odbora Kornić za sanaciju makadamskog puta – odvojak ulice 

17. travnja u Korniću. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Ponuda tvrtke Junior Kamen d.o.o. iz Krka za uređenje spomenika palim 

borcima Narodnooslobodilačke borbe na Gradskom groblju u Krku; 

 Zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje 

održavanja 30. kampa mladih  informatičara Hrvatske, koji će se održati u 

Krku, od 7.-17. srpnja 2021. godine; 

 Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, 

radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2021./2022.  

godinu; 

 Odluka o dodjeli novčane naknade u svrhu  nabave drugih obrazovnih 

materijala i bilježnica učenicima Osnovne škole za školsku godinu 2021./2022; 

 Zamolba Udruge albanske nacionalne manjine otoka Krka, Kralja Tomislava 1, 

Krk, za  dodjelu financijske potpora male vrijednosti. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 



a) Tvrtka Dabiskop d.o.o. iz Nenadića- ponuda  za strojno krčenje ceste od naselja 

Salatić do predjela Kaštel i od makadamske ceste u Kosićima do predjela Filike, 

na području Mjesnog odbora Vrh; 

b) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje sanacije poljskog puta u smjeru 

Kimpi, Krk – Kosić (polje – Kaštel); 

c) Razmatranje pristiglih  ponuda za uređenje malonogometnog igrališta u naselju 

Kornić. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o građenju 

nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar poslovne zone 29 na predjelu Sv. 

Petar,  u gradu Krku; 

b) Zahtjev za izradu geodetskog elaborata evidentiranja stvarne širine puta na k.č. 

3855/1 k.o. Krk grad u vlastitom trošku, te zahtjev za uređenje puta sa 

kompenzacijom komunalnog doprinosa; 

c) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o građenju o stanju 

predmeta izgradnja Dječjeg vrtića u naselju Vrh; 

d) Održavanje građevina urbane javne oborinske odvodnje; 

e) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, o radovima na 

Rekonstrukciji dijela ulice Mekotine u naselju Kornić. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka; 

b) Prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada 

Krka i radnih tijela; 

c) Prijedlog T. N. iz Krka, za uređenje i uklanjanje nedostataka na plaži Tomaževo, u 

gradu Krku; 

d) Prijedlog Udruge Ris iz Rijeke, za korištenje školske sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ te javne površine ispred školske sportske dvorane, 

za dan 08. srpnja 2021. godine u cilju održavanja manifestacije „Music cool fest“,,. 

 

Ad 1. 

Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Pododsjeka za prometno redarstvo,  

obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sanaciju makadamskog puta – odvojak 

ulice 17. travnja u Korniću, te se prihvaća ponuda Obrta za usluge „Matanić“ vl. Bojan 

Matanić iz Kornića, Mekotine 1, za dosipavanje makadamskog dijela - odvojak ulice 17. 

travnja u Korniću, u iznosu od 4.500,00 kn (poduzetnik nije u sustavu PDV-a sukladno 

članku 90. stavak 1 i 2. zakona o PDV-u).  

 



Ad 2. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

  

 Prihvaća se ponuda (opcija sa pokrovnom Istarski),  tvrtke Junior Kamen d.o.o. 

iz Krka za uređenje spomenika palim borcima Narodnooslobodilačke borbe na 

Gradskom groblju u Krku, u iznosu od 16.900,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

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

održavanje 30. kampa mladih informatičara Hrvatske, koji će se održati u Krku, 

od 07. do 17. srpnja 2021. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 5.250,00 kn,  za sudjelovanje na kampu 

petnaestoro učenika s područja Grada Krka, prema priloženom popisu škole.  

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu 

nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za 

školsku 2021./2022.  godinu. 

 

Visina jednokratne potpore (stipendije) iznositi će 500,00 kn po učeniku i isplatiti 

će se jednokratno u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za 

školsku godinu 2021./2022.,  sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o 

porezu na dohodak.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana objave u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“.  

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu  nabave drugih 

obrazovnih materijala i bilježnica učenicima Osnovne škole za školsku godinu 

2021./2022.,   

 

Visina novčane naknade iznositi će 500,00 kn po učeniku i isplatiti će se 

jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za školsku 

godinu 2021./2022.,  sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o porezu na 

dohodak.  

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana objave u „Službenim novinama 

Primorsko goranske županije“.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Udruzi albanske nacionalne manjine otoka Krka, Kralja Tomislava 1, 



Krk, odobrava se financijska potpora u iznosu od  2.000,00 kn u cilju realizacije 

projekta Radionice „Dani albanske kulture“.   

Ad 3. 

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) Prihvaćaju se ponude broj: 20/21 i 21/21 tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, za 

strojno krčenje ceste od naselja Salatić do predjela Kaštel i od makadamske ceste 

u Kosićima do predjela Filike, na području Mjesnog odbora Vrh u ukupnom 

iznosu od 8.675,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

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

poljskog puta u smjeru Kimpi, Krk – Kosić (polje – Kaštel).  

 

Donošenje Zaključka po predmetnoj zamolbi MO Vrh odgađa se do donošenja 

Rebalansa proračuna Grada Krka za 2021. godinu.  

 

c) Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić za uređenje malonogometnog igrališta u 

naselju Kornić, prihvaća se ponuda broj 7/2021, Obrta „Gromača“ vl. Emil 

Braut iz Kornića, za uređenje vanjskog prostora oko malonogometnog igrališta u 

naselju Kornić,  u iznosu od 46.661,50 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, 

te ponuda broj: 8/2021, Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića  za izradu 

kamenog stepeništa i farbanje metalnih stupova nosača mreže iza golova u iznosu 

od 12.120,00 kn, u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

Donošenjem ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak Klasa: 363-02/20-

01/10, Urbroj: 2142/01-02/1-21-9, od 11. ožujka 2021. godine i Zaključak Klasa: 

363-02/20-01/10, Urbroj: 2142/01-02/1-21-12, od 26. svibnja 2021. godine. 

 

Ad 4. 

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) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

o građenju nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar poslovne zone 29 na 

predjelu Sv. Petar,  u gradu Krku i o ishođenoj Građevinskoj dozvoli Klasa: 

UP/I- 361-03/19-06/276, Urbroj: 2170/1-03/04/3-21-6, od 28. lipnja 2021. godine.  

 



Na temelju članka 131. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17 

39/19 i 125/19), prije početka građenja potrebno je u Katastru formirati 

građevinsku česticu građevine.  

 

Za potrebe ishođenja građevinske dozvole radi dokaza pravnog interesa 

pokrenut je postupak izvlaštenja za k.č. 1245/4 k.o. Krk u vlasništvu T. E. i F. A.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da kod nadležnih tijela 

urgira za hitnost postupka izvlaštenja za k.č. 1245/4 k.o. Krk.  

 

b) Obzirom da put 3855/1 k.o. Krk - grad služi samo čestici 3853/2 k.o. Krk grad, 

Grad Krk daje suglasnost vlasniku čestice da naruči izradu geodetskog elaborata 

evidentiranja stvarne širine puta, te ukoliko zadovoljava tehničke parametre 

propisane UPU 1 Krk isti postane priključak čestice 3853/2 k.o. Krk - grad na 

javno prometnu površinu novo planirane ceste.  

                                                                                                            

c) Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

nemogućnosti dovršetka Idejnih rješenja za gradnju Dječjeg vrtića u Vrhu dok 

se ne riješi prethodno pitanje, odnosno dok se u Odsjeku za opće, pravne i 

kadrovske poslove(imovinsko - pravni odnosi) ne definira koje će čestice biti 

kupljene za formiranje okućnice Dječjeg vrtića.  

              U nemogućnosti kandidature projekta Dječjeg vrtića u Vrhu, Odsjek za 

gospodarstvo može kandidirati radove na sanaciji prohodnih terasa na zgradi 

Dječjeg vrtića „katarina Frankopan“ u gradu Krku.   

            Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za gospodarstvo da se projekti:  

- Izgradnja boćališta u sklopu društvene građevine – boćarski dom u naselju 

Brzac; 

- Građenje (rekonstrukcija) multimedijalnog kulturnog centra u staroj 

gradskoj jezgri na k.č. 3005 /1 k.o. Krk grad ( povezana infrastruktura – 

uređenje Trga Kamplin prema građevinskoj dozvoli  i  

- Nastavak gradnje zgrade Jedriličarskog kluba Plav u Krku, za koje projekte 

Grad posjeduje Građevinske dozvole ne mogu kandidirati na Natječaj za 

provedbu tipa operacije 7.4,1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.  

 

d) Obvezuje se tvrtka Ponikve voda d.o.o. da pripremi Anex ugovora o održavanju 

vodnih građevina u 2021. godini,  u koji ugovor će se uključiti građevine 

oborinske odvodnje izgrađene u prvoj polovici 2021. godine (sukladno 

dostavljenom grafičkom prikazu građevina- upojni bunari u  ulici Partizanski 

put u naselju Kornić i Vidikovac u gradu Krku, ove godine održavaju se jednom 

godišnje). 

 

 



U narednoj 2022. godini, pri sklapanju Ugovora o održavanju vodnih građevina s 

tvrtkom Ponikve voda d.o.o.,  u Ugovor je potrebno ugraditi da se izgrađeni  

upojni bunari iz stavka 1. ovog zaključka ( u ulici Partizanski put u naselju 

Kornić i Vidikovac u gradu Krku) u narednim razdobljima održavaju dva puta 

godišnje.   

 

e) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

o radovima na Rekonstrukciji dijela ulice Mekotine u naselju Kornić, koje 

radove će izvoditi tvrta Trum d.o.o. iz Malinske.   

 

Radovi na asfaltiranju ulice Mekotine u naselju Kornić od kbr. 10 do kbr. 29 u 

dužini od 216 m izvoditi će se tijekom turističke sezone ( od 05.- 19. srpnja 2021. 

godine)  na temelju zahtjeva i pisane suglasnosti Mjesnog odbora Kornić.  

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom 

vijeću Grada Krka. 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka, 

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

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o  naknadama troškova za rad članova Gradskog 

vijeća Grada Krka i radnih tijela. 

 

Prijedlog Odluke o  naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada 

Krka i radnih tijela, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

c) Prima se na znanje prijedlog T. N. iz Krka, za uređenje i uklanjanje nedostataka 

na plaži Tomaževo, u gradu Krku.  

 

d) Udruzi  Ris iz Rijeke, odobrava se korištenje školske sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ , te javne površine ispred školske sportske 

dvorane  Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“, za dan 08. srpnja 2021. 

godine, od 08,00 -23,00 sata, u cilju održavanja manifestacije „Music cool fest. 

 



Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11, 50 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


