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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-71- 5 

Krk, 05. veljače  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 71. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. veljače (ponedjeljak) 2019. 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, Ines Galjanić, stručni 
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj 
Odsjeka za komunalno gospodarstvo,  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. Odsjek za društvene djelatnosti: 
 Dom mladih Rijeka, Laginjina 15 – prijedlog za provođenje akcije „Prvi koraci u 

prometu“ za učenike prvih razreda Osnovnih škola na području Grada Krka. 

 Tvrtka Concessum poslovno savjetovanje d.o.o. iz Zagreba - zamolba za 

sufinanciranje snimanja dugometražnog dokumentarnog filma o generalu Janku 
Bobetku. 
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 Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica - zamolba za sufinanciranje 

održavanja manifestacije Međunarodnog dana sporta za djecu s teškoćama u 
razvoju i osobe s invaliditetom. 

 Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ iz Viškova - zamolba za sufinanciranje 

objavljivanja knjige melografskih zapisa Nedeljka Karabaića pod nazivom „More 

moje milo“. 

 Udruga Kreativni Krk – zamolba za avansnu isplatu financijskih sredstava radi 

isplate plaće za voditelja udruge i tekućih troškova nastalih u mjesecu siječnju 
2019. godine. 

 Lions klub Rijeka – Korzo iz Rijeke, Vukovarska 7 – zamolba za sufinanciranje 

edukacije terapeuta - stručnog suradnika, koji bi se educirao za potpomognutu 

edukaciju znakovnog jezika. 

 Mjesni odbor Kornić – prijedlog za sufinanciranje organizacije dječje maškarane 
zabave u Narodnom domu u naselju Kornić. 

 Radio OK – prijedlog za sufinanciranje kupnje dotrajalog linka za potrebe Radija. 

 Ferdre Jan iz Krka - zamolba za sufinanciranje troškova prijevoza za odlaske na 
trening za mjesec listopad 2018. godine. 

 Karnevalska udruga Povero Keko – zamolba za održavanje koncerta u šatoru u 
gradu Krku,  povodom proslave Dana žena. 

 Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“ - zamolba za sufinanciranje 

osposobljavanja za trojicu članova udruge za zvanje sommelier – prve razine. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 
a) Izrada i donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. 

b) Prijedlog Nacrta konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). 

c) Prijedlog Nacrta konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana 

uređenja „Galija“ u gradu Krku. 

d) Razmatranje izrađenog  parcelacijskog elaborata za ulicu UO-2 (spoj ulica Busilak i 

Gušternica) u naselju Vrh – faza I. 

e) Tvrtka K – IN d.o.o. iz Rijeke - ponuda za izradu izvedbenih projekata i nadzor za 

uređenje plaže Bor 3, za sezonu 2019. godine. 

f) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka –ponuda za izradu idejnog projekta za izgradnju kružnog križanja 
na području Sv.Petar u gradu Krku. 

g) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda za vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem 
radova I faze rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje 
problematike oborinske odvodnje. 

h) Tvrtka GPZ d.d. - ponuda za izradu tehničkog rješenja i troškovnika za rekonstrukcija 

dijela Plavničke ulice i dijela ulice Mali Kartec u gradu Krku.  

i) Projekt prometnice u zoni Lunta u gradu Krku. 
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j) Rekonstrukcija dijela Bodulske ulice u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske 
odvodnje. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, o provedenim mjerama zaštite ukrasnog bilja 
na području Grada Krka tijekom 2018. godine. 

b) Dezinsekcija d.o.o. Rijeka -  prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na 
području Grada Krka tijekom 2019. godine. 

Ad 1. 

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

Z a k l j u č k e 

 Prima se na znanje prijedlog Doma mladih Rijeka za provođenje akcije pod 
nazivom „Prvi koraci u prometu“ za djecu prvih razreda Osnovnih škola na 
području Grada Krka.   
Program edukacije „Prvi koraci u prometu“ u Osnovnim školama na području 
grada Krka provesti će Auto klub Krk iz Krka, u sklopu godišnjeg programa 
udruge, obzirom da se ista nalazi u Programu javnih potreba u društvenim 
djelatnostima Grada Krka za 2019. godinu.  

 

 Tvrtki Concessum poslovno savjetovanje d.o.o. iz Zagreba odobrava se financijska 

potpora za  snimanje dugometražnog dokumentarnog filma o generalu Janku 
Bobetku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu iz pozicije 
- poticanje izdavaštva odobrava iznos od 10.000,00 kn.  

 

 Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica odobrava se financijska potpora u 

cilju održavanja manifestacije Međunarodnog dana sporta za djecu s teškoćama u 
razvoju i osobe s invaliditetom, koja manifestacija će se održati 24. svibnja 2019. 
godine u Kostreni, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu 
odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

 Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ iz Viškova odobrava se financijska potpora u cilju  
objavljivanja knjige melografskih zapisa Nedeljka Karabaića pod nazivom „More 

moje milo“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu 

odobrava iznos od 5.000,00 kn iz pozicije – poticanje izdavaštva. 
 

 Udruzi Kreativni Krk odobrava se isplata akontacije u iznosu od 10.000,00 kn, iz 

Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu, 
kako bi Udruga podmirila troškove vezane za isplatu plaće za voditelja udruge kao i 
za isplatu tekućih troškova nastalih u mjesecu siječnju 2019. godine. 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.   
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 Lions klubu Rijeka – Korzo odobrava se financijska potpora u cilju edukacije 

terapeuta - stručnog suradnika, koji bi se educirao za potpomognutu edukaciju 
znakovnog jezika  - za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju,  te se u tu svrhu na 
teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn, iz 

pozicije tekuće donacije.  
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  
 

 Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje organizacije dječje 
maškarane zabave u Narodnom domu u naselju Kornić, koja će se održati u jednom 
od narednih vikenda u karnevalskom razdoblju 2019. godine.  

U cilju održavanja dječje maškarane zabave u Narodnom domu u naselju Kornić, 
Grad Krk odobrava iznos od 2.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, po 

dostavljenom računu Trgovine Krk d.o.o. Malinska.  
Odobreni iznos isplatiti će se iz pozicije  Proračuna Grada Krka za 2019. godinu – 

manifestacije u Mjesni odborima.   

 

 Zaključkom Koordinacije JLS otoka Krka odobreno je sufinanciranje kupnje 

dotrajalog linka za potrebe emitiranja  Radija Otok Krk u iznosu od 6.000,00 kn po 

svakoj JLS.  

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da isplati iznos od 6.000,00 kn. 

 

 Odobrava se zamolba Ferdre Jana iz Krka, za sufinanciranje troškova prijevoza za 
odlaske na trening u Rijeku za mjesec listopad 2018. godine.    

 

 Prihvaća se prijedlog Karnevalske udruge Povero Keko, za sufinanciranje koncerta 
u šatoru povodom proslave Međunarodnog dana žena, koji će se održati dana 08. 
ožujka 2019. godine u 21,00 sati.  

 

 Udruzi vinara otoka Krka „Bukaleta“ odobrava se financijska potpora u cilju 

osposobljavanja  trojice članova udruge za zvanje sommelier – prve razine,  te se u 

tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 
7.200,00 kn ( po polazniku 2.400,00 kn + PDV) u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a, dok će ostatak potrebnih sredstava osigurati polaznik tečaja za zvanje sommelier.    
 

 

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)    Na temelju Nacrta konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka ,   Izvješća o  javnoj raspravi Klasa: 350-03/16-01/2, Ur.broj: 

2142/01-03-18-58 od 21.12.2018. utvrđuje se  Konačni prijedlog IV. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. 
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b) Na temelju Nacrta konačnog prijedloga Nacrta konačnog prijedloga IV. Izmjena i 
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311),  

Izvješća o  javnoj raspravi Klasa: 350-03/16-01/2, Ur.broj: 2142/01-03-18-57 od 

21.prosinca 2018. utvrđuje se  Konačni prijedlog  IV. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). 

 

c)   Na temelju Nacrta konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog 

plana uređenja „Galija“ u gradu Krku,  Izvješća o  javnoj raspravi Klasa: 350-

03/16-01/2, Ur.broj: 2142/01-03-18-56 od 21.prosinca 2018. utvrđuje se  Konačni 
prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Galija“ u 

gradu Krku.  

 

d) Prima se na znanje izrađeni Parcelacijski elaborat br. 109/2018 za fazu I ulice UO-2 

(spoj ulica Busilak i Gušternica) u naselju Vrh (GEO-VV d.o.o. Rijeka) ovjeren  od 

Državne geodetske uprave, Ispostava Krk i proveden u Općinskom sudu u Krku. 
 

Prije ishođenja građevinske dozvole za izgradnju Faze I - Ulice UO-2 (spoj ulica  

Busilak i Gušternica) u naselju Vrh, obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske 
poslove da riješi imovinsko - pravne odnose prema izrađenom i provedenom 
parcelacijskom elaboratu.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke K – IN d.o.o. iz Rijeke, za izradu izvedbenih projekata i 

nadzor za uređenje plaže Bor 3, za sezonu 2019. godine, u iznosu od 19.500,00 kn u 
koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu idejnog projekta za izgradnju 
kružnog križanja na području Sv.Petar u gradu Krku u iznosu 49.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za vršenje stručnog i obračunskog 
nadzora nad izvođenjem radova I faze rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u 
gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje u iznosu 14.700,00kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

h) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za za izradu tehničkog rješenja i 
troškovnika za rekonstrukciju dijela Plavničke ulice u gradu Krku,  u iznosu 

20.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

i) Primaju se na znanje Glavni projekti, zajedničke oznake projekta 15/18-GP za 

izgradnju građevine „Prometnica u zoni Lunta u gradu Krku” sa procjenom 

troškova izgradnje prometnice u iznosu 1.328.043,26kn u koji iznos nije uključen 
iznos PDV-a, dostavljeni od tvrtke Veja d.o.o. 
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Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ishoditi potvrdu 

Glavnog projekta za izgradnju prometnice u zoni Lunta u gradu, te  pokrene 

postupak za ishođenje građevinske dozvole.  
 

j) Prihvaća se ponuda tvrtke PROJEKT NOVA d.o.o. Rijeka za izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju dijela Bodulske ulice u gradu Krku, uz rješavanje 
problematike oborinske odvodnje u iznosu 33.400,00kn u koji iznos nije uključen 
iznos PDV-a.  

Upućujemo izvođača radova da je pri izvođenju radova na rekonstrukciju dijela 
Bodulske ulice u gradu Krku potrebno izvesti propusne šahte i cijevi.   

 

Ad 3. 

 

Prijedloge 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) Prihvaća se Izvješće tvrtke  Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, o provedenim mjerama 
zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2018. godine – vidi prilog 

predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  
 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora Dezinsekcije d.o.o. Rijeka, o provođenju mjera 
zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2019. godine, koji iznosi 31.800,00 kn 
u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15, 15 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 


