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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-73- 9 

Krk, 19. veljače  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 73. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. 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, Radmila Živanović Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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: 

 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za mjesečnu uplatu odobrenih 

sredstava. 

 Dino Tičić iz Krka, Mali Kartec 54/A – zamolba za dodjelu naknade za 

novorođeno dijete. 
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 Košarkaški klub “Krk” - zamolba za uplatu novčanih sredstava kako bi mogli 

podmiriti troškove vezane za realizaciju programa za mjesec siječanj i veljaču 

2019. godine. 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje troškova 

vezanih za učenička natjecanja koja traju kroz cijelu školsku godinu, a počinju 

već u mjesecu siječnju 2019. godine. 

 Izvješće Doma zdravlja PGŽ o provedbi programa tečaja za trudnice. 

 Prijedlog  Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko škole 

u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, dostavljen od Udruge Lijepa Naša, iz 

Zagreba, Palmotićeva 17 a. 

 Udruga „Ljudi i običaji“ iz Rubeši – zamolba za financiranje Festivala „Melodije 

Istre i Kvarnera“. 

2. Imovinsko – pravni predmeti. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Tvrtka G. P. Krk d.o.o.  iz Krka – ponuda br: 104-2/2019 za izvođenje radova na 

asfaltiranju Puntarske ulice sa raskrižjem Ružmarinske ulice u gradu Krku. 

b) Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon 

Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Skrbčić 14, Skrbčići, obračunsko mjesto 

br. 71902550, za mjesec prosinac 2018. godine. 

c) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje uređenja poljskog puta „Lokva 

Pakulova“ na području naselja Kornić. 

d) Mjesni odbor Kornić – zamolba za financiranje nasipavanja makadamskog dijela Ulice 

17. travanj u naselju Kornić. 

e) Razmatranje Ugovora o pružanju usluga veterinarsko – higijeničarskog servisa na 

području Grada Krka u 2019. godini i cijenika, dostavljen od Veterinarske ambulante 

Crikvenica d.o.o. 

f) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o problematici naplate električne 

energije u Društvenom domu u naselju Vrh. 

4. Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za 

povećanje osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2019. godine za 3%, te za 

dodatnih 2% od 01. rujna 2019. godine, sukladno Zakonu o osnovici plaće u javnim 

službama («Narodne novine« broj 39/09 i 124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. 

prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u 

javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 

namještenike («Narodne novine« broj 2/19). 

5. Marijana Sindičić – Baotić iz Krka, Vršanska cesta 23 a – zamolba za korištenje 

javne površine na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom. 

6. Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za 

povećanje osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2019. godine za 3%, te za 

dodatnih 2% od 01. rujna 2019. godine, sukladno Zakonu o osnovici plaće u javnim 
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službama («Narodne novine« broj 39/09 i 124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. 

prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u 

javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 

namještenike («Narodne novine« broj 2/19). 

7. Tvrtka Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, Mirnovec 20 - ponuda za održavanje 

vatrometa u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2019. godine u Krku. 

8. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Mjesni odbor Kornić – inicijativa za uređenje Dog parka na području Mjesnog odbora 

Kornić. 

b) Mjesni odbor Milohnić  - inicijativa za izgradnju i izradu projektne dokumentacije. 

c) Mjesni odbor Milohnić - inicijativa za izgradnju i izradu projektne dokumentacije. 

d) Mjesni odbor Kornić - inicijativa za uređenje prostora za sport i rekreaciju. 

e) Mjesni odbor Kornić – inicijativa za asfaltiranje pristupnog puta prema obiteljskoj kući 

kbr. 26/A u naselju Muraj. 

f) Mjesni odbor Milohnić – inicijativa za izgradnju i izradu projektne dokumentacije. 

g) Mjesni odbor Milohnić  - inicijativa za izgradnju i izradu projektne dokumentacije. 

 

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 

 

 Gradskom društvu Crvenog križa Krk, odobrava se mjesečna uplata odobrenih 

sredstava za 2019. godinu, u iznosu od 10.000,00 kn mjesečno, koja sredstva su 

odobrena iz Programa financiranja Javnih potreba u 2019. godini.  

 

 Prima se na znanje zamolba Dina Tičić iz Krka, Mali Kartec 54/A, za dodjelu 

naknade za novorođeno dijete. 

Uvidom u dokumentaciju podnositelja zamolbe utvrđeno je prebivalište oca djeteta 

u proteklih godinu dana bilo i na području Grada Zagreba.  

Upućujemo podnositelja zamolbe da ukoliko nakon proteka roka od 6. (šest) 

mjeseci, od podnošenja zahtjeva Gradu Zagrebu, za dodjelu naknade za 

novorođeno dijete, Grad Zagreb ne isplati istu, na temelju  Odluke o isplati 

jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (»Službene novine 

Primorsko-goranske županije« broj 1/18), te uz priloženu Potvrdu Grada Zagreba o 

oneostvarenom pravu, Grad Krk će isplatiti naknadu za novorođeno dijete.   
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 Zbog troškova nastalih obavljanjem redovne djelatnosti  Košarkaškog kluba “Krk” 

iz Krka, iz Programa financiranja Javnih potreba u društvenim djelatnostima za 

2019. godinu, odobrava se isplata akontacije u iznosu od 31.700,00 kn, kako bi klub 

podmirio troškove vezane za realizaciju programa za mjesec siječanj i veljaču 2019. 

godine. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

 Prima se na znanje zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje troškova vezanih za učenička natjecanja koja traju kroz cijelu 

školsku godinu, a počinju već u mjesecu siječnju 2019. godine. 

Upućujemo podnositelja zamolbe da se JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti,  

obrati zahtjevom za sufinanciranje svakog pojedinog učeničkog natjecanja, u 

školskoj godini 2018./2019., sa specifikacijom troškova. 

Grad Krk će sukladno Proračunskim mogućnostima nastojati sufinancirati 

troškove učeničkih natjecanja.  

 

 Prihvaća se Izvješće Doma zdravlja PGŽ o provedbi programa tečaja za trudnice – 

vidi prilog, predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 Prihvaća se prijedlog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog 

programa Eko škole u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, dostavljen od Udruge 

Lijepa Naša, iz Zagreba, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. 

godinu odobrava iznos od 8.000,00 kn ( vidi prilog predmetni Sporazum koji čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

 

 Grad Krk podržava prijedlog Udruge „Ljudi i običaji“ iz Rubeši za sufinanciranje 

Festivala „Melodije Istre i Kvarnera“ koji će se održati 19. lipnja 2019. godine u 

Puntu. 

 

Sukladno prijedlogu Sporazuma o zajedničkom financiranju festivala Melodije 

Istre i Kvarnera,  Grad Krk će iz Proračuna Grada Krka za 2019. godinu osigurati 

sredstva u iznosu od 37.000,00 kn.  

  

Ad 2. 

 

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 
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1. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu i montažu 

punionica za e- bicikle u gradu Krku , NMV: 8/19. 

 

2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga u svezi 

organizacije manifestacije vezane za izobrazno informativne aktivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom (najam izložbenog kontejnera i organizacija manifestacije), 

NMV: 6/19. 

 

3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu robe u svezi 

organizacije manifestacije vezane za izobrazno informativne aktivnosti o održivom 

gospodarenju otpadom (nabava tiskanog materijala), NMV: 7/19. 

 

4. Donošenje odluke o početku postupka nabave za nabavu usluga: Izrada projekta za 

uređenje unutrašnjeg prostora građevine Multimedijalnog centra grada Krka , te 

programsko projektiranje (izložbeni i multimedijalni sadržaji),  NMV: 10/19. 

 

5. Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju pješačke 

staze  u dijelu park šume Dražica, NMV: 11/19. 

 

6. Donošenje odluke o početku postupka nabave za nabavu usluga: Priprema podloga i 

procedura za razvoj komunikacijske platforme i e-usluga Grada Krka. Evidencijski broj 

nabave: NMV: 12/19. 

 

7. Donošenje odluke o zaključenju Sporazuma o raskidu ugovora o kupoprodaji koji je 

Grad Krk kao kupac zaključio sa prodavateljem Nikolom Kremenićem iz Krka, Zadarska 

6, za z.č. 1478/157 k.o. Kornić, površine 138 m². 

 

8. Razmatranje idejnog rješenja za uređenje adrenalinskog parka u uvali Dražica po 

prijedlogu Davora Toića iz Vrha, Busilak 34 . Idejni projekt nalazi se u privitku dnevnog 

reda. 

 

9. Donošenje konačne odluke vezano za  raspisivanje I. natječaja za davanje u zakup javnih 

površina na području grada Krka (Utvrđivanje pozicija i uvjeta natječaja za pozicije za 

koje se zaključuju trogodišnji ugovori) te  prijedlog da se u ovaj natječaj uvrsti i javna 

površina (kućica) na Dunatu , te da se u trogodišnji natječaj uvrsti i pozicija za prodaju 

suvenira na Trgu Kamplin po prijedlogu Marka Mrakovčića iz Krka. 

 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih 

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 3. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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Z a k l j u č k e 

 

a)  

1. Prihvaća se ponuda br. 104-2/2019., tvrtke G. P. Krk d.o.o.  iz Krka, za izvođenje 

radova na asfaltiranju Puntarske ulice sa raskrižjem Ružmarinske ulice u gradu 

Krku, u iznosu od 59.580,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a – vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

2. Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje radova iz 

stavka 1. ovog zaključka.  

 

b) Prima se na znanje  Obavijest  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi 

Skrbčić 14, Skrbčići, obračunsko mjesto br. 71902550, za mjesec prosinac 2018. 

godine.  

Grad Krk dokupiti će dodatnu  priključnu snagu za obračunsko mjesto broj  

71902550  na adresi Skrbčić 14, Skrbčići, od 1,04 kW. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo. 

  

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje uređenja poljskog 

puta „Lokva Pakulova“ na području naselja Kornić, u iznosu od 49.781,25 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a, sukladno ponudi Obrta za usluge, trgovinu i 

ugostiteljstvo „MB Gromača“ iz Kornića – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 

sastvni dio ovog zaključka.  

  

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za financiranje nasipavanja 

makadamskog dijela Ulice 17. travanj u naselju Kornić, u iznosu od 7.975,00 kn  u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a, sukladno ponudi Obrta za usluge, trgovinu i 

ugostiteljstvo „MB Gromača“ iz Kornića – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 

sastvni dio ovog zaključka. 

 

e) Prihvaća se Ugovor o pružanju usluga veterinarsko – higijeničarskog servisa na 

području Grada Krka u 2019. godini u iznosu od 12.000,00 kn, u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a i cjenik usluga,  dostavljen od Veterinarske ambulante 

Crikvenica d.o.o. (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

f) Prihvaća se informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o problematici 

naplate električne energije u Društvenom domu u naselju Vrh, obzirom da je jedno 

mjerno mjesto na kojem su dva potrošača (dio prostora koji je dan u zakup i 

prostor Mjesnog doma za potrebe mještana).   
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Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu za odvajanje 

instalacija električne energije i postavu novog mjernog mjesta u Društvenom domu 

u naselju Vrh.  

Ad 4. 

 

Prijedlog Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti za povećanje osnovice 

za obračun plaće od 01. siječnja 2019. godine za 3%, te za dodatnih 2% od 01. rujna 2019. 

godine, sukladno Zakonu o osnovici plaće u javnim službama («Narodne novine« broj 39/09 i 

124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o osnovici 

za izračun plaće u javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i 

namještenike («Narodne novine« broj 2/19), obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

1. Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za povećanje plaće, 

sukladno s odredbama Zakona o osnovici plaće u javnim službama («Narodne novine« 

broj 39/09 i 124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. prosinca 2018. godine o prihvaćanju 

Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom 

ugovoru za državne službenike i namještenike («Narodne novine« broj 2/19). 

 

2. Slijedom točke 1. ovog Zaključka, osnovica za obračun plaće u javnim službama 

utvrđuje se: 

- od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u iznosu od 5.584,19 kn brutto; 

- od 01. rujna 2019. godine pa nadalje u iznosu od 5.695,87 kn brutto.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk je podneskom od 12. veljače zatražio davanje nove 

suglasnosti za povećanje osnovice za obračun plače, počevši od 1. siječnja  2019. godine, a na 

temelju odredbi Zakona o osnovici plaće u javnim službama i Zaključka Vlade RH od 13. 

prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama i 

Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. 

 

Naime, predmetnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske, utvrđena je ova osnovica za obračun 

plaće u javnim službama i to  za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u visini 

od 5.584,19 kuna bruto, te za razdoblje od 01. rujna 2019. godine pa nadalje u visini od 5.695,87 

kn  i primjenjuje se od 1. siječnja  2019. godine, te će razlika plaća za mjesec siječanj 2019. 

godine biti isplaćena u mjesecu ožujku 2019. godine. 

 

 

Slijedom svega naprijed iznesenog, a osobito imajući u vidu odredbe Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju glede primjene propisa na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih 
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prihoda u Dječjem vrtiću, kao I Zakona o osnovici plaće u javnim službama i Zaključka Vlade 

RH trebalo je prijedlogu udovoljiti i dati suglasnost za povećanje plaće, na način kako je to u 

izreci Zaključka navedeno.   

 

 

Ad 5. 

 

Zamolbu Marijane Sindičić – Baotić iz Krka, Vršanska cesta 23 a, za korištenje javne površine 

na Trgu Kamplin za prodaju vrećica s lavandom, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Marijani Sindičić – Baotić odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku na Trgu 

Kamplin za prodaju vrećica s lavandom iz košarice. 

 

U cilju promocije domaćih proizvoda, podnositeljicu zamolbe oslobađa se plaćanja  

zakupnine za korištenje navedene javne površine.  

 

 

Ad 6. 

 

Prijedlog Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk za davanje suglasnosti za povećanje 

osnovice za obračun plaće od 01. siječnja 2019. godine za 3%, te za dodatnih 2% od 01. rujna 

2019. godine, sukladno Zakonu o osnovici plaće u javnim službama («Narodne novine« broj 

39/09 i 124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o 

osnovici za izračun plaće u javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne 

službenike i namještenike («Narodne novine« broj 2/19), obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

1. Temeljem članka 3. Ugovora o financiranju voditeljstva, učitelja i kuhara u 

produženom boravku u MŠ Krk i PŠ Vrh ( Klasa: 402-01/18-01/11), Osnovnoj školi 

“Fran Krsto Frankopan” Krk  daje se suglasnost za povećanje plaće, sukladno s 

odredbama Zakona o osnovici plaće u javnim službama («Narodne novine« broj 39/09 i 

124/09) i Zaključka Vlade RH od 13. prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o 

osnovici za izračun plaće u javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za 

državne službenike i namještenike («Narodne novine« broj 2/19). 

 

2. Slijedom točke 1. ovog Zaključka, osnovica za obračun plaće u javnim službama 

utvrđuje se: 

- od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u iznosu od 5.584,19 kn brutto; 

- od 01. rujna 2019. godine pa nadalje u iznosu od 5.695,87 kn brutto.  

 

O b r a z l o ž e n j e 
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Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan” Krk je podneskom od 14. veljače 2019. godine, zatražila 

je  davanje nove suglasnosti za povećanje osnovice za obračun plače, počevši od 1. siječnja  

2019. godine, a na temelju odredbi Zakona o osnovici plaće u javnim službama i Zaključka 

Vlade RH od 13. prosinca 2018. godine o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u 

javnim službama i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. 

 

Naime, predmetnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske, utvrđena je ova osnovica za obračun 

plaće u javnim službama i to  za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine u visini 

od 5.584,19 kuna bruto, te za razdoblje od 01. rujna 2019. godine pa nadalje u visini od 5.695,87 

kn  i primjenjuje se od 1. siječnja  2019. godine, te će razlika plaća za mjesec siječanj 2019. 

godine biti isplaćena u mjesecu ožujku 2019. godine. 

 

Slijedom svega naprijed iznesenog, a osobito imajući u vidu odredbe Ugovora o financiranju 

voditeljstva, učitelja i kuhara u produženom boravku u MŠ Krk I PŠ Vrh,  kao i Zakona o 

osnovici plaće u javnim službama i Zaključka Vlade RH trebalo je prijedlogu udovoljiti i dati 

suglasnost za povećanje plaće, na način kako je to u izreci Zaključka navedeno.   

 

 

Ad 7. 

 

Ponudu tvrtke Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, Mirnovec 20, za održavanje vatrometa u 

prigodi održavanja Krčkog karnevala 2019. godine u Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Mirnovec Pirotehnika iz Samobora, za održavanje vatrometa u 

prigodi održavanja Krčkog karnevala 2018. godine u Krku ( za dan 05. ožujka 2019.) – 

varijanta II (kategorija srednji vatromet) u iznosu od 16.500,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 

Ad 8. 

 

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) Uvidom u evidencije utvrđeno je da je čestica na kojoj je predviđena lokacija za 

uređenje Dog parka u vlasništvu Republike Hrvatske.  

Kako tražena lokacija nije u vlasništvu Grada Krka, već je vlasništvo RH, potrebno 

je zahtjev za zakup ili kupnju uputiti Ministarstvu državne imovine.    
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b) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Milohnić za: krčenje puta od naselja Brzac 

do Glavotoka na pozicijama na kojima je potrebno radi odvijanja prometa. 

Investicija iz stavka 1. ovog zaključka financirati će se iz Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2019. godini.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

c) U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

za područje Mjesnog odbora Milohnić, predviđena je vrijednost u  678.050,00kn, te 

u istoj nije planirana izgradnja  prometnice u naselju Brzac (iza kuće Janka 

Brauta). 

 

Izgradnja dijela prometnice u naselju Brzac, iz prednjeg stavka ovog zaključka 

planirat će se  u fazama, na način da će se u 2019. godini izgraditi vodoopskrbni 

sustav na dijelu prometnice, a u međuvremenu će se rješavati  parcelacija zemljišta, 

glavni projekti za građevinsku dozvolu  sa troškovnicima. 

 

Izvedba građevinskih radova na formiranju trase iza obiteljske kuće Janka Brauta  

i asfaltiranje kolnika na dijelu trase predvidjet će se  u Programu za 2020. godinu.  

 

 Obvezuje se tvrtku Ponikve voda d.o.o. da izradi tehničko rješenje za izgradnju 

vodoopskrbnog sustava na dijelu prometnice u naselju Brzac (iza obiteljske kuće 

Janka Brauta).   

 

Nadalje, nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži 

ponudu za izradu glavnog projekta za izgradnju prometnice u naselju Brzac od 

tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija, te pripremi potrebne troškovnike za asfaltiranje 

predmetne dionice. 

        

Nakon izrađenog parcelacijskog elaborata Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove rješavati će imovinsko pravne odnose za predmetnu cestu u naselju Brzac.   

 

 

d) Prima se na znanje inicijativa Mjesnog odbora Kornić za uređenje prostora za sport 

i rekreaciju, pored malonogometnog igrališta u naselju Kornić. 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od Eda Hera dipl. 

ing. građ. zatraži izradu troškovnika. 

 

e) Ukoliko Mjesni odbor Kornić uključi inicijativu za asfaltiranje pristupnog puta 

prema obiteljskoj kući kbr. 26/A u naselju Muraj u Program Mjesnog odbora za 

2020. godinu, navedena investicija biti će uključena u Program gradnje objekata i 
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uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, obzirom da potrebna sredstva 

nisu osigurana u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.  

 

f) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Milohnić za izradu Idejnih projekata za: 

 Proširenje mjesnog groblja za naselja Glavotok, Brzac, Milohnići i Linardići na k.č. 

1193/1 k.o. Poljica (u vlasništvu Republike Hrvatske);  

 Izgradnja nogostupa uz cestu od naselja Milohnići do naselja Brzac i 

 Izgradnju obilaznice za naselja Brzac, Milohnići i Linardići. 

 

Izrada naprijed navedenih Idejnih projekata financirati će se iz Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.  

 

g) Prihvaća se inicijativa Mjesnog odbora Milohnić za: probijanje puta uz “fratarski 

zid”na k.č. 3596/2 k.o. Poljica (u vlasništvu Republike Hrvatske) radi lakšeg 

pristupa moru. 

Investicija iz stavka 1. ovog zaključka financirati će se iz Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

 

 

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 50 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 
 


