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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-75- 17 

Krk, 05. ožujka  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 75. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. ožujka (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, 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:  
 Obavijest Odsjeka za društvene djelatnosti o dodjeli termina Ženskom odbojkaškom 

klubu. 

 Nikša Franov iz Krka, Mali Kartec 62 - zamolba za sufinanciranje troška polaganja 
završnog ispita (gitara)  za njegovog sina Tomislava, učenika 6. razreda Glazbene škole 
„Mirković“. 

 Obavijest Tanje Desnice iz Krka, o promijeni registracije sadašnje ustanove Koloratura – 

za terapiju djece s poteškoćama u razvoju,  na rehabilitacijskim i psihoterapijskim 
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programima, koja tvrtka je brisana iz registra,  te je nastala nova ustanova za pod 

nazivom Sion d.o.o.   

 Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka - zamolba za financiranje kupnje i 

postave klima uređaja u prostoriji kojom se služi Udruga na adresi Lukobran 5, u gradu 
Krku. 

 Obavijest Udruge Progres iz Krka o pokretanju Eko tržnice. 
 Obavijest Odsjeka za društvene djelatnosti o zamjeni Gerontodomaćice Nikoline Lasan iz 

Krka, zbog bolovanja. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Grupa građana iz Krka, vlasnici maslinika- zamolba za sufinanciranje kupnje i 

nasipavanja jalovine, za popravak makadamskog puta na području Sv. Jurja. 
b) Izvješće Nogometnog kluba „Krk“ o namjenski utrošenim sredstvima, temeljem Ugovora 

o sufinanciranju održavanja S. C. „Josip Pepi Uravić“ za 2018. godinu. 

c) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za oslobođenje plaćanja komunalnog 
doprinosa za Grad Krk u vezi ozakonjenja slobodnostojeće zgrade javne namjene – 

Društveni dom, izgrađene na k.č. 1859/3, 1859/2 i 1861/1 sve k.o. Poljica  u naselju 

Nenadići. 
d) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za postupanje po članku 77. stavak 3. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

e) Mjesni odbor Milohnić - prijedlog za sanaciju makadamskih puteva na području M.O. 

Milohnić. 
f) Mjesni odbor Poljica – prijedlog za financiranje izvođenja potrebnih radova za postavu 

australske rešetke na granici područja između Grada Krka i Općine Malinska Dubašnica. 
3. Franjevački samostan Košljun – zamolba za sufinanciranje “Automatske pumpne 

stanice za otpadne vode”. 

4. Općinski  sud Crikvenica, Stalna služba u Krku - zamolba za kupnju polica za 

arhivu za potrebe suda. 

5. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka - ponuda za zamjenu WI Fi uređaja na Ribarskom mulu 
u gradu Krku. 

6. Mjesni odbor Kornić - zamolba za nabavu kamera i opreme za videonadzor na 

mikrolokaciji Placa I na nogometnom igralištu u naselju Kornić. 
7. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka - ponuda za nabavu i postavu videonadzornog sustava 

na lokaciji Vrata Slobode u gradu Krku. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka Margan, te je 

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

 Prima se na znanje obavijest Odsjeka za društvene djelatnosti o dodjeli termina 
Ženskom odbojkaškom klubu u školskoj sportskoj dvorani O. Š. „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk.  

 

 Prihvaća se zamolba Nikše Franov, iz Krka, za financiranje troška polaganja 
završnog  ispita (gitara)  za njegovog sina Tomislava, učenika 6. razreda Glazbene 
škole „Mirković“ iz Malinske, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 
2019. godinu odobrava iznos od 850,00 kn. Uplatu odobrenih sredstava potrebno je 

izvršiti na račun Škole: IBAN: HR192402006-1100043221. 

 

 Prima se na znanje Obavijest Tanje Desnica iz Krka, o promijeni registracije 

sadašnje ustanove Koloratura – za terapiju djece s poteškoćama u razvoju,  na 
rehabilitacijskim i psihoterapijskim programima, koja tvrtka je brisana iz registra, 

te je nastala nova ustanova za pod nazivom Sion d.o.o. 

 

Na temelju Zaključka Klasa: 551-01/19-01/03, Urbroj:2142/01-02/1-19-2, od 29. 

siječnja  2019.godine,  obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da sve Ugovore i 
obveze plaćanja koja su bila prema tvrtki Koloratura d.o.o. usmjeri na na tvrtku 

Sion d.o.o.  

 

 Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, odobrava se financijska 
potpora za kupnju i postavu klima uređaja u prostoriji kojom se služi Udruga, na 
adresi Lukobran 5, u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračun Grada Krka 
za 2019. godinu odobrava iznos od 5.356,25 kn, u koji iznos je uračunat iznos PDV-

a, temeljem ponude Elektroservisa Rotor iz Omišlja. 
 

 Prima se na znanje Obavijest Udruge Progres iz Krka o pokretanju Eko tržnice u 
gradu Krku, počevši od mjeseca ožujka 2019. godine. 
Udruzi Progres daje se suglasnost za korištenje javne površine od “koprivića uz 
istočni zid Velog parka” u gradu Krku, svake prve subote u mjesecu tijekom 2019. 

godine,  u cilju održavanja Eko tržnice, u vremenu od 9,00 – 14,00 sati. 

Javna površina za održavanje Eko tržnice na lokaciji od “koprivića uz istočni zid 
Velog parka” može se koristiti u vremenskom razdoblju od 01.01. -31.05., te od 

15.09. - 31.12. 2019. godine. Zbog odvijanja turističke sezone i raznih manifestacija 
koje se održavaju u gradu, u vremenu od 01. 06. – 15. 09. 2019. godine, predlaže se 
da se eko tržnica održava na lokaciji “kod pralje” u gradu Krku.     

 

 Prima se na znanje obavijest Odsjeka za društvene djelatnosti da će s danom 7. 
ožujka 2019. godine pružanje usluga gerontodomaćice na području Grada Krka, 
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obavljati Katica Linardić iz Linardića,  do povratka djelatnice Nikoline Lasan s 
bolovanja.   

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršič, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se zamolba Grupe građana iz Krka, vlasnika maslinika za sufinanciranje 

kupnje i nasipavanja jalovine, (100 m
3
) za popravak makadamskog puta na 

području Sv. Jurja na dionicama puteva od „Dvori Sv. Jurja“ – makadamski put 

koji vodi lijevo i desno ( prema Strigaru i Garbecaju). 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje radova iz stavka 

1. ovog zaključka tvrtki G.P. Krk d.d. 
 

b) Prihvaća se Izvješće Nogometnog kluba Krk o namjenski utrošenim sredstvima 
temeljem Ugovora o sufinanciranju održavanja Sportskog centra „Josip Pepi 

Uravić“ – vidi prilog zaključku predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni dio. 

 

c) Obračun komunalnog doprinosa, za ozakonjenje slobodnostojeće zgrade javne 
namjene – Društveni dom, izgrađene na k.č. 1859/3, 1859/2 i 1861/1 sve k.o. Poljica  
u naselju Nenadići, iznosi 1.572,81 m3

 volumena.  

Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. 
Odluke o komunalnom doprinosu, investitora - Grad Krk oslobađa se  plaćanja 
komunalnog doprinosa obračunatog u iznosu od 125.824,80 kn, za ozakonjenje 
slobodnostojeće zgrade javne namjene – Društveni dom u naselju Nenadići. 
 

d) Budući da je uvodnim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o 

komunalnom doprinosu, utvrđeno da  Jedinica lokalne samouprave ne plaća 
komunalni doprinos na svom području (čl. 77. st. 3. uvodno navedenog Zakona), 
Odsjek za komunalno gospodarstvo predmete o obračunu komunalnog doprinosa za 
Grad Krk, nije dužan  obrazlagati na Kolegiju Gradonačelnika, već može odmah 
donijeti Rješenje o oslobađanju komunalnog doprinosa.  
 

e) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 053-02/19-01/01, Urbroj:2142/01-

02/1-19-7, od 19. Veljače 2019. Godine, prihvaća se prijedlog  Mjesnog odbora 

Milohnić za sanaciju makadamskih puteva na području M.O. Milohnić, temeljem  
ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića u ukupnom iznosu od 104.500,00 kn u 
koji iznos je uključen iznos PDV-a i to za:  
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- prometnicu od naselja Brzac do kampa Glavotok,  

-strojno i ručno krčenje, te popravak makadamskog puta prema uvali Vančala na 
području naselja Linardić,  
- strojno krčenje uz prometnicu naselja od Milohnić do portuna Drmuna Puškoga, 
te do crkvice sv. Krševana, 
- popravak makadamskog puta od naselja Brzac do uvale Makneli,  

- izrada ugibališta i čišćenje materijala uz cestu od naselja Linardić do uvale Vela 
Jana.   

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da naruči izvođenje naprijed navedenih 
radova.  

 

f) Udovoljava se prijedlogu  Mjesnog odbora Poljica za financiranje potrebnih radova 

za  postavu australske rešetke na granici područja između Grada Krka i Općine 
Malinska Dubašnica (Drmun Puški), te se na teret Proračuna Grada Krka za 2019. 
godinu odobrava iznos od 6.875,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, 

temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića.  

Ad 3.  

Zamolbu Franjevačkog samostana Košljun za sufinanciranje “Automatske pumpne stanice za 

otpadne vode”, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Franjevačkom samostanu Košljun odobrava se financijska potpora za kupnju i postavu 
“Automatske pumpne stanice za otpadne vode”, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 
Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 20.000,00 kn.  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da sukladno naprijed navedenim odredbama ovog 

zaključka, pripremi prijedlog Ugovora o donaciji sredstava. 
 

Ad 4. 

 

Zamolbu Općinskog suda Crikvenica, Stalne službe u Krku, za kupnju polica za arhivu za 
potrebe suda, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Općinskom sudu Crikvenica, Stalnoj službi u Krku, odobrava se ponuda za kupnju polica 
za arhivu za potrebe suda, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu 
odobrava iznos od 12. 168,30 kn na temelju ponude tvrtke Primat iz Rijeke. 
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Ad 5. 

 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za zamjenu WI Fi uređaja na Ribarskom mulu u gradu Krku, 
obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za zamjenu WI Fi uređaja na Ribarskom 
mulu u gradu Krku, u iznosu od 22.986,14 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

 

Ad 6. 

 

Zamolbu Mjesnog odbora Kornić, za nabavu kamera i opreme za videonadzor na mikrolokaciji 

Placa I na nogometnom igralištu u naselju Kornić,  obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon 
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić, za nabavu kamera i opreme za videonadzor 

na mikrolokaciji Placa u naselju Kornić.  
 

Obvezuje se Zamjenik gradonačelnika da zatraži ponudu za nabavu i postavu potrebne 
opreme iz stavka 1. ovog zaključka.   
 

 

Ad 7. 

 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu i postavu videonadzornog sustava na lokaciji Vrata 

Slobode u gradu Krku, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 
sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu i postavu videonadzornog 

sustava na lokaciji Vrata slobode u gradu Krku, u iznosu od 16.426,52 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15, 45 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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