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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-76- 19 

Krk, 12. ožujka  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 76. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. 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, Radmila Živanović Čop, 
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović, voditeljica 
Odsjeka za proračun i financije, 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:  

 Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatske gorske službe spašavanja. 
 Radni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. 
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 ŠRD „Lovrata“ iz Krka - zamolba za kupnju sportske opreme za člana Frana 
Tomljenovića koji će sa reprezentacijom Hrvatske nastupiti na Svjetskom prvenstvu u 
Italiji, u mjesecu rujnu 2019. godine. 

 Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk - zamolba za dodjelu 

besplatnih povlaštenih karata članovima HVIDR-e u gradu Krku. 

2. Imovinsko – pravni predmeti. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Projekt obnove fasade i pokrova krovišta na poslovnoj zgradi u Krku, na k.č. 3030/1 k.o. 
Krk grad, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1. 

b) Mile Šutić iz Vrha, Salatić 72 - prijedlog za sudjelovanje Grada pri pomoći čišćenja – 

sanacije divljeg odlagališta komunalnog otpada na lokaciji k.č. 2006/72, 73, 74, 75 i 76 
k.o. Poljica. 

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

Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Slavka Nikolića bb, za mjesec 
siječanj 2019. godine. 

d) Postava štandova na javnoj površini Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku. 
e) Odvjetnički ured Stjepan Babić iz Zagreba - prijedlog punomoćnika Miljenka Balabana 

iz Zagreba za otpis kamata i dijela glavnice komunalnog doprinosa temeljem Rješenja o 
komunalnom doprinosu Klasa:UP/I-350-06/15-01/355, Urbroj: 2142/01-03-05/1-16-9, od 

29. lipnja 2016. godine. 

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

Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Slavka Nikolića bb, za mjesec 
siječanj 2019. godine. 

g)  Czellar Krisztian iz Mađarske, Budimpešta, Bikszadi U.52 – zamolba za korištenje  1 m2
 

javne površine u gradu Krku, u svhu izvođenja žonglerskih radionica, u vremenskom 
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine. 

4. Informacija Zamjenika gradonačelnika o pritužbama građana vezanu za oštećene 
opločnike koji se nalaze na ispred trgovine DM-a u Krku. 

5. Inicijativa Udruge gradova za sudjelovanje Grada Krka na Konferenciji „cITy 

upgrade 2019“. 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 
a) Tvrtk Cimaš Arhitektura d.o.o. – ponuda za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju 

i dogradnju  zgrade uprave Grada Krka. 

b) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izgradnji nerazvrstane 
ceste na području Mali Kartec u gradu Krku. 

c) Tvrtka Planimetar d.o.o. - ponuda sa obrazloženjem za  izradu kataloga čestica  za 
potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u HTRS-u. 

d) Tvrtka 4 HOME d.o.o.-  ponuda za sanaciju  u prostorijama Centra za kulturu (stari 

dječiji vrtić). 
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e) Razmatranje Parcelacijskog elaborata broj: 932-06/2018-02/252 izrađenog od Ureda 
Ovlaštenog inženjera geodezije Antona Grškovića, ing. geod., koji elaborat je proveden u 
Državnoj geodetskoj upravi, Odjelu za katastar nekretnina Krk, Rješenje broj: UP/I-932-

07/18-02/218. 

f) Tvrtka K-In d.o.o. Rijeka -ponuda za izradu izvedbenog projekta i nadzor za uređenje 

plaža Bor 3,  za sezonu 2019. 
g) Tvrtka Geosoft d.o.o – ponuda za ZwCAD Professional 2019. 

h) Razmatranje radne faze projekta izrađenog od tvrtke GPZ d.d. vezano za prilaz 
Vatrogascima na Županijsku cestu ŽC 5131 i uređenje okućnice Vatrogasnog doma, kao i 
očitovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka vezano za projekt. 

i) Razmatranje rekonstrukcije dijela ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje 
problematike oborinske odvodnje. 

7. Odsjek za proračun i financije: 
a) Tvrtka Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke – ponuda za program E račun. 
8. Mjesni odbor Kornić – zamolba za financiranje izrade i dobave svečane zastave za 

„Kolejane“ iz Kornića. 

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 

 

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatske gorske službe spašavanja za 
2019. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 
zaključka.  
 

 Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi – 

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

 ŠRD „Lovrata iz Krka, odobrava se financijska potpora za kupnju sportske opreme 

za člana Frana Tomljenovića koji će sa reprezentacijom Hrvatske nastupiti na 
Svjetskom prvenstvu u Italiji, u mjesecu rujnu 2019. godine, te se u  tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn iz 

pozicije kapitalne potpore neprofitnim organizacijama.   

 

Zamolbu Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk za dodjelu besplatnih 

povlaštenih karata članovima HVIDR-e u gradu Krku, obrazložila je Marinka Margan, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik je donio sljedeći 
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Z a k l j u č a k 

o ispravku Zaključka Gradonačelnika 

U Zaključku Gradonačelnika Klasa:402-04/18-01/84, Urbroj: 2142/01-02/1-19-10, od 29. 

siječnja 2019. godine,  ispravlja se članak 1. Zaključka, te ispravno treba stajati: 
“Članovima Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata otok Krk, neovisno o 

prebivalištu i o mjestu registracije vozila, odobrava se korištenje parkinga na području 
Grada Krka,  bez naknade tijekom cijele kalendarske 2019. godine i to na parkiralištima 
koja su u nadležnosti poslovanja tvrtke Vecla d.o.o. Krk, za jedan automobil koji je u 
njihovom vlasništvu”.   

 

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 

 

1. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za 
ustupanje radova na uređenju pješačke staze u dijelu park šume Dražica  
(Evidencijski broj nabave: NMV: 11/19). 

2. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za 
ustupanje radova na uređenju plaža na području grada Krka (Evidencijski broj nabave: 
NMV: 13/19). 

3. Donošenje odluke o izboru ponuditelja u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: 

Organizacija manifestacije Zelena i plava vreća, vezano za izobrazno informativne 
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. (Evidencijski broj nabave: NMV: 14/19). 

4. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup zemljišta u 
vlasništvu Grada Krka i to z.č. 2607/2 površine 295 m², k.o. Kornić, o čemu je oglas 
javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 17/2019 od 20. veljače 2019. 

5. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup zemljišta u 
vlasništvu Grada Krka i to dijela k.č. 3440/13 k.o. Krk grad (dio z.č. 1544/1 i 2 k.o. Krk)  
površine 277 m², o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine, 

broj: 17/2019 od 20. veljače 2019. 
6. Donošenje prijedloga odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju k.č. 2160/11 

k.o. Krk grad (z.č. 1084/17 k.o. Krk)  površine 437 m², o čemu je oglas javnog natječaja 
objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 17/2019 od 20. veljače 2019. 

7. Donošenje odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju k.č. 3822/10 k.o. Krk grad  
           (z.č. 1568/8 k.o. Krk) površine 724 m², koji je objavljen u Narodnim novinama broj:                     

20/2019 od 27. veljače 2019. godine. Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2019. godine. 
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8. U svezi točke 7. dostavlja se na donošenje odluke i prijedlog Milice Salopek iz Krka, 

Odvojak Lina Bolmarčića 5, da se na k.č. 3822/10 k.o. Krk grad uredi igralište za djecu.   
9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji se 

nalazi u sklopu Mjesnog doma u Korniću , površine 60 m² . Za predmetni poslovni 

prostor  rok zakupa ističe 1. svibnja 2019. godine, a sadašnji zakupnik Denis Okanović iz 
Kornića, Lokvić 16 nema interes za produženje trajanja zakupa na daljnji period. 

10. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u 
Krku, na prvom katu zgrade sagrađene na gr.č. 306 k.o. Krk, Trg Sv. Kvirina 1 . Poslovni 
prostor sastoji se od tri prostorije ukupne površine 57 m², te je za isti  ugovor zaključen 
sa Turističkom zajednicom otoka Krka na određeni rok do 1. travnja 2019. godine. 

11. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi u 
Krku,  J.J.Strossmayera 4 i sastoji se od jedne prostorije i sanitarnog čvora ukupne 
površine 24 m² , koji ugovor je zaključen sa Vilimom Mandekićem iz Krka, J. Pupačića 
74, za obavljanje djelatnosti: trgovina na malo novinama, knjigama, razglednicama, 

duhanskim prerađevinama i sl. i za koji rok zakupa ističe 1. travnja 2019. godine                                                

12. Prijedlog Ljekarne Jadran i Jelke Janeš iz Krka, zakupnika i podzakupnika poslovnog 

prostora koji se nalazu u Krku, Vela placa 3 za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog 
prostora sa zakupnikom Ljekarnom Jadran u kojem ugovoru bi ugovorna strana bila i 

podzakupnica Jelka Janeš. 
13. Prijedlog Vesperal d.o.o. sa sjedištem u Krku, Braće Linardić 10, za zaključenje ugovora 

o zakupu ugostiteljske terase površine 8 m²  koja se nalazi u Krku, J.J.Strossmayera 36 za 

potrebe ugostiteljskog objekta Citta Vecchia, za koji ugostiteljski objekt je predlagatelj 

zaključio ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Regis d.o.o. sa sjedištem u Osijeku. 
14. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta i to dijela  

k.č. 2500/2 površine 197 m² i dijela k.č. 2509/6 površine 46 m², obje k.o. Krk grad, za 

uređenje adrenalinskog parka. 
15. Prijedlog Nebojše Kovačevića iz Kornića, Ledine 15a i MO Kornić za dopunu Plana 

upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu, na z.č. 795 k.o. Kornić, na način da se 
na istoj uvrsti i obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priprema i prodaja palačinki, 
smrznutog jogurta i točenog sladoleda) postavljanjem privremenog objekta – štanda.  

16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – 

kućice na Dunatu. 
17. Prijedlog Vladimira Stipana iz Zagreba, Prijepoljska 39A, vlasnika z.č. 2407/2 , 2426/1 i 

dr. u k.o. Linardići , za asfaltiranje makadamskog puta izgrađenog na k.č. 2534/3 k.o. 
Linardići, na način da bi predlagatelj sufinancirao radove u iznosu od 40 % ukupne 

cijene. 

18. Donošenje prijedloga odluke u svezi prijedloga Ljiljane Skoblar iz Privlake ,  
M. Gupca 31 za zaključenje kupoprodajnog ugovora za k.č. 3853/7 k.o. Krk grad 

površine 287 m², koja ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice GU 1 (procijenjena na 

iznos od 95 EUR po m2 zemljišta), te za k.č. 3853/4 k.o. Krk grad površine 427 m² 
(procijenjena na iznos od 100 EUR po m²) i k.č. 3853/8 k.o. Krk grad, površine 11 m² 
(procijenjena na iznos od 90 EUR po m²) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na 
području Mali Kartec. 
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19. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine i to dijela 

k.č. 3142/1 k.o. Krk grad, površine 50 m² , radi postavljanja privremenog objekta za 

obavljanje djelatnosti prodaje cvijeća.  
 

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 

Z a k l j u č k e 

 

a) Radi dotrajalosti krovnog pokrova i fasade na poslovnoj zgradi u Krku, na k.č. 
3030/1 k.o. Krk - grad, Grad Krk započeti će postupak obnove fasade i pokrova 

krovišta na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, sukladno Ugovoru o građenju s izvoditeljem 

Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, Klasa: 406-09/19-02/4, Urbroj: 2142/01-02/1-19-8, od 

20. veljače 2019. godine, koja ugovorena vrijednost radova iznosi  401.943,75 kn sa 

pripadajućim PDV-om.    

 

Budući da se radi o zajedničkim dijelovima zgrade (krov i vanjska fasada) Uredbom 
o održavanju zgrada i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici 
zgrade dužni su participirati u ukupnim radovima sukladno udjelu suvlasničkog 
dijela i to kako slijedi:  

- Trgovina Krk d.d. Malinska u omjeru od 28,59 % ( netto površina 71,50m2
); 

- Samantha Bajrić iz Sesveta, u omjeru od 11,99%; ( netto površina 30,00 m2
); 

- Eduard Lleshdedaj iz Krka, u omjeru od 8% ( netto površina 20,00 m2
), te  

- Grad Krk koji sufinancira suvlasnički dio u omjeru od 51,42% ( netto 
površina 128,61 m2

). 

 

Pozivaju se naprijed navedeni suvlasnici da u roku od 15 dana od dana zaprimanja 

ovog zaključka pristupe u JUO Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske 
poslove u cilju potpisivanja Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova na zgradi u 
Krku, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1.  
 

b) U cilju sanacije divljih deponija na području Grada Krka, prihvaća se zamolba 
Mile Šutića iz Vrha, za sufinanciranje sanacije divljeg odlagališta komunalnog 
otpada na lokaciji k.č. 2006/72, 73, 74, 75 i 76 k.o. Poljica, te se u tu svrhu na teret 
Proračuna Grada Krka za 2019. godinu iz Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini odobrava iznos od 5.000,00 kn u koji iznos je uključen 
iznos PDV-a. 
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Naprijed navedeni odobreni iznos isplatiti će se temeljem dostavljene ponude 
obrtnika ili pravne osobe za obavljanje potrebnih radova za sanaciju divljeg 

deponija.   

 

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

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, 
Slavka Nikolića bb ( S. C. “Josip Pepi Uravić”)  za mjesec siječanj 2019. godine.  
Grad Krk svesti će priključnu snagu za obračunsko mjesto broj 70932450 na adresi 

Krk, Slavka Nikolića bb na priključnu snagu od 30,00 kW kao što je i odobrena 
energetska suglasnost,  na način da ćemo odobrenu priključnu snagu podijeliti na 3 
(tri) subjekta. 

 

d) Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da tvrtki HEP – Operator 

distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk uputi zahtjev za 

priključenje električne energije na priključnom ormariću koji se nalazi na Šetalištu 
Sv. Bernardina na mikrolokaciji između benzinske postaje i istezališta u gradu 
Krku, obzirom da isti nije u funkciji. 

Ukoliko je potrebna zamjena priključnog ormarića zbog dotrajalosti, zamjena se 
odobrava.  

Radove je potrebno izvesti u što kraćem roku, zbog početka turističke sezone i 
potrebe korištenja električne energije za štandove koji će biti temeljem Ugovora o 
korištenju javne površine biti smješteni na naprijed navedenoj mikrolokaciji.  
 

e) Vezano za prijedlog Odvjetničkog ureda Stjepana Babića iz Zagreba, punomoćnika 
Miljenka Balabana iz Zagreba za otpis kamata i dijela glavnice komunalnog 

doprinosa,  temeljem Rješenja o komunalnom doprinosu Klasa:UP/I-350-06/15-

01/355, Urbroj: 2142/01-03-05/1-16-9, od 29. lipnja 2016. godine, obvezuje se Odsjek 

za komunalno gospodarstvo da od Odvjetničkog ureda Vojko Braut  i Petar Petrinić 
iz Rijeke, pri kojem Uredu se vodi  postupak ovrhe po Rješenju o komunalnom 
doprinosu, zatraži očitovanje o mogućnostima nagodbe sa strankom u postupku. 
  

f) Vezano za Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje 

Rijeka, Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Slavka Nikolića 
bb, za mjesec siječanj 2019. godine, obvezuje se Odsjek za komunalno gospodatstvo 
da od tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Krka,  naruči potrebne radove za razdvajanje 
mjernih mjesta na S. C. “Josip Pepi Uravić” na tri subjekta (Boćarski klub, 
Nogometni klub i ugostiteljski objekt koji posluje u sklopu N.K. “Krk”)  na način da  
priključna snaga za obračunsko mjesto broj 70932450 od 30,00 kW podijeli na tri 
naprijed navedena subjekta. 
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g) Czellaru Krisztianu iz Mađarske, odobrava se za korištenje javne površine u gradu 
Krku, na Trgu Kamplin, uz kamene stupove, u cilju izvođenja žonglerskih 
radionica, u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, u 

večernjim satima od 19,00 – 23,00 sata. Prije početka korištenja javne površine, 
podnositelj zamolbe dužan je javiti se u JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno 
gospodarstvo radi uplate jednokratnog iznosa od 3.000,00 kn prije početka 
obvaljanja djelatnosti.   

 

 

Ad 4. 

Informaciju o pritužbama građana vezanu za oštećene opločnike koji se nalaze na ispred trgovine 
DM-a u Krku, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Radi čestih pritužbi građana o neodržavanom i razbijenom opločniku (grafika u prilogu) 

koji se nalazi ispred trgovine DM (ulica Stjepana Radića) u gradu Krku, molimo Vas s 
ciljem osiguranja kvalitetnije i nesmetane pješačke komunikacije popravite oštećene 
opločnike, obzirom da mikrolokacja nije javna površina kojom upravlja Grad Krk. 

 

 

Ad 5. 

Inicijativu Udruge gradova za sudjelovanje Grada Krka na Konferenciji „cITy upgrade 2019“, 

obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Grad Krk prihvaća inicijativu Udruge gradova za sudjelovanje na Konferenciji „cITy 

upgrade 2019“ koja će se održati 06. lipnja 2019. godine, s posebnim osvrtom na e-društvo i 
digitalnu infrastrukturu.  

 

 

Ad 6. 

 

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) Prihvaća se ponuda tvrtke Cimaš Arhitektura d.o.o. za izradu projektne 
dokumentacije za adaptaciju i dogradnju  zgrade uprave Grada Krka, (adaptacija i 
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prenamjena interijera na I. i II. katu  sa dogradnjom unutarnjeg stepeništa uz 
ishođenje građevinske dozvole),   u iznosu od 39.200,00 kn u koji iznos nije uključen 
iznos PDV-a.  

 

 

b) Prihvaća se informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 
izgradnji nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku, kao i grafika i  
Zapisnici sa održanih sastanaka sa vlasnicima čestica vezano za utvrđivanje prilaza 
za svaku planiranu građevinsku česticu.  

 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za  izradu kataloga čestica  za potrebe 
utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u HTRS-u ,  u iznosu od 

44.200,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke 4 HOME d.o.o. za izvođenje radova na sanaciji  u 
prostorijama Centra za kulturu (stari dječiji vrtić),  u iznosu od 10.960,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

e) Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od ovlaštenog 

geodetskog stučnjaka naruči izradu ispravka parcelacijskog elaborata za z.č. 3822/8 
k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) koja parcela je u vlasništvu Biserke Mahulja iz 
Rijeke Jelačićev trg 1, na temelju Ugovora o zamjeni nekretnina Klasa: 944-05/18-

01/23, Urbroj: 2142/01-02/1-19-7, od 4. prosinca 2018. godine.  

Potrebno je da ispravak parcelacijskog  elaborat bude usklađen sa cestama na 
terenu, te da obuhvati ostale  parcele koju su bile predmet parcelacije i to: k. č. 
3822/7, 3822/1, 3822/9 i 3822/10 sve k.o. Krk grad.  

Kroz postupak nove parcelacije na dijelu k.č. 3822/10 k.o. Krk grad, potrebno je 
razmotriti mogućnost postave sprava za manje dječje igralište. 
 

f) Prihvaća se ponuda  tvrtke K-In d.o.o. Rijeka za izradu izvedbenog projekta i 

nadzor za uređenje plaža Bor 3,  za sezonu 2019. godine, u iznosu od 19.500,00  kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke Geosoft d.o.o za ZwCAD Professional 2019,  u iznosu od 

6.992,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

h) Odobrava se radna faza projekta izrađena od tvrtke GPZ d.d. vezano za prilaz 
Vatrogascima na Županijsku cestu ŽC 5131 i uređenje okućnice Vatrogasnog doma. 
 

i) Prihvaća se troškovnik za rekonstrukciju dijela Dubrovačke ulice sa spojem na 
ulicu Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske 
odvodnje koja procijenjena vrijednost radova iznosi 493.336,56 kn + PDV, što 
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ukupno iznosi 616.670,70 kn (troškovnikom nije obuhvaćena izvedba asfaltnog 
kolinika). 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene postupak 
ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela Dubrovačke ulice sa spojem 
na ulicu Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske 
odvodnje. 

U međuvremenu Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove pokrenuti će  
postupak javne nabave za izvođenje  poslova iz stavka 1. ovog Zaključka.  
Kako se na dijelu Dubrovačke ulice sa spojem na ulicu Slavka Nikolića u gradu 
Krku, izvode radovi na izgradnji fekalne kanalizacije, a investicija nije previđena 
Programom  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
istu je potrebno  uvrstiti u izmjene Programa  gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 

Ad 7. 

 

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije vezano za Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za 

program E račun, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 
sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, za program E račun, u iznosu od 
3.025,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini 
sastavni dio ovog Zaključka.  
 

 

Ad 8. 

 

Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za financiranje izrade i dobave svečane zastave za „Kolejane“ 

iz Kornića, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za financiranje izrade i dobave svečane 
zastave za „Kolejane“ iz Kornića, sukladno ponudi tvrtke Heraldic Art d.o.o. iz Rijeke u 
iznosu od 1.875,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u  17, 15 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
 

 

 

 

 
 


