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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-79- 23 

Krk, 02. travnja 2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 79. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 01. travnja (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,  Andreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni 

suradnik Odsjeka za gospodarstvo za gospodarstvo i europske fondove, 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: 

 Udruga Ćuk iz Krka - zamolba za dodjelu financijske potpore male vrijednosti za 

događaj „ Izlet u Istru“. 
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 Udruga „Žene za otok“ iz Krka - zamolba za dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt – predavanje „Kako stimulirati razvoj inteligencije kroz 

igru“. 

 Razmatranje Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk d.d. za 

sve djelatnike Gradske uprave Grada Krka i proračunske korisnike. 

 Razmatranje Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk d.d. za 

sve umirovljenike Gradske uprave Grada Krka 

 Centar za znanstveno – istraživački rad i popularizaciju arheologije (ZIPARH), 

Zagreb – zamolba za sufinanciranje projekta „Curicum Vitae: Povijest grada Krka“, 

 Udruga Kreativni Krk – zamolba za financiranje troškova nabavke namirnica za 

kotlić (grah) koji bi se dijelio građanima i posjetiteljima grada Krka u sklopu 

realizacije manifestacije „Prvomajski šušur“. 

 Tiskara Kerschoffset Zagreb – ponuda za tiskanje mape za umetanje knjige autora 

Milana Sijerkovića „ Krk – blagost mora, dašak gora“ s podnaslovom „Crtice u 

vremenu i podneblju Grada i Otoka“. 

 Tiskara Kerschoffset Zagreb - ponuda za tiskanje knjige autora Milana Sijerkovića 

„ Krk – blagost mora, dašak gora“ s podnaslovom „Crtice u vremenu i podneblju 

Grada i Otoka“. 

 Marina Markešić iz Muraja, Muraj 30C - zamolba za sufinanciranje boravka djeteta 

u jaslicama Sv. Marije Terezije u Puntu. 

 Tiskara Kerschoffset Zagreb – ponuda za tiskanje knjige autora Milana Sijerkovića 

„ Krk – blagost mora, dašak gora“ s podnaslovom „Crtice u vremenu i podneblju 

Grada i Otoka“. 

2. Donošenje Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih 

objekata, temeljem provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine broj: 

25/19 od 13. ožujka 2019. godine.  

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018. 

godinu. 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izgradnji nerazvrstane ceste 

na području Mali Kartec u gradu Krku – problematika spajanja fekalnog kolektora. 

b) Mario Giorgolo iz Krka,D.Vitezića 24 - prijedlog za  evidentiranje puta na z.č 502/4 k.o. 

Vrh po Zakonu o cestama. 
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c) Ured ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke - ponuda za Projekt (tehničko 

rješenje) s troškovnikom za uređenje sunčališta Plav (površina postojeće betonske podloge 

od novouređene površine do postojećeg kamenog zida). 

d) Projektna dokumentacija za pristupnu cestu Turističke zone Torkul – verifikacija idejnog 

projekta, izrađenu od tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija. 

e) Glavni projekti za “Rekonstrukciju križanja ulice Stjepana Radića i ulice Narodnog 

preporoda sa parkiralištem u gradu Krku” izrađene od tvrtke GPZ d.d. Rijeka. 

f) Verifikacija glavnog projekta za uređenje javne površine u dijelu stare gradske jezgre u 

gradu Krku (ulica Biskupa A. Mahnića, Trg Kamplin, ulica Nadbiskupa A. Stepinca). 

7. Odsjek za komunalno gospodarstvo 

a) Braniteljska udruga malih poljoprivrednih proizvođača  - zamolba za korištenje javne 

površine u gradu Krku tijekom 2019. godine u cilju održavanja sajma zdrave hrane. 

b) Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na 

plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 04. svibnja 2019. godine, u cilju održavanja 

manifestacije „  Prvomajski inkubator“. 

c) Udruga Kreativni Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na 

Velikom mulu u gradu Krku,  za dan 01. svibnja 2019. godine, u cilju održavanja 

manifestacije „  Prvomajski šušur“. 

d) Mladena Matejčić iz Krka, Salatić 57b – zamolba za davanje suglasnosti za produženje 

vremena korištenja javne površine na dijelu Obale Hrvatske mornarice u Krku, na 

mikrololaciji ispred ugostiteljske terase Galeb, do 11. travnja 2019. godine,  radi odlaganja 

građevinskog materijala potrebnog za izgradnju kuće u Ribarskoj ulici. 

e) Nikica Depikolozvane iz Krka, Krčkih Iseljenika 15 – zamolba za davanje suglasnosti za 

uređenje javne površine u vlasništvu Grada Krka. 

f) Niko Stojanović iz Zagreba, Sv. Duh 16/V – zamolba za korištenje javne površine u gradu 

Krku, u svrhu  izrade silueta sa škaricama, u vrijeme turističke sezone 2019. godine. 

g) Tvrtka Terradecor d.o.o. iz Rijeke - prijedlog za produženje roka izvođenja radova na 

uređenju prostorija prizemlja, I kata i stepeništa u zgradi Mjesnog doma Kornić u naselju 

Kornić, do 22. travnja 2019. godine. 

h) Udruženje obrtnika otoka Krka – prijedlog za korištenje jednog parkirnog mjesta ispred 

zgrade u kojoj koriste poslovni prostor na adresi Kvarnerska 21, u gradu Krku. 

8. Odsjek za proračun i financije 

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu. 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu. 

9. Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za izvedbu optičkog priključka – videonadzora za 

deponij na području Kružnog toka, u gradu Krku. 

10. Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke – ponuda za nadogradnju sustava za 

održavanje prostornih i neprostornih podataka Grada Krka – Atlas 14. 

11. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. – ponuda za Oracle – nove vrste licenci. 
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12. Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za izvedbu optičkog priključka – za deponij na području 

Kružnog toka, u gradu Krku. 

13. Tvrtka Cijevna Tehnika d.o.o. iz Jušića - ponuda za postavu i kupnju 2 pumpe za 

navodnjavanje za potrebe polja Kimpi. 

14. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova europske unije – prijedlog za imenovanje 

predstavnika Grada Krka i njegovu zamjenu koji će biti ovlašteni za unos podataka u 

Registar projekata. 

b) Tvrtka Arheo kvarner d.o.o. – ponuda za arheološka istraživanja zaštitnog karaktera, 

sukladno odobrenim programima arheološke baštine za 2019. godinu, koje programe je 

objavilo Ministarstvo kulture. 

c) Župa Sv. Kuzme i Damjana iz Poljica - prijedlog za sufinanciranje unutarnjeg uređenja 

crkve u 2019. godini. 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi Ćuk iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 u cilju 

realizacije  

događaja „ Izlet u Istru“, za članove Udruge i njihovih obitelji. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi „Žene za otok“ iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 

u cilju realizacije projekta - predavanja „Kako stimulirati razvoj inteligencije kroz 

igru“. 

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za 

Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk 

d.d. za sve zaposlenike Gradske uprave  i proračunske korisnike Grada Krka.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 

 Budući da su potrebna sredstva osigurana u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu, 

prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za 

Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk 

d.d. za sve umirovljenike Gradske uprave Grada Krka. 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije. 
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 Načelno se podržava zamolba Udruge Centar za znanstveno – istraživački rad i 

popularizaciju arheologije (ZIPARH), Zagreb,  za sufinanciranje projekta „Curicum 

Vitae: Povijest grada Krka“, koja manifestacija bi se održala u gradu Krku, u 

vremenu od 9-12 srpnja 2019. godine, u Frankopanskom kaštelu.  

Konačni Zaključak o istom donijeti će se nakon dostave mišljenja Turističke 

zajednice Grada Krka.   

 

 Udruzi Kreativni Krk odobrava se financijska potpora za troškove nabavke 

namirnica za kuhanje kotlića (graha) koji bi se dijelio građanima i posjetiteljima 

grada Krka u sklopu realizacije manifestacije „Prvomajski šušur“, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn u 

koji iznos je uključen iznos PDV-a po dostavljenom računu Trgovine Krk d.d.  

 

 Prihvaća se ponuda tiskare Kerschoffset Zagreb, za tiskanje mape za umetanje knjige 

autora Milana Sijerkovića „ Krk – blagost mora, dašak gora“ s podnaslovom „Crtice 

u vremenu i podneblju Grada i Otoka“ u iznosu od 5.100,00  kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a ( za tisak 1.000 kom knjiga bez mape).  

 

 Prihvaća se ponuda tiskare Kerschoffset Zagreb, za tiskanje knjige autora Milana 

Sijerkovića „ Krk – blagost mora, dašak gora“ s podnaslovom „Crtice u vremenu i 

podneblju Grada i Otoka“ u iznosu od 43.300,00  kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a ( za tisak 1.000 kom knjiga bez mape).   

 

 Kako dijete Marine Markešić iz Muraja, nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 

sufinanciranje boravka djeteta u jaslicama Sv. Marije Terezije u Puntu, Grad Krk 

sufinancirati će razliku roditeljske uplate i ekonomske cijene jaslica Sv. Marije 

Terezije u Puntu, za vrijeme pedagoške godine 2019./2020., odnosno najkasnije do 31. 

kolovoza 2020. godine i to u iznosu koji nije viši od razlike roditeljske uplate i 

ekonomske cijene u Ustanovi “Katarina Frankopan”.   

 

 Stavlja se van snage Zaključak Gradonačelnika Grada Krka Klasa: 402-07/19-01/03,  

Ur. broj: 2142/01-02/1-19-2, od 15. siječnja 2019. godine. 

Ad 2. 

Javno otvaranje prispjelih ponuda po objavljenom Natječaju za davanje u zakup javnih površina 

provedeno je dana 28. ožujka 2019. godine, sa početkom u 12,15 sati, u prostorijama Grada Krka 

(Velika vijećnica), te je Radmila Živanović Čop iznijela obrazloženje po prispjelim ponudama, 

nakon čega je Gradonačelnik donio sljedeće 

  



6 
 

O d l u k e 

A- LOKACIJA KOD VELOG PARKA 

1. Lokacija broj: 2 – 1 mjesto površine 2 m² - prodaja suvenira baziranih na fotografijama 

otoka Krka (spoj virtualnih i nevirtualnih suvenira na temu krčke ljepote, sa 

multimedijskom podlogom i informativnim sadržajem) 

 Utvrđuje se da je prispjela 1 ponuda i to: 

TENA PALIĆ iz Krka, Bodulska 10 (OIB: 67845193760), vlasnica Obrta za 

trgovinu Nikola, sa sjedištem u Čižićima 311 B, sa ponuđenom zakupninom u 

iznosu od 25.025,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 2.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija, iz koje je utvrđeno da ponuditelj ne 

ispunjava uvjet natječaja da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u 

posljednjih 10 godina. 

Predlaže se da se ponuda ne prihvati iz razloga jer ne zadovoljava sve uvjete natječaja. 

2. Lokacija broj: 6 – 1 mjesto površine 2 m² - prodaja unikatne keramike sa krčkim motivima. 

 Utvrđuje se da je prispjela 1 ponuda i to: 

INES JUGOVIĆ iz Omišlja, Papica 5 (OIB: 81932771810), vlasnica Proizvodno 

- trgovačkog Obrta Vilhar, sa sjedištem u Omišlju, sa ponuđenom zakupninom u 

iznosu od 17.100,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 3.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija, iz koje je utvrđeno da ponuditelj ne 

ispunjava uvjet natječaja da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u 

posljednjih 10 godina. 

Predlaže se da se ponuda ne prihvati iz razloga jer ne zadovoljava sve uvjete natječaja. 

3. Lokacija broj: 7 – 1 mjesto površine 2 m² - prodaja maslina, meda, te proizvoda od maslina 

i meda. 

 Utvrđuje se da je prispjela 1 ponuda i to: 

LJUBICA MAREVIĆ (OIB: 38481092657) iz Krka, Mate Balote 4, vlasnica 

Obrta za trgovinu Baul sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom 

10.284,93 kuna. Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 2.000, 

00 kuna. 

Predlaže se da se ponuda prihvati. 

4. Lokacija broj: 9 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

 Utvrđuje se da su prispjele 2 (dvije) ponude i to: 

NIKOLA SINDIČIĆ (OIB: 87058864171) iz  Krka, A. Cesarca 1A, vlasnik 

Uslužnog obrta Sun & Fun, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom od 

34. 651,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 
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priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja 

DRAGANA SINDIČIĆ (OIB: 20915418139) iz Krka, A. Cesarca 1, vlasnica 

Trgovačkog obrta Premuda, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom 

od 63.186,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

 

Utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj Dragana Sindičić dana 1. travnja 2019. 

godine dala izjavu na zapisnik da odustaje od naprijed navedene ponude te se 

najpovoljnijom ponudom utvrđuje: 

 

NIKOLA SINDIČIĆ iz Krka, A. Cesarca 1A, sa ponuđenom zakupninom u 

iznosu od 34.651,00 kuna godišnje, koja ponuda ispunjava sve uvjete 

natječaja. 

 

Ujedno se utvrđuje da Dragana Sindičić gubi pravo zakupa i na ostalim lokacijama 

za koje se natjecala u ovom postupku. 

 

5. Lokacija broj: 10 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

 Utvrđuje se da je prispjelo 5 (pet) ponuda: 

NIKOLA PALIĆ (OIB: 85935117259) iz Krka, Zrinska 14, vlasnik obrta 

Sebastian, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom od 40.200,23 kuna. 

Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je priložena tražena 

dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

NIKOLA SINDIČIĆ (OIB: 87058864171) iz Krka, A. Cesarca 1A, vlasnik 

Uslužnog obrta Sun & Fun, sa sjedištem z Krku, sa ponuđenom zakupninom od 

34.525,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

DRAGANA SINDIČIĆ (OIB: 20915418139) iz Krka, A. Cesarca 1, vlasnica 

Trgovačkog obrta Premuda, sa sjedištem u Krku, sa  ponuđenom zakupninom 

od 46.050,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

ANA ŽDERIĆ (OIB: 17514997610) iz Krka, Istarski prolaz 4, vlasnica Obrta 

za trgovinu i proizvodnju Perla, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom 

zakupninom od 40.184,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 
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MARINKO MARIJANIĆ (OIB: 71154954717) iz Krka, A. B. Šimića 2, 

vlasnica Obrta za trgovinu i proizvodnju Meduza, sa sjedištem u Krku, sa 

ponuđenom zakupninom od 46.121,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 

4.000,00 kuna. Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

Najviši iznos zakupnine za ovu lokaciju nudi Marinko Marijanić u iznosu od 

46.121, 00 kuna, a nakon te ponude slijedeći najviši iznos zakupnine nudi Dragana 

Sindičić u iznosu od 46.050,00 kuna. Uvjetima natječaja propisano je da na ovom 

natječaju jedan natjecatelj može zaključiti ugovor za samo jednu lokaciju. Također 

je propisano da ukoliko je jedan natjecatelj utvrđen najpovoljnijim na više lokacija, 

prihvatit će se ponuda za lokaciju za koju je nudio najviši iznos zakupnine. Marinko 

Marijanić ponudio je najviši iznos zakupnine za lokaciju broj: 11, dok je Dragana 

Sindičić radi odustanka od zakupna lokacije broj: 9 izgubila pravo na zakup ostalih 

lokacija za koje se natjecala, te se predlaže da se za ovu lokaciju najpovoljnijim 

utvrdi sljedeća najpovoljnija ponuda i to: 

 

NIKOLA PALIĆ iz Krka, Zrinska 14, sa ponuđenom zakupninom u iznosu od 

40.200,23 kuna. 

 

6. Lokacija broj: 11 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

 Utvrđuje se da je prispjelo 6 (šest) ponuda: 

NIKOLA SINDIČIĆ (OIB: 87058864171) iz Krka, A. Cesarca 1A, vlasnik 

Uslužnog obrta Sun & Fun, sa sjedištem z Krku, sa ponuđenom zakupninom od 

29.565,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

DRAGANA SINDIČIĆ (OIB: 20915418139) iz Krka, A. Cesarca 1, vlasnica 

Trgovačkog obrta Premuda, sa sjedištem u Krku, sa  ponuđenom zakupninom 

od 37.869,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

ANA ŽDERIĆ (OIB: 17514997610) iz Krka, Istarski prolaz 4, vlasnica Obrta 

za trgovinu i proizvodnju Perla, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom 

zakupninom od 42.165,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

MARINKO MARIJANIĆ (OIB: 71154954717) iz Krka, A. B. Šimića 2, 

vlasnica Obrta za trgovinu i proizvodnju Meduza, sa sjedištem u Krku, sa 

ponuđenom zakupninom od 51.223,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 
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4.000,00 kuna. Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

SVJETLANA BOROJEVIĆ (OIB: 29391131753) iz Krka, M. Laginje 3, 

vlasnica Građevinskog obrta Piljo sa sjedištem u Korniću, sa ponuđenom 

zakupninom od 22.424,50 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

ĐORĐE OSTOJIĆ ( OIB: 38885034630) iz Kornića, Ledine 15 a, vlasnik 

Obrta za trgovinu Canis sa sjedištem u Korniću, sa ponuđenom zakupninom od 

32.800,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

 

Predlaže se da se najpovoljnijom utvrdi ponuda Marinka Marijanića u iznosu 

od 51.223,00 kuna. 

 

7. Lokacija broj: 12 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

 Utvrđuje se da je prispjelo 3 (tri) ponude: 

ANA ŽDERIĆ (OIB: 17514997610) iz Krka, Istarski prolaz 4, vlasnica Obrta 

za trgovinu i proizvodnju Perla, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom 

zakupninom od 51.223,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

MARINKO MARIJANIĆ (OIB: 71154954717) iz Krka, A. B. Šimića 2, 

vlasnica Obrta za trgovinu i proizvodnju Meduza, sa sjedištem u Krku, sa 

ponuđenom zakupninom od 43.159,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 

4.000,00 kuna. Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

SVJETLANA BOROJEVIĆ (OIB: 29391131753) iz Krka, M. Laginje 3, 

vlasnica Građevinskog obrta Piljo sa sjedištem u Korniću, sa ponuđenom 

zakupninom od 23.326,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

Predlaže se da se najpovoljnijom utvrdi ponuda Ane Žderić u iznosu od 

51.223,00 kuna. 
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8. Lokacija broj: 13 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

 Utvrđuje se da je prispjelo 5 (pet) ponuda: 

SVJETLANA BOROJEVIĆ (OIB: 29391131753) iz Krka, M. Laginje 3, 

vlasnica Građevinskog obrta Piljo sa sjedištem u Korniću, sa ponuđenom 

zakupninom od 25.528,30 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

ANA ŽDERIĆ (OIB: 17514997610) iz Krka, Istarski prolaz 4, vlasnica Obrta 

za trgovinu i proizvodnju Perla, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom 

zakupninom od 44.126,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj 

ispunjava sve uvjete natječaja. 

MARINKO MARIJANIĆ (OIB: 71154954717) iz Krka, A. B. Šimića 2, 

vlasnica Obrta za trgovinu i proizvodnju Meduza, sa sjedištem u Krku, sa 

ponuđenom zakupninom od 40.184,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 

4.000,00 kuna. Ponudi je priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

NIKOLA SINDIČIĆ (OIB: 87058864171) iz Krka, A. Cesarca 1A, vlasnik 

Uslužnog obrta Sun & Fun, sa sjedištem z Krku, sa ponuđenom zakupninom od 

38.589,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

DRAGANA SINDIČIĆ (OIB: 20915418139) iz Krka, A. Cesarca 1, vlasnica 

Trgovačkog obrta Premuda, sa sjedištem u Krku, sa  ponuđenom zakupninom 

od 45.268,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. Ponudi je 

priložena tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve 

uvjete natječaja. 

 

Najviši iznos zakupnine za ovu lokaciju nudi Dragana Sindičić u iznosu od 

45.268,00 kuna, a nakon imenovanja slijede Ana Žderić u inosu od 44.126,00 kuna, 

Marinko Marijanić u iznosu od 40.184,00 kuna, Nikola Sindičić u iznosu od 

38.589,00 kuna, te Svjetlana Borojević u iznosu od 25.528,30 kuna. Uvjetima 

natječaja propisano je da na ovom natječaju jedan natjecatelj može zaključit ugovor 

za samo jednu lokaciju. Također je propisano da ukoliko je jedan natjecatelj utvrđen 

najpovoljnijim na više lokacija, prihvatit će se ponuda za lokaciju koju je nudio 

najviši iznos zakupnine. 

Dragana Sindičić je radi odustanka od lokacije broj: 9 izgubila pravo zakupa i na 

ostalim lokacijama, Ana Žderić utvrđena je najpovoljnijim natjecateljem za 

lokaciju broj: 12, Marinko Marijanić utvrđen je najpovoljnijim natjecateljem za 
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lokaciju broj: 11, a Nikola Sindičić za lokaciju broj: 9, te se predlaže da se za ovu 

lokaciju najpovoljnijim utvrdi ponuda:   

 

SVJETLANA BOROJEVIĆ iz Krka, M. Laginje 3, sa ponuđenom 

zakupninom u iznosu od 25.528,30 kuna. 

 

 

B- LOKACIJA KOD VELOG PARKA (kod bankomata Erste Bank d.d.) 

1. Lokacija broj: 34 – 1 mjesto površine 13 m² - iznajmljivanje skutera. 

 Utvrđuje se da je prispjela 1 (jedna) ponuda i to: 

H.S.D. GRADNJA d.o.o. (OIB: 49347691670) sa sjedištem u Krku, 

Zagrebačka  37, sa ponuđenom zakupninom od 21.500,00 kuna. Uplaćena je 

jamčevina u iznosu od 2.000,00 kuna. Priložena je sva tražena dokumentacija iz 

koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

Predlaže se da se ponuda prihvati. 

 

 

C- KOD SUNČANOG SATA 

1. Lokacija broj: 1 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja pop corna. 

 Utvrđuje se da su prispjele 3 (tri) ponude i to: 

DAMIR BALENOVIĆ (OIB: 22232283718) iz Žgaljića kbr: 30, vlasnik Obrta 

za ugostiteljstvo i usluge Popko, sa sjedištem u Žgaljićima, sa ponuđenom 

zakupninom od 29.509,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Priložena je sva tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava 

sve uvjete natječaja. 

DARIO CVITKOVIĆ (OIB: 23185989151) iz Vrha, Salatić 57 b, vlasnik Obrta 

za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Val, sa sjedištem u Vrhu, sa ponuđenom 

zakupninom od 21.507,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Priložena je sva tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava 

sve uvjete natječaja. 

MALI TOVAR d.o.o. (OIB: 06227825619) sa sjedištem u Krku, I. Mažuranića 

2, sa ponuđenom zakupninom od 35.999,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu 

od 4.000,00 kuna. Priložena je sva tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da 

natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

Predlaže se da se najpovoljnijom ponudom utvrdi ponuda MALI TOVAR d.o.o., sa sjedištem 

u Krku, sa najpovoljnijom zakupninom od 35.999,00 kuna. 
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D- TRG KAMPLIN 

1. Lokacija 53 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja proizvoda OPG-a (proizvodi od voća, 

pekmeza i sl.)  

JASNA RIMBALDO (OIB: 24709485761) iz Krka, Crikvenička 5, vlasnica OPG 

Jasna Rimbaldo, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom od 5.500,00 kuna. 

Uplaćena je jamčevina u iznosu od 1.100,00 kuna. Priložena je sva tražena dokumentacija 

iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

Predlaže se da se ponuda prihvati. 

 

2. Lokacija 55 – 1 mjesto površine 1 m² - prodaja nakita i suvenira. 

MARKO MRAKOVIČIĆ (OIB: 52456435198) iz Krka, Ježevac 2, vlasnik Obrta za 

proizvodnju i trgovinu More More, sa sjedištem u Krku, sa ponuđenom zakupninom 

od 5.110,00 kuna. Uplaćena je jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna. Priložena je sva 

tražena dokumentacija iz koje je utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

Predlaže se da se ponuda prihvati. 

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama – vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

  

 

Ad 4. 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018. godinu, 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018. 

godinu – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka. 
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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 5. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi – vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

                 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

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 informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izgradnji 

nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku – problematika spajanja 

fekalnog kolektora. 

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu za 

izradu glavnih projekata za izgradnju predmetnog dijela prometnice, sa oborinskim 

kolektorom i  javnom rasvjetom uz usklađenje projekta sa tvrtkom Ponikve voda 

d.o.o. 

 

b) Put na z.č. 502/4 k.o. Vrh  na ortofoto karti iz 2011. godine, kao i na topografskoj 

karti  nije vidljiv i put nije evidentiran u Registru cesta Grada Krka, pa nema 

mogućnosti za evidentiranje puta na z.č. 502/4 k.o. Vrh po Zakonu o cestama. 

 

c) Odobrava se tehničko rješenje  s troškovnikom izrađeno od  Ureda ovlaštenog 

arhitekta Nenada Kocijana, d. i. a.  iz Rijeke, za  uređenje sunčališta Plav u gradu 

Krku, (površina postojeće betonske podloge od novouređene površine do postojećeg 

kamenog zida), koja procijenjena vrijednost za predmetno uređenje iznosi 

222.544,40kn+PDV što ukupno iznosi 278.180,50kn. 
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d) Budući da su ishođeni  posebni uvjeti svih javnopravnih tijela za izgradnju  pristupne 

ceste Turističke zone Torkul, na temelju mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike, nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od ovlaštene 

osobe zatraži ponudu za izradu elaborata postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 

na okoliš i ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu koja se obavlja u okviru 

prethodno navedenog postupka ocjene. 

 

e) Odobravaju se Glavni projekti za “Rekonstrukciju križanja ulice Stjepana Radića i 

ulice Narodnog preporoda sa parkiralištem u gradu Krku” izrađeni od tvrtke GPZ 

d.d. Rijeka. 

Uz glavne projekte učinjena je gruba  procjena radova (sa izgradnjom javne rasvjete 

za što se izrađuju posebni projekti), te vrijednost investicije iznosi 14.000.000,00kn. 

Prije pokretanja daljnjih postupaka, obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša da organizira sastanak sa Županijskom upravom za ceste PGŽ-a, a u 

cilju dogovora daljnjeg tijeka projekta.  

 

f) Prihvaća se glavni projekt za uređenje javne površine u dijelu stare gradske jezgre u 

gradu Krku (ulica Biskupa A. Mahnića, Trg Kamplin, ulica Nadbiskupa A. Stepinca). 

Kako su prikupljene potvrde Glavnog projekta od svih javnopravnih tijela, molimo 

izrađivača - Arhitektonski biro Turato d.o.o. Rijeka  da podnese zahtjev za ishođenje 

građevinske dozvole projekt za uređenje javne površine u dijelu stare gradske jezgre 

u gradu Krku.  

Ad 7. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Zamolbi Braniteljske udruge malih poljoprivrednih proizvođača za korištenje javne 

površine u gradu Krku tijekom 2019. godine, u cilju održavanja sajma zdrave hrane, 

nije moguće udovoljiti iz razloga jer su sve raspoložive javne površine predviđene za 

prodaju i pružanje usluga dane u zakup putem Javnog natječaja za zakup javnih 

površina, te Grad Krk više ne raspolaže slobodnim javnim površinama za potrebe 

održavanja sajma.  

Ujedno Vas želimo obavijestiti da Udruga Progres iz Krka jednom mjesečno 

organizira Eko tržnicu na kojoj sudjeluju  OPG-ovi iz cijele Hrvatske.  

 

b) Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine na plaži 

„Plav“ u gradu Krku, za dan 4. svibnja 2019. godine, u vremenu od 20,00 - 03,00 

sata u cilju održavanja manifestacije „Prvomajski inkubator“ .  
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Organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi potrebne 

dozvole od strane MUP RH, PP Krk, te nakon završetka okupljanja – manifestacije 

vratiti javnu površinu u prvobitno stanje.   

Upućuje se tvrtku Vecla d.o.o. da u suradnji s organizatorom manifestacije osigura 

postavu bine za održavanje manifestacije.  

 

c) Udruzi Kreativni Krk, daje se suglasnost za korištenje javne površine na Velikom 

mulu u gradu Krku, za dan 1. svibnja 2019. godine, u vremenu od 11,00 - 16,00 sati u 

cilju održavanja manifestacije „Prvomajski šušur“ .  

 

d) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 374-03/19-01/16,Urbroj: 2142/01-02/1-

19-2, od 25. veljače 2019. godine, Mladeni Matejčić iz Krka, Salatić 57b, odobrava se 

korištenje javne površine na dijelu Obale Hrvatske mornarice u Krku, na 

mikrololaciji ispred ugostiteljske terase Galeb, do 11. travnja 2019. godine,  radi 

odlaganja građevinskog materijala potrebnog za izgradnju kuće u Ribarskoj ulici.  

 

e) Grad Krk daje suglasnost Nikici Depikolozvane iz Krka za uređenje javne površine 

u vlasništvu Grada Krka koja se nalazi između okućnice podnositelja zamolbe i javno 

prometne površine ulice Krčkih Iseljenika, kako bi na kvalitetan način osigurao 

priključak njegove čestice na javno prometnu površinu na način kako je to riješeno i 

na okolnim parcelama.  

Podnositelj zamolbe suglasan je da troškove uređenja predmetne javne površine snosi 

o svom trošku, bez povrata ulaganja od strane Grada Krka.  

U narednom periodu kad Grad Krk bude uređivao ostatak javne površine u ulici 

Krčkih Iseljenika, uređenje će se prilagoditi prema postojećem stanju.  

 

f) Niki Stojanoviću iz Zagreba, odobrava se korištenje 1 m2 javne površine u gradu 

Krku za izradu silueta sa škaricama. 

Lokaciju za obavljanje djelatnosti izrade silueta sa škaricama utvrditi će JUO Grada 

Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

Obzirom da je podnositelj zamolbe osoba s teškim tjelesnim oštećenjem istog se 

oslobađa plaćanja naknade za korištenje javne površine. 

   

g) Radi nepredviđenih okolnosti prilikom izvođenja radova, velike vlage u jednom 

dijelu zida i potrebnog vremena sušenja novih materijala, tvrtki Terradekor d.o.o. iz 

Rijeke,  odobrava se produženje roka za izvođenje radova na uređenju prostorija 

prizemlja, I.  kata i stepeništa u zgradi Mjesnog doma Kornić u naselju Kornić do 26. 

travnja 2019. godine, na temelju Ugovora o građenju Klasa: 406-09/18-02/37, Urbroj: 

2142/01-02/1-18-10, od 12. studenog 2018. godine.  Slijedom prednjih odredbi ovog 

zaključka obvezuje se Radmila Živanović Čop da pripremi prijedlog Anexa ugovora 
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za produženje roka izvođenja radova na uređenju prostorija prizemlja, I.  kata i 

stepeništa u zgradi Mjesnog doma Kornić u naselju Kornić. 

 

h) Prihvaća se prijedlog Udruženja obrtnika otoka Krka, zakupnika poslovnog prostora 

u vlasništvu Grada Krka na adresi Kvarnerska 21,  za korištenje jednog parkirnog 

mjesta ispred zgrade u kojoj obavljaju djelatnost u cilju normalnog funkcioniranja 

ureda Udruženja obrtnika. 

Obvezuje se prometni redar Grada Krka za izdavanje pismenog odobrenja za 

korištenje parkirnog mjesta.  

 

Ad 8. 

Prijedloge  Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 

2018. godinu – vidi prilog, predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja koji čini sastavni dio 

ovog zaključka.  

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, 

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

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu – vidi prilog, 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka,  u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 9. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za izvedbu optičkog priključka – videonadzora za deponij na području 

Kružnog toka, 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. za izvedbu optičkog priključka – videonadzora za 

deponij na području Kružnog toka,( ulica S. Nikolića i Kvarnerska) u gradu Krku, u iznosu 

od 10.884,16kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 10. 
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Ponudu  Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, za nadogradnju sustava za održavanje 

prostornih i neprostornih podataka Grada Krka – Atlas 14, obrazložio je Čedomir Miler, te ne 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke, za nadogradnju sustava za 

održavanje prostornih i neprostornih podataka Grada Krka – Atlas 14, u iznosu od 46.500,00  

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 11. 

Ponudu tvrtke Infoprojekt d.o.o. za Oracle – nove vrste licenci, obrazložio je Čedomir Miler, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda br: 2148 tvrtke Infoprojekt d.o.o. za Oracle – nove vrste licenci, u iznosu 

od 25.187,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

 

Ad 12.  

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za izvedbu optičkog priključka – za deponij na području Kružnog toka, 

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. za izvedbu optičkog priključka – ( infrastrukturnih 

radova) za deponij na području Kružnog toka, (ulica S. Nikolića i Kvarnerska) u gradu 

Krku, u iznosu od 22.742,63 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

 

Ad 14. 

Ponudu tvrtke Cijevna Tehnika d.o.o. iz Jušića, za postavu i kupnju 2 pumpe za navodnjavanje za 

potrebe polja Kimpi, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda tvrtke Cijevna Tehnika d.o.o. iz Jušića, za postavu i kupnju 2 pumpe za 

navodnjavanje za potrebe polja Kimpi , u iznosu od 12.693,75  kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a.  

 

Ad 15. 
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Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

a) Prihvaća se prijedlog Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova europske unije, za 

imenovanje predstavnika Grada Krka i njegovu zamjenu koji će biti ovlašteni za unos 

podataka u Registar projekata, sukladno uvodno navedenom Zakonu.   

 

Predstavnica Grada Krka - osoba ovlaštena za pristup Registru projekata imenuje 

se: 

- Ana Bajčić Hrgovčić, dipl. oec. stručna suradnica za gospodarstvo i europske 

fondove, JUO Odsjeka za gospodarstvo. 

  

Za zamjenika Predstavnika Grada Krka imenuje se: 

- Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, JUO Grada Krka, Odsjeka za 

gospodarstvo. 

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, za arheološka 

istraživanja zaštitnog karaktera na lokalitetu crkve sv. Lovre u gradu Krku koja 

iznosi ukupno 46.000,00 kn s PDV-om. Ovom programu zaštite aheološke baštine 

svoju je potporu, u iznosu od 23.000,00 kn, pružilo i Ministarstvo kulture Republike 

Hrvatske. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Župe Sv. Kuzme i Damjana iz Poljica za sufinanciranje 50% 

troškova uređenja interijera te okoliša župne crkve Sv. Kuzme i Damjana u naselju 

Poljica, najviše do 100.000,00 kn iz pozicije zaštita kulturne baštine. 

Ugovor o sufinanciranju će se sklopiti nakon dostavljanja ponuda s naznakom vrste 

i iznosa ulaganja Odsjeku za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Krka. 

 

   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  17, 50 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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