GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/19-01/02
Ur.broj:2142/01-02/1-19-86- 38
Krk, 28. svibnja 2019.

ZAPISNIK
sa 86. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 27. svibnja (ponedjeljak) 2019. godine u Uredu
Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka,
Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Ines Galjanić, stručni
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj
Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Andreana Gluvaković, 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

DNEVNI

RED

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područna škola Vrh – prijedlog za
sufinanciranje školskog izleta za učenike u Pulu i NP Brijuni.
 Centar za znanstveno – istraživački rad i popularizaciju arheologije (ZIPARH),
Zagreb - prijedlog za sufinanciranje projekta „Curicum Vitae: Povijest grada
Krka“.
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5.

 Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza - prijelog za sufinanciranje izdavanja knjige
“Uzgoj i selekcija ovaca i koza”.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Tvrtka Geoline d.o.o. iz Krka – ponuda za izradu Elaborata parcelacije ceste za
nerazvrstanu cestu odvojak Bodulske ulice.
Tvrtka Plan-Colsulting d.o.o. iz Hreljina – ponuda za izradu Idejnog rješenja i idejnog
projekta za ishođenje posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole prema UPU 2 Kornić i
Urbanističko tehničkog rješenja zone gospodarske namjene u Korniću.
Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o održanom sastanku
vezanom za rješavanje problematike raskršća Crikveničke ulice i Lina Bormarčića u gradu
Krku.
Tvrtka Valamar Riviera d.d. iz Poreča – zamolba za izgradnju dijela nogostupa u ulici
Stjepana Radića i Vršanske ulice u gradu Krku.
Tvrtka Vidmar d.o.o. - ponuda za izradu geodetske situacije u cilju ishođenja posebnih
uvjeta i Lokacijske dozvole prema UPU 2 Kornić i Urbanističko tehničkog rješenja zone
gospodarske namjene u Korniću.
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Andrej Zupan iz Krka, Istarski prolaz 1 - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
dijela javne površine u gradu Krku, koja se nalazi bočno uz njegovu obiteljsku kuću.
Obrt za instalaterske usluge „El-An“ iz Malinske – ponuda za dobavu materijala i izradu
ožičenja u novim ormarima javne rasvjete na području Grada Krka za 2019. godinu.
Tvrtka Elbo Brzac d.o.o. - ponuda za nabavu i izradu priključnog elektro ormara sa
mjernim mjestom, a dijelom sa smještajem priključnica na dijelu Šetališta Sv. Bernardina,
preko puta benzinske postaje.
Tvrtka Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda, izvođač radova na izgradnji stambenih
građevina u gradu Krku - zamolba za davanje suglasnosti za izvođenje građevinskih radova
nakon 15. lipnja 2019. godine.
Bodor Tibor Tesk iz Republike Mađarske - zamolba za korištenje javne površine u gradu
Krku za ulično pjevanje i sviranje harfe.
Glazbeni sastav Two Lobos, zastupan po Nevenu Džaloka, iz Privlake, Rudina Gajić 4 c –
zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku za ulično pjevanje i sviranje glazbeno
kulturnog nasljeđa iz raznih vremenskih razdoblja.
Centar za kulturu Grada Krka - zamolba za izdavanje suglasnosti za korištenje javne
površine na lokaciji Trg Krčkih glagoljaša i Obala hrvatske mornarice za potrebe
izvođenja glazbenog programa koncerta grupe Let 3 i Andrine Frlete s pratećim
bendom za dan 01. i 04. lipnja 2019. godine u vremenu od 18,00 – 24,00 sata (01.
lipnja) i od 17,00 – 24,00 sata (04. lipnja).
Auto škola Diviz, vl. Zdravko Šikulec iz Malinske - zamolba za korištenje poligona u
Krku, za potrebe dobivanja ispitnog mjesta u Krku, za profesionalne kategorije.
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6. Mjesni odbor Kornić - zamolba za kupnju Stihl trimera za košnju trave na području
Mjesnog odbora.
7. Prijedlog Programa stručnog osposobljavanja za rad volontera – vježbenika
(magistra struke ili stručnog specijalista) pravne struke u Jedinstvenom upravnom
odjelu Grada Krka.
8. Turistička zajednica Grada Krka - preporuka vezana za organizaciju Krk Music
festa 2019. godine.
9. Antenski servis i trgovina „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv Bernardina 6b – ponuda za
nabavku i instalaciju TDX black edition kabelske stanice i potrebnih modula.
10. VM Inženjering Rijeka d.o.o. - ponuda za nabavku elektro opreme za rekonstrukciju
bunara u Kimpi.

Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područnoj školi Vrh, odobrava se
financijska potpora za odlazak učenika na školski izlet u Pulu i NP Brijune, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 2.500,00
kn.
 Udruzi Centar za znanstveno – istraživački rad i popularizaciju arheologije
(ZIPARH), Zagreb, odobrava se financijska potpora za realizaciju projekta
„Curicum Vitae: Povijest grada Krka“, koja manifestacija će se održati u gradu
Krku, u vremenu od 9. -12. srpnja 2019. godine, u Frankopanskom kaštelu, te se u tu
svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 10.000,00
kn iz pozicije proslave i pokroviteljstva.
 Prijedlogu Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza za sufinanciranje izdavanja
knjige “Uzgoj i selekcija ovaca i koza” nije moguće udovoljiti iz razloga jer u
Proračunu Grada Krka za 2019. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu
namjenu.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoline d.o.o. iz Krka, za izradu Elaborata parcelacije
ceste za nerazvrstanu cestu odvojak Bodulske ulice, u iznosu od 6.300,00 kn u koji
iznos je uključen iznos PDV-a.
b) Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da od ovlaštenih tvrtki
prikupi tri ponude za radove na izradi Idejnog rješenja i idejnog projekta za
ishođenje posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole prema UPU 2 Kornić i Urbanističko
tehničkog rješenja zone gospodarske namjene u Korniću.
c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o
održanom sastanku vezanom za rješavanje problematike raskršća Crikveničke ulice,
Lina Bormarčića i Kvarnerske ulice u gradu Krku.
U cilju rješavanja neadekvatnog raskršća Crikveničke ulice, Lina Bormarčića i
Kvarnerske ulice u gradu Krku, s vlasnikom čestica k.č. 3830/3,4 k.o. Krk – grad i
Grada Krka potpisati će se Sporazum kojim će se regulirati način i iznos financiranja
ogradnog zida prema ulici Lina Bormarčića, izmještanje postojećeg elektro ormarića.
Grad Krk financirati će izgradnju betonskog ogradnog zida prema ulici Lina
Bormarčića, kao i izmještanje postojećeg elektro ormarića u zamjenu za dio čestica
k.č. 3830/3,4 koji put će biti asfaltiran i postati će dio prometnice.
Upućujemo tvrtku GPZ d.o.o. da prepravi idejna rješenja i dostavi troškovnik s
procijenjenom vrijednosti radova.
Tvrtku GPZ d.o.o. moli se za hitnost postupka.
Stranka će propisno na vlastitim česticama riješiti oborinsku odvodnju, te će prije
nego što Grad Krk pokrene nabavu za asfaltiranje ceste riješiti sve priključke na
infrastrukturu za stambene objekte na naprijed navedenim česticama.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da nakon dostave
troškovnika od strane tvrtke GPZ d.d. Rijeka u što kraćem roku pokrene postupak
nabave za izvođenje radova na izgradnji betonskog ogradnog zida prema ulici Lina
Bormarčića i izmještanje postojećeg elektro ormarića.
d) Tvrtki Valamar d.d. iz Poreča, Podružnici za turizam Zlatni otok Krk, daje se
suglasnost za izgradnju dijela nogostupa u ulici Stjepana Radića i Vršanske ulice u
gradu Krku na česticama u vlasništvu tvtke Valamar i to z.č. 1263/13 k.o. Krk u
Vršanskoj ulici i z.č. 1257/26 u ulici Stjepana Radića, a koje čestice graniče s česticom
z.č. 1254/2 k.o. Krk koja u naravi predstavlja kuću Valamar i Upravnu zgradu
Valamar Riviere d.d. Podružnica za turizam Zlatni otok Krk.
Čestice z.č. 1263/13 i z.č. 1257/26 k.o. Krk grad na kojima će se dijelom izgraditi
nogostup definirane su Detaljnim planom uređenja i pripojene su prometnici u
naprijed navedenim ulicama.
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Izgradnja nogostupa na z.č. 1263/13 k.o. Krk u Vršanskoj ulici i z.č. 1257/26 u ulici
Stjepana Radića, u cijelosti će financirati tvrtka Valamar Riviera d.d. Poreč.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. za izradu geodetske situacije u cilju
ishođenja posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole prema UPU 2 Kornić i Urbanističko
tehničkog rješenja zone gospodarske namjene u Korniću, u iznosu od 11.250,00 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a.

Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Zamolbi Andreja Zupana iz Krka, za davanje suglasnosti za korištenje dijela javne
površine u gradu Krku, koja se nalazi bočno uz njegovu obiteljsku kuću, za postavu
demontažnog stola i stolica, udovoljiti će se nakon dostave pisane suglasnosti susjeda
iz objekta Istarski prolaz 1 B, obzirom da objekt izgrađen na k. č. 3009. k.o. Krkgrad, ima neposredan ulaz s navedenog dijela javne površine.
b) Prihvaća se ponuda Obrta za instalaterske usluge „El-An“ iz Malinske za dobavu
materijala i izradu ožičenja u novim ormarima javne rasvjete na području Grada
Krka za 2019. godinu, u iznosu od 46.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. za nabavu i izradu priključnog elektro
ormara sa mjernim mjestom, a dijelom sa smještajem priključnica na dijelu Šetališta
Sv. Bernardina, preko puta benzinske postaje, u iznosu od 9.300,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
d) Odredbom članka 3. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova (“Službene
novine PGŽ” broj: 37/15) propisana je zabrana radova koja se odnosi na zemljane
radove i radove na izgradnji konstrukcija svih vrsta, u gradu Krku u razdoblju od
15. lipnja do 15. rujna 2019. godine.
Dolaskom turističke sezone, te zbog objekata koji se nalaze u neposrednom okruženju
gradilišta, a koje obitelji se bave turističkom djelatnošću, Grad Krk nije u
mogućnosti udovoljiti zamolbi tvrtke Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda, za davanje
suglasnosti za izvođenje građevinskih radova nakon 15. lipnja 2019. godine na k.č.
2041/17 i 2040/1 k.o. Krk grad.
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e) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi, Bodora Tibora Teska iz Republike
Mađarske, za korištenje javne površine u gradu Krku za ulično pjevanje i sviranje
harfe, u vrijeme turističke sezone 2019. godine, iz razloga jer su Planom rasporeda
sve javne površine predviđene za traženi sadržaj zauzete.
f) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi, glazbenog sastava Two Lobos,
zastupanog po Nevenu Džaloka, iz Privlake, za korištenje javne površine u gradu
Krku za ulično pjevanje i sviranje glazbeno kulturnog nasljeđa iz raznih vremenskih
razdoblja u vrijeme turističke sezone 2019. godine, iz razloga jer su Planom
rasporeda sve javne površine predviđene za traženi ili slični sadržaj zauzete.

Ad 4.
Zamolbu Centra za kulturu Grada Krka za izdavanje suglasnosti za korištenje javne površine na
lokaciji Trg Krčkih glagoljaša i Obala hrvatske mornarice za potrebe izvođenja glazbenog
programa koncerta grupe Let 3 i Andrine Frlete s pratećim bendom za dan 01. i 04. lipnja 2019.
godine u vremenu od 18,00 – 24,00 sata (01. lipnja) i od 17,00 – 24,00 sata (04. lipnja), obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Centru za kulturu Grada Krka odobrava se korištenje javne površine na lokaciji Trg Krčkih
glagoljaša i Obala hrvatske mornarice za potrebe izvođenja glazbenog programa koncerta
grupe Let 3, za dan 01. lipnja 2019. g., i Andrine Frlete s pratećim bendom za dan 04. lipnja
2019. godine u vremenu od 18,00 – 24,00 sata (01. lipnja) i od 17,00 – 24,00 sata (04. lipnja).
Ad 5.
Zamolbu Auto škole Diviz, vl. Zdravko Šikulec iz Malinske za korištenje poligona u Krku, za
potrebe dobivanja ispitnog mjesta u Krku, za profesionalne kategorije, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk ne raspolaže prostorom - javnom površinom adekvatnom za uspostavu poligona
u cilju dobivanja ispitnog mjesta u Krku, za profesionalne kategorije (kamion, autobus), te
zamolbi Auto škole Diviz, vl. Zdravko Šikulec iz Malinske nije moguće udovoljiti.
Ad 6.
Zamolbu Mjesnog odbora Kornić za kupnju Stihl trimera za košnju trave na području Mjesnog
odbora, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić za kupnju Stihl trimera za košnju trave na
području Mjesnog odbora, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
odobrava iznos od 3.980,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a temelje ponude 33/VPP01/1, tvrtke Žaga d.d. Prodavaonica Krk.
Ad 7.
Prijedlog Programa stručnog osposobljavanja za rad volontera – vježbenika (magistra struke ili
stručnog specijalista) pravne struke u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Programa stručnog osposobljavanja za rad volontera –
vježbenika (magistra struke ili stručnog specijalista) pravne struke u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Krka – vidi prilog predmetni Program koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
2. Program iz stavka 1. ovog zaključka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.
Preporuku Turističke zajednice Grada Krka vezanu za organizaciju Krk Music festa 2019. godine,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se preporuka Turističke zajednice Grada Krka vezana za organizaciju Krk Music
festa 2019. godine.
Upućuje se JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo i Odjek za opće, pravne i
kadrovske poslove, da izlagače iz Hrvatske, koji se prijave u Grad Krk i zainteresirani su za
predstavljanje na Krk Music festu, upute na Turističku zajednicu Grada Krka kao
organizatora manifestacije.
Ad 9.
Ponudu Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, Šetalište Sv Bernardina 6b, za nabavku i
instalaciju TDX black edition kabelske stanice i potrebnih modula, obrazložio je Čedomir Miler,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda Antenskog servisa i trgovine „Sat Ive“ iz Krka, za nabavku i instalaciju
TDX black edition kabelske stanice i potrebnih modula, za potrebe KDS sustava Grada
Krka, u iznosu od 49.364,38 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu
ponudu, koja čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 10.
Ponudu VM Inženjering Rijeka d.o.o. za nabavku elektro opreme za rekonstrukciju bunara u
Kimpi, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda VM Inžinjering Rijeka d.o.o. za nabavku elektro opreme za
rekonstrukciju bunara u polju Kimpi, u iznosu od 12.500,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu, koja čini sastavni dio ovog zaključka).

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

8

