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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-165- 33 

Krk, 13. travnja 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 165. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. travnja (ponedjeljak) 2021. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 09,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika, 

Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene 

djelatnosti, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Igor Hrast, 

stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Odsjeka za gospodarstvo, Vedran Hajdin 

voditelj Poddodsjeka za prometno redarstvo i  Mladena Matejčić, viši stručni referent  u 

Odsjeku  općih, pravnih i kadrovskih poslova. 

 

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 „Muzika u koracima“  - zamolba za  dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Glazbeni kamp gitara 2021. – koncert Dominika 

Carevića“; 

 Razmatranje pisma učenika 3 a razreda Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ 

Krk s molbom da Grad Školi financira novu sportsku opremu za predmet tjelesne 

i zdravstvene kulture; 

 Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u 

Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, dostavljen od Udruge Lijepa naša iz 

Zagreba; 

 Udruga „Društvo sportske rekreacije „Zvrk“ Krk – zamolba za  dodjelu 

financijske potpora male vrijednosti za projekt „Nabava opreme za realizaciju 

sportskog programa Udruge“. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Rekonstrukcija dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić (pokraj kbr. 27 i 29) 

rješavanje problematike oborinske odvodnje; 
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b) Razmatranje troškovnika i tehničkih rješenja izrađenih od Eda Hera dipl. ing. građ. 

za uređenje javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni 

otpad na području Grada Krka; 

c) Razmatranje troškovnika izrađenog od Eda Hera dipl. ing. građ. na asfaltiranju 

javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na 

području Grada Krka – u naseljima Linardić, Kornić, Bajčići i Pinezići. 

3. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavu informatičke opreme, za potrebe 

Grada Krka. 

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Prijedlog Aquarium - terarijum Krk za pronalazak alternativnog rješenja za postavu 

panoa usmjeravanja prema akvariju – terariju Krk; 

b) Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda  za nabavku i postavu kontrolera – UTM koji 

služi da na Hot spot mreži kao zaštita i kontroler; 

c) Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za mogućnost uključenja pune gradske 

rasvjete uz krčku katedralu tijekom cijele godine. 

5. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) D. B. iz Krka, – zamolba  za učešće u sufinanciranju troškova grobnog mjesta ( niše 

za lijes), za pokojnog supruga B. B., umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog 

rata, koji je pokopan na Gradskom groblju u Krku; 

b) Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Krka u 2020. godini; 

c) Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini; 

d) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa korištenja  sredstava ekološke pristojbe za 

2020. godinu; 

e) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 

2020. godinu; 

f) Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 

godinu; 

g) Mjesni odbor Kornić, zamolba za: 

-  financiranje farbanja metalnih stupova – nosača golova na malonogometnom 

igralištu u Korniću; 

-  financiranje sanacije maslinarskog puta Dunat – trim staze – Brajutovci; 

h) Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić – zamolba za sufinanciranje elektrifikacije zvona na 

crkvi Sv. Fuske; 

i) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina - rivi, na potezu od benzinske crpke do 

istezališta,  u gradu Krku, u cilju održavanja izložbe „Prijatelji mora“  za dane od 

27. 05. – 11. 06. 2021. godine. 

6. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Ernesto d.o.o. iz Rijeke- zamolba  za davanje suglasnosti za postavu rasvjete 

na ugostiteljskoj terasi  Coctail bara „Smokvica “ na Trgu Kamplin u gradu Krku; 



 

 
3 

b) Tvrtka Fiomar d.o.o. iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za postavu rasvjete 

na ugostiteljskoj terasi „Pizzerie Kamlin“ u ulici Alojzija Stepinca u gradu Krku; 

c) Prijedlog tvrtke HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, za prekop lokalne ceste na 

području Grada Krka, radi izgradnje priključka na distribucijsku mrežu na k.č. 560 

k.o. Vrh; 

d) Obrt za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu „Phoenix“ iz Krka- zamolba za davanje 

suglasnosti za postavu rasvjete na ugostiteljskoj terasi  Puba „Tiffany“ u ulici A. 

Stepinca u gradu Krku; 

e) Tvrtka Terradecor d.o.o. iz Rijeke – ponuda  za izvođenje radova na preslagivanju 

kamena u ulici Veli Dvor u Krku; 

f) Tvrtka G.P. Krk d.o.o. iz Krka – prijedlog za davanje suglasnosti za ostanak već 

postojeće reklamne table „Centar gradnje Krk“ na lokaciji kod Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ u Krku. 

Ad 1. 

Prijedloge 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 2021. 

godini, Udruzi „Muzika u koracima“, odobrava se financijska potpora u iznosu od 

3.500,00 u cilju realizacije projekta „Glazbeni kamp gitara 2021. – koncert 

Dominika Carevića“. 

 

 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za 

nabavku  nove sportske opreme za predmet tjelesne i zdravstvene kulture, u iznosu 

od 9.894,23 kn.  

 

 Prihvaća se Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa 

Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu dostavljen od Udruge Lijepa naša 

iz Zagreba, u iznosu od 8.000,00 kn (vidi prilog predmetni Sporazum koji čini sastavni 

dio ovog Zaključka). 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Udruzi „Društvo sportske rekreacije „Zvrk“ Krk, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 5.000,00 u cilju realizacije projekta „Nabava opreme za 

realizaciju sportskog programa Udruge“. 

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Antonela 

Mahulja, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  
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a) Odobrava se zahtjev izvođača radova na rekonstrukciji dijela ulice Partizanski put 

u naselju Kornić (pokraj kbr. 27 i 29), Obrta Gromača iz Kornića, vl. E. B., za 

dougovaranje više izvedenih radova na građevini rekonstrukcija dijela ulice 

Partizanski put u naselju Kornić (pokraj kbr. 27 i 29) rješavanje problematike 

oborinske odvodnje, koja vrijednost iznosi 50.995,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a.  

Prima se na znanje očitovanje tvrtke Geotech d.o.o. Rijeka, koja je vršila nadzor 

nad predmetnom rekonstrukcijom, te odobrila zahtjev za dougovaranje više 

izvedenih radova.  

 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu Anexa 

ugovora na projektu „Rekonstrukcija dijela ulice Partizanski put u naselju Kornić 

(pokraj kbr. 27 i 29) - rješavanje problematike oborinske odvodnje“. 

 

b) Primaju se na znanje troškovnici i tehnička rješenja izrađena od Eda Hera dipl. 

ing. građ., za uređenje javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika 

za komunalni otpad na području Grada Krka, kao i predložene lokacije za 

smještaj polupodzemnih spremnika u naseljima Linardići, Kornić, Bajčići, 

Pinezići. 

Ukupna procijenjena vrijednost radova na uređenju iznosi 206.675,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Obvezuje se Ponikve eko otok Krk da na lokaciji u naselju Linardići za potrebe 

pražnjenja spremnika izmjesti zračnu instalaciju javne rasvjete iznad 

projektirane površine spremnika. Po zaprimanju ponude za predmetne radove 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša će izdati narudžbenicu. 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka 

javne nabave za izvođenje radova za uređenju javnih površina na lokacijama 

polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka.  

 

c) Prima se na znanje iznos ukupne procijenjene vrijednosti radova na asfaltiranju 

javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na 

području Grada Krka – u naseljima Linardić, Kornić, Bajčići i Pinezići, u iznosu 

od  28.025,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Po završetku radova na uređenju javnih površina na lokacijama polupodzemnih 

spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka, asfaltiranje naprijed 

navedenih lokacija - prilaza do polupodzemnih spremnika za komunalni otpad, 

provesti će se kroz Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada 

Krka. 

Ad 3. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu informatičke opreme, za potrebe Grada Krka, 

obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći:  
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Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavu informatičke opreme, za 

potrebe Grada Krka, u iznosu od 3.971,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

Ad 4. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prima se na znanje prijedlog Aquarium - terarijum Krk (D. B.) za pronalazak 

alternativnog rješenja za postavu reklamnog panoa usmjeravanja prema akvariju 

– terariju Krk.  

Grad Krk udovoljiti će traženom  na način da će naručiti novu turističku 

signalizaciju koja će na istome položaju kao i do sada označavati smjer za 

Aquarium terrarium i novouređenu zonu za bankomate koja će se nalaziti u 

neposrednoj blizini.  

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavku i postavu kontrolera 

– UTM,  u iznosu od 13.680,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

c) Prima se na znanje prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za mogućnost 

uključenja pune gradske rasvjete uz krčku katedralu tijekom cijele godine.  

 

Ljetna rasvjeta pali se neposredno pred praznik rada, odnosno 01. svibnja, te 

punim intenzitetom svijetli cijelu turističku sezonu. 

 

U zimskog razdoblju dekorativna rasvjeta i ostala rasvjeta na rivi, punim 

intenzitetom svijetli  u vrijeme blagdana, te smatramo nepotrebnim da rasvjeta na 

rivi i uz krčku katedralu punim intenzitetom svijetli cijelu godinu.    

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Na temelju članka 137. stavka 12. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17 i 

98/19) D. B., iz Krka, odobrava se povrat iznosa 50% troškova koje je 

podnositeljica uplatila na račun Grada Krka,  prilikom kupnje niše za lijes za 

pokojnog supruga B. B., hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji je 

pokopan na Gradskom groblju u Krku.  
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b) Prihvaća se prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini – vidi prilog predmetno Izvješće 

…koje čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini 

– vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 

d) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke  

pristojbe za 2020. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni dio 

ovog zaključka. 

 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 

e) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava 

turističke pristojbe za 2020. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini 

sastavni dio ovog zaključka. 

 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 

f) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke 

rente za 2020. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 

 

g) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za farbanje metalnih 

stupova – nosača golova na malonogometnom igralištu u Korniću, te se na temelju 
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dostavljene ponude  Obrta „Gromača“ iz Kornića, vl. E. B., odobrava iznos od 

12.120,00 kn.   

 

h) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za sanaciju 

maslinarskog puta Dunat – trim staze – Brajutovci , te se na temelju dostavljene 

ponude  Obrta za uslužne radove „Braut“ vl. P. B. iz Krka, odobrava iznos od 

17.000,00 kn.  

 

i) Mjesnom odboru Skrbčić – Pinezić odobrava se financijska potpora za 

elektrifikaciju zvona na crkvi Sv. Fuske ( crkva na groblju Pinezići), te se na 

temelju dostavljene ponude broj: 03A/20, tvrtke Elmont d.o.o. iz Senja,  odobrava 

iznos od 10.000,00 kn.   

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

 

j) Na temelju zajedničke suglasnosti Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk,  

Turističkoj zajednici Grada Krka odobrava se korištenje javne površine na 

Šetalištu Sv. Bernardina - rivi, na potezu od benzinske crpke do istezališta,  u 

gradu Krku, u cilju održavanja izložbe „Prijatelji mora“  za dane od 27. 05. – 11. 

06. 2021. godine. 

Ad 6. 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Budući da podnositelj zamolbe ima zakupljenu javnu površinu na Trgu Kamplin,  

ispred objekta Coctail bar „Smokvica“ u gradu Krku, odobrava se postava 

rasvjete na terasi ispred navedenog objekta.  

 

Uz samu terasu, objekta Coctail bar „Smokvica“ odobrava se postava 3 (tri) 

komada rasvjetnih tijela,  koja rasvjetna tijela trebaju biti indentična kao na 

susjednoj terasi Pizzerie Kamplin,  u skladu sa javnom rasvjetom starogradske 

jezgre.   

 

b) Budući da podnositelj zamolbe ima zakupljenu javnu površinu u ulici ispred 

objekta na adresi Alojzije Stepinca u gradu Krku, postava rasvjete na terasi ispred 

navedenog objekta se odobrava, obzirom da su kablovi za priključak električne 

energije već postavljeni uz navedenu javnu površinu.  

 

Uz samu terasu, objekta Pizzeria „Kamplin“ odobrava se postava 3 (tri) komada 

rasvjetnih tijela,  koja rasvjetna tijela trebaju biti indentična kao i prethodno 

postavljena na terasi Pizzerie Kamplin, u skladu sa javnom rasvjetom 

starogradske jezgre.   
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c) Prihvaća se prijedlog tvrtke HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, za prekop 

lokalne ceste na području Grada Krka, radi izgradnje priključka na distribucijsku 

mrežu na k.č. 560 k.o. Vrh. 

 

Obvezuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda prethodne uvjete za 

prekop lokalne ceste na k.č. 560 k.o. Vrh, u cilju izgradnje priključka na 

distribucijsku mrežu.  

 

d) Budući da podnositelj zamolbe ispred objekta Pub „Tiffany“ u gradu Krku, ima 

zakupljenu javnu površinu u ulici Alojzija Stepinca, odobrava se postava rasvjete 

na terasi ispred navedenog objekta.  

 

Uz samu terasu, objekta Puba „Tiffany“ odobrava se postava 3 (tri) komada 

rasvjetnih tijela,  koja rasvjetna tijela trebaju biti indentična kao na susjednoj 

terasi Pizzerie Kamplin,  u skladu sa javnom rasvjetom starogradske jezgre.   

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za izvođenje radova na 

preslagivanju kamena u ulici Veli Dvor u Krku, u iznosu od 43.500,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

f) Tvrtki G.P. Krk d.o.o. iz Krka odobrava se zadržavanje postojećeg reklamnog 

panoa „Centar gradnje Krk“ na lokaciji kod Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ u Krku, na određeno vrijeme do privođenja zemljišta drugoj svrsi. 

 

Podnositelj zamolbe dužan je na račun Grada Krka, prema obračunu Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, jednokratno za cijelu godinu, izvršiti uplatu za 

korištenje javne površine za postavu reklama, sukladno članku 31. Odluke o 

davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene 

novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12) – 20,00 kn na dan po strani panoa.        

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 30 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 
 


