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                           GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-74-11 

Krk, 21. ožujka 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 74. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  21. ožujka (ponedjeljak) 2011. 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, Josip 

Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela,  Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Đimi 

Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica 

Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, Marinka Margan, stručni suradnik za društvene 

djelatnosti,  Mladena Cvitković, administrativni 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 proračun i financije: 

a) Nina Spicijarić Paškvan iz Sv. Vida – Malinska, Sv. Vid Miholjice 23 b- zamolba  za 

sufinanciranje  jezičnoga, povijesnoga i kulturološkoga istraživanja na području otoka 

Krka, u sklopu doktorskog studija; 

b) Nogometni klub Krk iz Krka – zamolba za financijskom potporom za radove iskopa i 

građevinske pripreme za postavljanje privremenog objekta (spremišta za alat i drugog 

materijala potrebnog za održavanje igrališta) na Sportskom centru „Josip Pepi 

Uravić“ u gradu Krku; 

c) Srednja škole „Hrvatski kralj Zvonimir“- zamolba  učenika 4 G razreda za 

sufinanciranje završne svečanosti – mature; 

d) Gradski  pjevački zbor- zamolba  za dodjelu stalnog prostora za vježbanje; 

e) Karate kluba Croatia iz Krka- zamolba  za sufinanciranje održavanja 3. Krk cupa koji 

će se održati 11. lipnja 2011. godine u dvorani Srednje škole u Krku. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  
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 Agencija za društvene inovacije – prijedlog  za održavanje manifestacije „Dani 

Baranje na otoku Krku“ u mjesecu lipnju 2011. godine; 

 Kulturno društvo Kornić – zamolba za prebacivanje sredstava iz Programa 

javnih potreba u kulturi za 2011. godinu namjenjena Hrvatskom kulturnom 

društvu „Braće Radić“ ogranak Kornić, na račun podnositelja zamolbe; 

 Dječji  vrtić „Katarina Frankopan“ iz Krka – prijedlog za sufinanciranje rada 

Programa likovne radionice za djecu predškolske dobi koja bi se održavala u 

poslijepodnevnim satima; 

 Istarski sabora, Istarski zbor iz Pule – zamolba za sufinaciranje održavanja 150. 

godišnjice Istarskog pokrajinskog sabora; 

 Centar za integraciju osoba s invaliditetom Vukovarsko – srijemske županije 

„Bolji svijet“ – zamolba za sufinanciranje Programa socijalizacije osoba s 

invaliditetom; 

 Gradsko društvo Crvenog križa  Krk – prijedlog za mjesečnu uplatu odobrenih 

sredstava, sukladno članku 3. Pravilnika o načinu i rokovima uplate sredstava iz 

prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa; 

 Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s posebnim 

potrebama „Moj prijatelj“ iz Njivica – zamolba za isplatu odobrenih sredstava u 

cijelosti; 

 Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Rijeka – podnesak  o neprihvaćanju 

Ugovora za odobreni iznos sredstava koja su im Programom za socijalno-

humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 2011. godinu 

dodjeljena; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti 

za zapošljavanje učiteljice za rad u produženom boravku, radi zamjene za 

učiteljicu koja započinje koristiti porodiljni dopust.  

3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za odobrenje korištenja javnih površina 

grada Krka za manifestacije koje će se održati tijekom 2011. godine; 

b) Zanatski obrt „Zemljani radovi“ vl. Ivan Mršić iz Krasa- ponuda  za proširenje 

poljskog puta Polača – Kambuni (kod naselja Linardić); 

c) Prijedlog Odsjeka za sanaciju kamenog kruga –„Čirkola“ u Velikom parku u Krku; 

d) Prijedlog Odsjeka o ovjerama katastarskih elaborata. 

5. Ponikve d.o.o. iz Krka – prijedlog Ugovora o financiranju vodnog doprinosa za 

izgradnju „Mjesna vodovodna mreža naselja Vrh, Salatići i Kosići“. 

6. Razno.  

Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton Malatestinić, 

te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Odobrava se Nini 

Spicijarić Paškvan iz Sv. Vida – Malinska, potpora u iznosu od 2.000,00 kn za 

jezično, povijesno i kulturološko istraživanje na području otoka Krka, u sklopu 

doktorskog studija. 
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b) Nogometnom klubu 

Krk iz Krka odobrava se financijska potpora za radove iskopa i građevinske 

pripreme za postavljanje privremenog objekta (spremišta za alat i drugog 

materijala potrebnog za održavanje igrališta) na Sportskom centru „Josip Pepi 

Uravić“ u gradu Krku, u iznosu do 30.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a, temeljem dostavljenog troškovnika za izvođenje građevinskih radova 

Građevinskog obrta „Gratel“.  

 

c) Srednjoj  školi  

„Hrvatski kralj Zvonimir“, učenicima 4 G razreda, odobrava se financijska 

potpora za organizaciju završne svečanosti – mature, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

d) Za održavanje 

proba Gradskog pjevačkog  zbora  Krk  predviđen je prostor Društvenog centra 

Krk. 

Upućujemo podnositelja zamolbe da se obrati Centru za kulturu Grada Krka, 

Saši Lončariću u svezi dogovora oko prostora i mogućih termina.  

 

e) Udovoljava se 

zamolbi Karate kluba Croatia iz Krka, za sufinanciranje održavanja  „ 3. Krk 

cupa“  koji će se održati 11. lipnja 2011. godine u Krku, te se u tu svrhu odobrava 

iznos od 4.000,00 kn iz tekuće rezerve Proračuna Grada Krka.  

 

Ad 2. 

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

nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

 Temeljem 

zaključka Gradonačelnika Klasa: 610-02/11-01/3, Ur. broj: 2142/01-02/1-11-2, od 

01. veljače 2011. godine daje se suglasnost Agenciji za društvene inovacije iz 

Osijeka za korištenje javne površine u gradu Krku na Obali Hrvatske mornarice 

(gradska riva) ispred ribarskog mula od 25. do 30. lipnja 2011. godine u cilju 

održavanja manifestacije „Dani Baranje na otoku Krku“. 

  

 Prihvaća se 

prijedlog Kulturnog društva Kornić za prebacivanje sredstava iz Programa 

javnih potreba u kulturi za 2011. godinu namjenjena Hrvatskom kulturnom 

društvu „Braće Radić“ ogranak Kornić, na račun podnositelja zamolbe, u iznosu 

od 25.000,00 kn.   

 

 Prihvaća se 

prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka za sufinanciranje rada 

Programa likovne radionice za djecu predškolske dobi koja će se održavati u 
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poslijepodnevnim satima, u prostorijama Dječjeg vrtića, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 10.800,00 kn.   

 

 Prijedlogu Istarskog sabora, Istarskog zbora iz Pule  za sufinaciranje održavanja 

150. godišnjice Istarskog pokrajinskog sabora, nije moguće udovoljiti obzirom da 

u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu 

namjenu. 

 

 Zamolbi Centra za integraciju osoba s invaliditetom Vukovarsko – srijemske 

županije „Bolji svijet“   za sufinaciranje Programa socijalizacije osoba s 

invaliditetom, nije moguće udovoljiti obzirom da u Proračunu Grada Krka za 

2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu. 

 

 Prihvaća se 

zamolba Gradskog društva Crvenog križa  Krk za mjesečni iznos uplate 

odobrenih sredstava iz Proračuna Grada Krka u 2011. godini, iz pozicije 1219 

Crveni križ.   

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno mogućnostima, 

Gradskom društvu Crvenog križa  Krk isplaćuje mjesečno, iznos od 10.000,00 

kn, temeljem odobrenih Proračunskih sredstava za 2011. godinu i Ugovora o 

sufinanciranju.   

  

 Prihvaća se zamolba Udruge za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s 

posebnim potrebama „Moj prijatelj“ iz Njivica za isplatu odobrenih sredstava iz 

Programa za socijalno-humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 

cijelu 2011. godinu. 

 

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka.  

 Prima se na znanje 

podnesak Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka, o neprihvaćanju 

Ugovora, odnosno odobrenenog iznosa sredstava koja su im Programom za 

socijalno-humanitarne udruge, društva i ustanove Grada Krka za 2011. godinu  

dodjeljena. 

          Grad Krk nije u mogućnosti izmjeniti doneseni Program, te je iznos sredstava  

odobrenih iz Proračuna za 2011. godinu po navedenom Programu moguće isplatiti 

nakon potpisa predloženog Ugovora.  

         U Rebalansu Proračuna Grada Krka  koji se planira u jesen 2011. godine, moguće 

je razmotriti prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka za 

dodatnim financiranjem.    

 Osnovnoj školi 

„Fran Krsto Frankopan“ Krk  daje se suglasnost za zapošljavanje na određeno 

vrijeme – jedne učiteljice  za rad u produženom boravku matične škole Krk, radi 

zamjene za učiteljicu koja započinje koristiti porodiljni dopust. 
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Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  i   O d l u k e   

I. Prijedlog Ivana Mrakovčića iz Skrbčića 29, za davanje u zakup dijelova z.č. 303 k.o. 

Skrbčići, ukupne površine 245 m
2
, radi formiranja okućnice kuće predlagatelja 

izgrađene na z.č. 305/1 k.o. Skrbčići.  

Prihvaća se prijedlog.  

II. Prijedlog Gorana Marevića iz Krka, za zakup dijela k.č. 3267/1 površine 67 m
2
, k.o. Krk 

grad, na situacionom planu označenom slovom C, za potrebe držanja ogrijeva i 

uređenje vrta.   

Prihvaća se prijedlog.  

III. Ponovni zahtjev Antona Mrakovčića iz Kornića, Brajutovci bb, za određivanje naknade za 

dijelove z.č. 100/3, grč. 101, grč. 6/5 i grč. 36/1 sve k.o. Kornić ukupne površine 53 m
2
, u 

naravi put u dijelu naselja Kornić, na način da predlagatelj ne prihvaća isplatu 

naknade u novcu, već traži drugo neizgrađeno zemljište u omjeru 1:3.   

Ne prihvaća se zahtjev.  

IV. Očitovanje Marije Žic iz Punta, vezano za zaključak gradonačelnika po prijedlogu 

imenovane za dio z.č. 2446/2 k.o. Poljica u površini od 60 m
2 

zauzete izgradnjom 

vodoopskrbe Poljica.  

V. Zahtjev Zlatka Švraka iz Zagreba, Janka Holjca 7, za zaključenje nagodbe kupnjom 

idealnog dijela z.č. 585 k.o. Krk, na kojo parceli je sagrađena višestambena građevina, a 

predlagatelj tvrdi da je vlasnik stana u navedenoj građevini.  

VI. Prijedlog Deana Karabaića iz Krka, Kvarnerska 36, za postavljanje privremenog objekta na 

lokaciji Šotobatarije za vrijeme turističke sezone 2011. godine.   

Prihvaća se prijedlog.  

VII. Obavijest Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano za dugovanje RIO d.d. Rijeka za 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krka, te donošenje zaključka o 

postupanju u svezi navedenog.   

 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – 

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Turističkoj 

zajednici grada Krka daje se suglasnost za korištenje javnih površina za 

održavanje manifestacija koje će se održati tijekom 2011. godine i to: 

 25. travnja –

Putevima zlatnih kapi Krčkog blaga  
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 30. travnja – 01. 

svibnja – Proljeće na kotačima  

 13. – 14. svibnja – 

Scuba fest  

 26. - 29. svibnja – 

Krčka vinska promenada  

 10. lipnja – More 

zove 

 08. - 10. kolovoza   

Krčki sajam  

 02. – 04. rujna – 

Dani smokava.  

 

b) Prihvaća se ponuda 

Zanatskog obrta „Zemljani radovi“ vl. Ivan Mršić iz Krasa, za proširenje 

poljskog puta Polača – Kambuni u iznosu od 40.128,75 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

c) Prihvaća se 

prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za sanaciju kamenog kruga –

„Čirkola“ u Velikom parku u Krku. 

Sukladno prednjem stavku ovog zaključka prihvaća se ponuda Zidarskog obrta 

„Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha za sanaciju kamenog kruga u Velikom parku 

u Krku, u iznosu od 14.687,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

d) Geodetski  elaborati koje  naručuje Grad Krk, a odnose se  na parcelacije puteva 

prema detaljnim planovima uređenja i prema lokacijskim dozvolama, na 

promjene katastarske kulture, te geodetske podloge za prostorne  planove vodit 

će se u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 

 

Ostali geodetski  elaborati  parcelacija, utvrđivanje stvarnih međa i sl.  vodit će se  

u Odsjeku za komunalno gospodarstvo  pri čemu će se, ukoliko se pokaže 

potrebnim  uključiti vanjski suradnik  katastarsko geodetske struke, sukladno 

Zaključku Klasa:022-01/10-01/26;Urbroj:2142/01-02/1-10-2 od 2. veljače 

2010.godine. 

 

           Pojedini  elaborati  kod  kojih  su iskazane veće promjene površina parcela  i 

dalje će se voditi u Imovinsko pravnoj službi uz  obavezno uključivanje  vanjskog 

suradnika  katastarsko geodetske struke.  

 

Ad 5. 

Prijedlog Ponikve d.o.o. iz Krka u svezi Ugovora o financiranju vodnog doprinosa za 

izgradnju „Mjesna vodovodna mreža naselja Vrh, Salatići i Kosići“, obrazložio je  Marinko 

Bajčić,  te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   
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Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju vodnog doprinosa za izgradnju Mjesne 

vodovodne mreže naselja Vrh, Salatići i Kosići (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 6. 

 

U nastavku sjednice pod točkom „Razno“, Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler iznio je 

informaciju o održavanju seminara za imenovane članove Radnog tima u svezi 

projekta Upravljanja imovinom. Seminar će se održavati svakog petka tijekom travnja 

2011. godine u Uredu gradonačelnika u vremenu od 10-14 sati.    

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,10 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


