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              GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/14-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-50-102 

Krk, 28. kolovoza  2014. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 50. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. kolovoza (četvrtak) 2014. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

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

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Marinka Margan stručni suradnik 

Odsjeka za društvene djelatnosti, Antonela Jurina, stručna suradnica za investicije i 

razvoj, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Mladena Cvitković, viši stručni 

referent  u Odsjeku  općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za 

održavanje internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznjeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Imenovanje članova Povjerenstva za raspored korištenja školske sportske dvorane 

„Fran Krsto Frankopan“ Krk; 

 Objava Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u 

obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge 

građana koje djeluju u gradu Krku za 2015. godinu; 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za razdoblje 01.01. – 

30.06. 2014. godine; 

 Zamolba Hodočasnika župe Kornić za sufinanciranje odlaska župljana na 

hodočašće  Sv. Franji i Sv. Klari u Asiz (Republika Italija); 

 Zamolba Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz 

Kukuljanova, za sufinanciranje održavanja manifestacije „Dana sjećanja“ koja će 

se održati 29. kolovoza 2014. godine; 
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 Zamolba Miljenka Fičora iz Dražica za otkup publikacije „Otočki gradovi i općine 

- Grad Krk 1993. – 2013. “ 

 Zamolba Udruge demo bendova Grada Krka, za davanje suglasnosti za korištenje 

površine Sportskog Centra  „Josip Pepi Uravić“ na prostoru Boćarskog kluba Krk 

za dan 6. rujna 2014. godine u vremenu od 20,00 – 03,00 sata u cilju održavanja 

festivala „Evo ti pa slušaj“ 

 Razmatranje informacije Odsjeka za društvene djelatnosti o financijskim 

poteškoćama Plesne udruge „Osjeti ritam“ iz Pinezića; 

  ŠRD „Lovrata iz Krka, zamolba za sufinanciranje sudjelovanja na Svjetskom 

prvenstvu  za izbornike i trenere Hrvatske reprezentacije u lovu štapom iz brodice i 

lovu štapom sa obale Milivoju Juriću, Antunu Lončaru i Tončiju Babiću, svi iz 

Krka; 

 IPA – International Police Association, Hrvatska sekcija, zamolba u vezi 

sufinanciranja izdavanja brošure „Nasilje i mladi“ 

 Franjevački samostan Košljun, zamolba za sufinanciranje održavanja manifestacije 

„Dani sluge Božjega fra. Ivana Perana“ 

 Boćarski klub „Brzac“ iz naselja Brzac za sufinanciranje 19. Memorijalnog 

boćarskog turnira parova koje se održalo na  boćalištu BK „Brzac“, dana 16. 

kolovoza 2014. godine; 

 Katedra Čakavskog sabora Kornić – zamolba za sufinanciranje prijevoza za 

članove udruge na izložbu i nastup folklorne družine Kumpanija Kosirići iz 

Tinjana. 

 

2. a) Razmatranje Rješenja za rekonstrukciju raskršća ulice Stjepana Radića i 

Narodnog  Preporoda u gradu Krku, te odvodnju oborinske vode. 

 

b) razmatranje rješenja rekonstrukcije ulice Stjepana Radića kod Doma zdravlja 

u gradu Krku, te odvodnju oborinske vode. 

3. Prijedlog tvrtke Riviera Adria  d.d. Poreč za izgradnju javne rasvjete u gradu 

Krku na potezu od crkve Sv. Lucije do autokampa Krk. 

4.  Grupa građana naselja Brzac za sufinanciranje izgradnje poljoprivrednog puta 

između naselja Brzac i Linardić koji bi vodio do mora. 

5. Odsjek za gospodarstvo: 

 Ponuda Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, za izradu web 

baze podataka kulturne baštine grad Krka s pripadajućom web 

stranicom. 

6. Ponuda tvrtke „Sensum“ za izradu projekta pod nazivom „Promocija 

poduzetništva u gradu Krku“. 

7. Inicijativa grupe građana iz naselja Skrbčići i Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić 

za ograđivanje košarkaškog igrališta u naselju Pinezić pocinčanim stupovima i 

plastificiranom mrežom. 

8. DLS d.o.o. Rijeka, ponuda za izradu Revizije (usklađenja) procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća, te revizije plana zaštite i spašavanja. 
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9. Prijedlog teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 

12 mjeseci u JUO,  Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za 

obavljanje poslova prometnog redara – 1 izvršitelj. 

10. Prijedlog teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 

12 mjeseci u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za 

obavljanje poslova višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni 

postupak – 1 izvršitelj 

 

Ad 1. 

 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Zaključke 

 

  Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti, za imenovanje 

članova Povjerenstva za raspored korištenja školske sportske dvorane 

„Fran Krsto Frankopan“ Krk, koji raspored će se vršiti temeljem 

prispjelih zahtjeva.  

Za predsjednika Povjerenstva  imenuje se: 

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

za gospodarstvo 

Za članove Povjerenstva imenuju se:  

Danko Milohnić, tehnički rukovoditelj tvrtke Vecla d.o.o. Krk i   

Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti JUO 

Grada Krka.    

 

 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o objavi 

Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba 

u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i 

programa za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2015. godinu. 

 

 Prima se na znanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk za razdoblje 01.01. – 30.06. 2014. godine (vidi prilog zaključku 

predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni dio).  

 

 Hodočasnicima župe Kornić odobrava se financijska potpora za odlazak 

župljana na hodočašće  Sv. Franji i Sv. Klari u Asiz (Republika Italija), te 

se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava 

iznos od 2.000,00 kn.  

 

 Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ iz Kukuljanova, 

odobrava se financijska potpora za održavanje manifestacije „Dana 
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sjećanja“ koja će se održati 29. kolovoza 2014. godine, te se u tu svrhu iz 

Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava se iznos od 1.000,00 kn.   

 

 Prihvaća se ponuda Miljenka Fičora iz Dražica u svezi ponude publikacije 

„Otočki gradovi i općine - Grad Krk 1993. – 2013. “ te se u tu svrhu iz 

Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 40.000,00 kn.    

 

 Udruzi demo bendova Grada Krka, daje se suglasnost za održavanje 

festivala „Evo ti pa slušaj“  - predstavljanje domaćih bendova koji će se 

održati dana 6. rujna  2014. godine na Sportskom Centru  „Josip Pepi 

Uravić“ na prostoru Boćarskog kluba Krk, u vremenu od 20,00 – 03,00 

sata.  

Organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi 

potrebne dozvole od strane PP Krk, te nakon završetka okupljanja – 

manifestacije vratiti javnu površinu u prvobitno stanje.   

 

 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o 

financijskim poteškoćama Plesne udruge „Osjeti ritam“ iz Pinezića.  

 

 Prihvaća se zamolba ŠRD „Lovrata iz Krka, za sufinanciranje 

sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu  za izbornike i trenere Hrvatske 

reprezentacije u lovu štapom iz brodice i lovu štapom sa obale i to: 

Milivoju Juriću, Antunu Lončaru i Tončiju Babiću, svi iz Krka, koje će se 

održati od 20. – 27. rujna 2014. godine u Francuskoj i od 21. 09 – 04. 10. 

2014. godine u Engleskoj, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2014. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.   

 

 Prima se na znanje informacija IPA – International Police Association, 

Hrvatska sekcija, o nemogućnosti primanja donacije za sufinanciranje 

izdavanja brošure „Nasilje i mladi“ , te se stavlja van snage Zaključak 

Klasa: 612-10/13-01/3, Ur. broj: 2142/01-02/1-14-2, od 29. srpnja 2014. 

godine. 

 

 Franjevačkom samostanu Košljun, odobrava se financijska potpora za 

prijevoz  hodočasnika od Krka do Punta, po dostavljenom računu 

prijevozničke tvrtke u cilju održavanja manifestacije „Dani sluge Božjega 

fra. Ivana Perana“.  

 

 Prihvaća se zamolba Boćarskog kluba „Brzac“ iz naselja Brzac za 

sufinanciranje 19. Memorijalnog boćarskog turnira parova koje se 

održalo na  boćalištu BK „Brzac“, dana 16. kolovoza 2014. godine, te se u 

tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos 

od 5.000,00 kn.  
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 Radi nedostatnih proračunskih sredstava,  Grad Krk nije u mogućnosti 

sufinancirati udruge izvan iznosa odobrenih redovitih sredstava 

programom udruge za 2014. godinu, te nije moguće udovoljiti zamolbi 

Katedre Čakavskog sabora Kornić za sufinanciranje prijevoza za članove 

udruge na izložbu i nastup folklorne družine Kumpanija Kosirići  u  

Tinjan. 

 

Ad 2. 

Rješenje rekonstrukcije  ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda sa parkiralištem, te  

Vinogradske ulice kod Doma zdravlja u gradu Krku, te odvodnju oborinske vode obrazložio 

je Gradonačelnik te je nakon rasprave donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Upućuje se izrađivač GPZ d.d. Rijeka da završi idejno rješenje za rekonstrukciju 

raskršća ulice Stjepana Radića i Narodnog Preporoda sa parkiralištem, sukladno 

ponudi GPZ d.d. broj: 120/13, na način da se obračunaju površine čestica koje je prema 

rješenju potrebno otkupiti od privatnih vlasnika.  

Nastavku izrade idejnog projekta pristupit će se nakon donošenja odluke o gradnji 

garaže na tom području.   

Nadalje, zadužuje se Antonelu Jurina da projekt rekonstrukcije raskršća ulice Stjepana 

Radića i Narodnog Preporoda u gradu Krku, te odvodnju oborinske vode, u suradnji s 

Odsjekom za gospodarstvo kandidira na program sufinanciranja Godišnjeg plana 

Županijske uprave za ceste za 2015. godinu. 

 

b) Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke GPZ d.d. 

zatraži ponude za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju Vinogradske ulice kod 

Doma zdravlja i Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u gradu Krku, te odvodnju 

oborinske vode, na temelju kojeg će se ishodovati lokacijska i građevna dozvola.  

Za vođenje projekta iz stavka 1. ovog zaključka određuje se Antonela Jurina, stručna 

suradnica za investicije i razvoj Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša koja će 

izvijestiti Kolegij Gradonačelnika o svim fazama projekta.  

Ad 3. 

Prijedlog tvrtke Riviera Adria  d.d. Poreč za izgradnju javne rasvjete u gradu Krku na potezu 

od crkve Sv. Lucije do autokampa Krk,  obrazložio je Gradonačelnik te je nakon rasprave 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
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Prihvaća se prijedlog tvrtke Riviera Adria d.d. Poreč za izgradnju javne rasvjete, optike 

i temelja za postavu stupova javne rasvjete u gradu Krku na potezu od crkve Sv. Lucije 

do autokampa Krk. 

Investicija iz stavka 1. ovog zaključka uključiti će se u Program gradnje objekata i 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

Zadužuje se Edo Hero, dipl.ing.građ. za izradu tehničkog rješenja  i troškovnika s 

procjenom. 

Ad 4. 

Inicijativu grupe građana naselja Brzac za sufinanciranje izgradnje poljoprivrednog puta 

između naselja Brzac i Linardić koji bi vodio do mora obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik  donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se inicijativa grupe građana naselja Brzac za sufinanciranje izgradnje 

poljoprivrednog puta između naselja Brzac i Linardić koji bi vodio do mora, preko  z. č. 

2405, 2404/4, 2404/3,  2404/2,  2409/1 i 2409/2 k.o. Linardići. 

Zadužuje se Edo Hero, dipl. ing. građ. za izradu tehničkog rješenja  i troškovnika s 

procjenom. 

b) U cilju izrade tehničkog rješenja i troškovnika za sufinanciranje izgradnje 

poljoprivrednog puta između naselja Brzac i Linardić koji bi vodio do mora, preko z.č. 

2405, 2404/4, 2404/3 2404/2, 2409/1, 2409/2 k.o. Linardići zadužuje se Odsjek za 

prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži ponudu za geodetski snimak terena.  

Nakon tehničkog rješenja izrađenog na geodetskoj podlozi u kojem će biti obrađene 

točne kvadrature zemljišnih čestica koje ulaze u planirani put predmet će se proslijediti 

u Imovinsko pravnu službu zbog potpisivanja sporazuma sa vlasnicima čestica o 

darovanju dijelova čestica za potrebe izgradnje puta.   

Ad 5. 

Ponudu Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, za izradu web baze podataka 

kulturne baštine grad Krka, obražložio je Igor Hrast, te je Gradonačelnik nakon rasprave 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, za izradu web 

baze podataka kulturne baštine grad Krka s pripadajućom web stranicom, u iznosu od 

53.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).   



 

7 
 

Sredstva iz stavka 1. ovog zaključka osigurati će se u Rebalansu Proračuna Grada Krka 

za 2014. godinu.  

Kontakt osoba za realizaciju projekta je Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj 

Odsjeka za gospodarstvo.  

Ad 6. 

Ponudu tvrtke „Sensum“ za izradu projekta pod nazivom „Promocija poduzetništva u gradu 

Krku“ obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Načelno se prihvaća ponuda  tvrtke „Sensum“ za izradu projekta pod nazivom 

„Promocija poduzetništva u gradu Krku“ (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Budući da je cilj projekta:  

- potaknuti postojeće poduzetnike da unaprijede svoje poslovanje; 

- motivirati stanovnike Grada da otvore obrt, tvrtku i samostalno pokrenu 

poslovanje, s naglaskom na energetsku učinkovitost i OIE, te  

- privući nove investitore na ulaganja s naglaskom na poslovnu zonu  

upućujemo tvrtku „Sensum“ da Gradu Krku dostavi opis projekta s aplikacijom, nakon 

čega će Grad Krk kandidirati projekt na Program sufinanciranja iz Fondova EU.   

Ad 7. 

Inicijativu grupe građana iz naselja Skrbčići i Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za 

ograđivanje košarkaškog igrališta u naselju Pinezić pocinčanim stupovima i plastificiranom 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se inicijativa grupe građana iz naselja Skrbčići i Mjesnog odbora Skrbčić – 

Pinezić za ograđivanje košarkaškog igrališta u naselju Pinezić pocinčanim stupovima i 

plastificiranom mrežom.  

Zadužuje se Edo Hero, dipl.ing.građ. za izradu tehničkog rješenja  i troškovnika s 

procjenom nakon čega će se provesti  nabava  sukladno Pravilniku  o provedbi 

postupaka nabave bagatelne vrijednosti.   

Ad 8. 

Ponudu tvrtke DLS d.o.o. Rijeka, za izradu Revizije (usklađenja) procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, te 

revizije plana zaštite i spašavanja 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 ponuda tvrtke DLS d.o.o. Rijeka, za izradu Revizije (usklađenja) procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća, te revizije plana zaštite i spašavanja, u iznosu od 11.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 10. 

Prijedlog teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u 

JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za obavljanje poslova 

prometnog redara – 1 izvršitelj obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedloga teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno 

vrijeme od 12 mjeseci u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja 

za obavljanje poslova prometnog redara – 1 izvršitelj ( vidi prilog, predmetni prijedlog 

teksta Natječaja koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka da u što kraćem roku objavi Natječaj u 

službenom glasilu „Narodne novine“ i dnevnom tisku.  

Ad 11. 

Prijedlog teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u 

JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg 

stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni postupak – 1 izvršitelj obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedloga teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno 

vrijeme od 12 mjeseci u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja 

za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za komunalnu naknadu i ovršni postupak 

– 1 izvršitelj ( vidi prilog, predmetni prijedlog teksta Natječaja koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka da u što kraćem roku objavi Natječaj u 

službenom glasilu „Narodne novine“ i dnevnom tisku.  

Ad 12. 

Prijedloga teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci 

u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja za obavljanje poslova 

prometnog redara – 1 izvršitelj, 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 prijedloga teksta Natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno 

vrijeme od 12 mjeseci u JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, radi osposobljavanja 

za obavljanje poslova prometnog redara – 1 izvršitelj ( vidi prilog, predmetni prijedlog 

teksta Natječaja koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka da u što kraćem roku objavi Natječaj u 

službenom glasilu „Narodne novine“ i dnevnom tisku.  

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 12,50 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


