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    GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/3 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-52-17 

Krk, 22. listopada  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 17. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 21. listopada (ponedjeljak ) 2013. 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 JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 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 iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D  

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Izvješće Odsjeka o zaprimljenim prijavama na natječaj Javnog poziva za 

sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, 

znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i program za udruge građana 

koje djeluju u gradu Krku za 2014. godinu; 

 Tomislav Muhvić iz Malog Luga, Evropskog prvaka na brdskim stazama- 

zamolba  za sufinanciranje sudjelovanja na natjecanjima u automobilizmu; 

 Poziv Županijske mreže zdravih gradova i kandidata za zdrave gradove za 

sudjelovanje u izradi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje PGŽ-a 2013.-

2017., 

 Udruga veterana Domovinskog rata, otok Krk – očitovanje o stavu udruge u 

svezi teksta i koncepta knjige „Krčani u Domovinskom ratu“ autora Željka 

Drinjaka; 
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 Udruga Bembo iz Zagreba – zamolba za sufinanciranje digitalne slikovnice 

„Ugroženi svijet“. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje  računa Nenadu Kocijanu dipl. ing. arh. iz Rijeke za izradu 

Arhitektonske snimke izvedenog stanja za Groblje u Vrhu – mrtvačnica i paviljon; 

b) Razmatranje  problematike ugovorenih poslova  s Nenadom Kocijanom dipl. ing. 

arh. iz Rijeke za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja za zgradu Muzeja u Krku; 

c) Tvrtka  Frisd d.o.o. iz Krka – prijedlog Ugovora  za zakup Web GIS start paketa; 

d) Tvrtka Geoprojekt d.o.o. iz Opatije – ponuda za prikaz Urbanističkog plana 

uređenja UPU 1 Krk u GIS pregledniku; 

e) Prijedlog vlasnika nekretnina koje su u obuhvatu UPU 23 Torkul zastupanih po 

Franji Depope iz Skrbčića 53, da se u postupku usklađenja PPU Grada Krka sa 

odredbama PP PGŽ donese Odluka o dopuni PPU Grada Krka. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 prijedlog  za oslobađanje plaćanja 

komunalnog doprinosa za gradnju građevine Fekalne kanalizacije naselja Kornić 

(izmjene i dopune); 

b) Tvrtka  Dario d.o.o. iz Krka, A. B. Šimića 5- ponuda  za uređenje i asfaltiranje 

Odvojka Crikveničke ulice u gradu Krku; 

c) Tvrtka  Dario d.o.o. iz Krka, A. B. Šimića 5- ponuda za uređenje i asfaltiranje 

prometnice na k.č. 3333/1 k.o. Krk grad a koja se nalazi u DPU Areal Skomeršić; 

d) Milica Salopek  i  Vladimir Derka, iz Krka, Odvojak Lina Bormarčića, - 

ponovljena zamolba za asfaltiranje navedenog Odvojka; 

e) Davorin Hržina iz Zagreba, Malešnica 17, vlasnika stambenog objekta u Krku, 

Lošinjska 11- zamolba  za izgradnju javne rasvjete i asfaltiranje dijela Lošinjske 

ulice u Krku; 

f) Ankica Antolić iz Punta, Plavnička 13- zamolba  za korištenje javne površine u 

gradu Krku na lokaciji „stara placa“ za  prodaju božićnih drvca u vremenu od 18.- 

25. prosinca 2013. godine; 

g) Izvješće Odsjeka u svezi visine cijene komunalne naknade okolnih gradova u 

Primorsko goranskoj županiji; 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih 

djelatnosti pod nazivom „Ponikve Eko otok Krk d.o.o.Krk“. 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih 

uslužnih djelatnosti pod nazivom „Ponikve usluga d.o.o. Krk“. 

6. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk- prijedlog za:  

a) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk; 

b) Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića; 

c) davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o osnivanju podružnica, 

d) o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o radu. 

7. Moto klub „Griffons“ – otok Krk iz Krka, S. Radića 1- zamolba  za davanje 

suglasnosti za postavu šatora ispred prostorija moto kluba na dijelu parkirališta 

Robne kuće Krk i  održavanje javnog skupa u prostorijama kluba. 
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8. Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o održanoj sjednici Odbora za 

poljoprivredu. 

9. Informacija Zamjenika gradonačelnika o pokretanju procesa revizije 

financijskog upravljanja i kontrole. 

Ad 1. 

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  

 Prihvaća se Izvješća Odsjeka za društvene djelatnosti o zaprimljenim prijavama 

na natječaj Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih 

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

program za udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 2014. godinu. 

 

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Tomislava Muhvića iz Malog Luga, Evropskog 

prvaka na brdskim stazama, za sufinanciranje sudjelovanja na natjecanjima u 

automobilizmu, iz razloga jer u proračunu Grada Krka za 2013. godinu nisu 

osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

 Prihvaća se Poziv Županijske mreže zdravih gradova i kandidata za zdrave 

gradove za sudjelovanje u izradi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje PGŽ-a 

2013.-2017. te za sudjelovanje u fokus grupi.  

Prema prijedlogu JUO Grada Krka, Odsjeka za društvene djelatnosti fokus 

grupa 30. listopada 2013. godine u Maloj vijećnici Grada Krka.  

 

 Prima se na znanje očitovanje Udruge veterana Domovinskog rata, otok Krk o 

stavu udruge u svezi teksta i koncepta knjige „Krčani u Domovinskom ratu“ 

autora Željka Drinjaka. 

 

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Udruge Bembo iz Zagreba, za sufinanciranje 

digitalne slikovnice „Ugroženi svijet“ iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 

2013. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu.  

 

Ad 2. 

Razne zahtjeve i prijedloge iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, obrazložila je 

Ines Galjanić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a) Budući je Grad Krk naručio Nenadu Kocijanu dipl. ing. arh. iz Rijeke, izradu 

projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o građenju za rekonstrukciju 

dijela Mjesnog groblja u Vrhu – izgradnju mrtvačnice i ceremonijalnog 
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paviljona, radi promjene zakonske regulative bilo je potrebno izraditi 

Arhitektonsku snimku izvedenog stanja, te se odobrava plaćanje računa br. R2- 

58 u iznosu od 16.250,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetni račun koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

b) Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da nakon dostave Idejnog 

arhitektonskog rješenja za zgradu Muzeja u Krku, od strane Nenada Kocijana 

dipl. ing. arh. iz Rijeke, isplati preostali iznos od 14.875,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a, temeljem Ugovora od 7. listopada 2011. godine za Izradu 

projektne dokumentacije za zgradu Muzeja u Krku Faza 1 – Idejno 

arhitektonsko rješenje.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za zakup Web GIS 

start paketa, odnosno uslugu mjesečnog najma WebGIS servera u iznosu od 

1.100,00 kn mjesečno u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a ( vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije za prikaz Urbanističkog 

plana uređenja UPU 1 Krk u GIS pregledniku u iznosu od 22.500,00 kn u koji 

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

dio ovog zaključka).  

e)  

Prima se na znanje prijedlog vlasnika nekretnina koje su u obuhvatu UPU 23 Torkul 

zastupanih po Franji Depope iz Skrbčića 53, da se u postupku usklađenja PPU Grada 

Krka sa odredbama PP PGŽ donese Odluka o dopuni PPU Grada Krka (vidi prijedlog 

koji je sastavni dio ovog zaključka).  

Ujedno se obavještavaju podnositelji prijedloga  da su Odlukom o izradi III ciljanih 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka („Službene novine PGŽ“ br: 

4/13 i 15/13) predviđene sljedeće izmjene: 

- povećanje koridora na 100 metara za smještaj nekih planiranih ostalih 

nerazvrstanih cesta izvan građevinskog područja;  

- korekciju dijela trase ostale nerazvrstane ceste od državne ceste Omišalj – 

Valbiska do zone T22 ugostiteljsko – turističke namjene.  

Što se tiče planiranja zone sporta i rekreacije uz zonu T2 i formiranja privezišta i sl. u 

funkciji zone ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene, važno je 

napomenuti da prema važećem PPU Grada Krka uvala Torkul po pitanju arheološke 

baštine spada u hidroarheološku zonu priobalnih i prilaznih voda od uvale Mala Jana 

do uvale Mali Bok i arheološki lokalitet iz antičkog doba. Po pitanju zaštite prirodnih 

vrijednosti predložena je za zaštitu  u kategoriji spomenika prirode.  

Navedena  problematika će se  razmatrati i analizirati prilikom postupka uklađenja 

prostornih planova  Grada Krka s PP PGŽ.  
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Ad 3. 

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) Tvrtku Ponikve d.o.o. Krk oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za 

gradnju građevine Fekalne kanalizacije naselja Kornić (izmjene i dopune) 

sukladno izrađenom projektu tvrtke Fluming d.o.o. Rijeka, RN 82907-I, od 

listopada 2013. godine, na temelju članka 8. stavka 1. podstavka 1. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 

42/04 i 27/10 i 19/12).  

 

      Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi  točke I. 

ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje građevine Fekalne kanalizacije 

naselja Kornić (izmjene i dopune). 

 

b) Prima se na znanje ponuda tvrtke Dario d.o.o. iz Krka, A. B. Šimića 5, za izradu 

upojnog bunara,  uređenje i asfaltiranje Odvojka Crikveničke ulice u gradu 

Krku.  

Radi potrebe rješavanja problema oborinskih voda u navedenoj ulici, zadužuje 

se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja zatraži 

ponudu za izvođenje radova bušenja upujnog bunara na navedenoj lokaciji, te od 

tvrtke Dario d.o.o. ponudu za asfaltiranje Odvojka Crikveničke ulice u gradu 

Krku.   

 

c)  

Prima se na znanje ponuda tvrtke Dario d.o.o. iz Krka, za uređenje i asfaltiranje 

prometnice na k.č. 3333/1 k.o. Krk grad, koja se nalazi u DPU Areal Skomeršić u 

iznosu od 150.984,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Za izvođenje radova na predmetnoj dionici, Grad Krk provesti će postupak 

Javne nabave, za izvođenje građevinskih i asfalterskih radova, sukladno Zakonu 

o javnoj nabavi.  

 

Investicija iz stavka I. ovog zaključka biti će  uvrštena u Program gradnje 

objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu.     

d)  

Prihvaća se zamolba Milice Salopek i Vladimira Derka, iz Krka, stanara  ulice 

Odvojak Lina Bormarčića,  za asfaltiranje navedenog Odvojka. 

 

Investicija iz stavka I. ovog zaključka biti će  uvrštena u Program gradnje 

objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu.     



 

6 
 

e) Podržava se zamolba Davorina Hržine iz Zagreba, vlasnika stambenog objekta u 

Krku, Lošinjska 11, za izgradnju javne rasvjete i asfaltiranje dijela Lošinjske 

ulice u Krku. 

Radi ograničenih proračunskih sredstava Grada Krka izgradnja javne rasvjete u 

dijelu Lošinjske ulice u gradu Krku, biti će planirana u Programu gradnje 

objekata i komunalne infrastrukture za 2014. godinu, dok je asfaltiranje 

navedene ulice planirano u Programu za 2015. godinu.  

 

f) Prihvaća se zamolba Ankice Antolić iz Punta, za korištenje javne površine u 

gradu Krku na lokaciji „stara placa“ za  prodaju božićnih drvca u vremenu od 

18.- 25. prosinca 2013. godine. 

Podnositeljica zamolbe dužna je JUO Grada Krka, Odsjeku za komunalno 

redarstvo uplatiti iznos za korištenje javne površine u iznosu od 50,00 kn po 

danu.  

 

g) Prima se na znanje izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo u svezi visine 

cijene komunalne naknade okolnih gradova u Primorsko goranskoj županiji. 

Grad Krk, Odsjek za proračun i financije izvršiti će analizu prihoda s osnove 

komunalne naknade, te će se nakon provedene rasprave prijedlog povećanja 

cijene komunalne naknade biti upućen Gradskom vijeću u cilju rasprave i 

usvajanja.   

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod 

nazivom „Ponikve Eko otok Krk d.o.o.Krk“ obrazložili su gradonačelnik Darijo Vasilić i 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje 

komunalnih djelatnosti pod nazivom „Ponikve Eko otok Krk d.o.o.Krk“ (vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 5. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih 

djelatnosti pod nazivom „Ponikve usluga d.o.o. Krk“ obrazložili su gradonačelnik Darijo 

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

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje 

zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom „Ponikve usluga d.o.o. Krk“ 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 6. 

Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a)  

I. Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na 

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk (vidi prilog predmetni prijedlog izmjena Statuta Ustanove koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

 

II. Zadužuje se Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Krka, pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk.  

 

 

III. Prijedlog Zaključka iz prednjeg stavka uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i donošenja.  

 

b)  

I. Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na 

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk,  (vidi prilog predmetni prijedlog 

izmjena Pravilnika Ustanove koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Zadužuje se Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Krka, pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.  

 

 

III. Prijedlog Zaključka iz prednjeg stavka uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i donošenja.  
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c)  

I. Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na 

Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica,  (vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Zadužuje se Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada 

Krka, pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica.  

 

 

III. Prijedlog Zaključka iz prednjeg stavka uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i donošenja.  

 

d)  

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost na prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog 

predmetni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika … koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 7. 

Zamolbu Moto kluba „Griffons“ – otok Krk iz Krka, S. Radića 1, za davanje suglasnosti za 

postavu šatora ispred prostorija moto kluba na dijelu parkirališta Robne kuće Krk i  

održavanje javnog skupa u prostorijama kluba, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k 

  Moto klubu „Griffons“ – otok Krk iz Krka, odobrava se održavanje javnog skupa u 

prostorima moto kluba na adresi Stjepana Radića 1 (atomsko sklonište) za dan 2. 

studenog 2013. godine u vremenu od 22,00 – 03,00 sati, u cilju održavanja tradicionalne 

manifestacije „Winter party“. 

U dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za postavu šatora, klupica i sl.  ispred prostorija 

moto kluba na dijelu parkirališta Robne kuće Krk, nije moguće udovoljiti, iz razloga 

obilježavanja blagdana Svih svetih.   

Ad 8. 

Izvješće o održanoj sjednici Odbora za poljoprivredu, Gradskog vijeća Grada Krka, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje Zapisnik s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća 

Grada Krka, održane 15. rujna 2013. godine (vidi prilog predmetni Zapisnik koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  
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Ad 9. 

Zamjenika gradonačelnika  obrazložio je informaciju o pokretanju procesa revizije 

financijskog upravljanja i kontrole, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k 

Sukladno zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola („Narodne Novine“ br: 

141/06) Grad Krk krenuti će u reviziju procesa financijskog upravljanja i kontrole.  

Za koordinaciju provedbe aktivnosti opisa poslovnih procesa zadužuje se voditelj 

Odsjeka za proračun i financije, koji će u suradnji s voditeljima Odsjeka dogovoriti 

realizaciju aktivnosti opisa poslovnih procesa u Odsjecima gradske uprave Grada Krka.  

 

 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,15 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 


