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                       GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-68-5 

Krk, 17. siječnja 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 68. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  31. siječnja (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: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko 

Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za 

proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 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 financije i proračun:   

a) Krčka biskupija-Župni ured Krk – zamolba za sufinanciranje izleta u Ćunski na 

otoku Lošinj za župne zborove „Kapljice“ i Kap“; 

b) Karate klub „Croatia“ Krk iz Krka – zamolba  za sufinanciranje puta na Evropsko 

prvenstvo u Novi Sad; 

c) Nogometni klub Krk iz Krka – zamolba za sufinanciranje web stranice Nogometnog 

kluba. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Prijedlog Odsjeka za povećanje naknade za novorođenu djecu; 

 Udruga pčelara „Kadulja“ otok Krk – zamolba za sufinanciranje obrazovanja 

pčelara s područja grada Krka; 

 Agencija za društvene inovacije – mprijedlog za održavanje manifestacije „Dani 

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

 Udruga Pragma iz Zagreba, Maksimirska 51- zamolba za financijsku potporu za 

izdavanje publikacije „Želim znati pravo na stan“. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  
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a) Sanjin Purić iz Krka, Lakmartinska 9- zamolba  za izmjenom načina plaćanja 

komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće na  z.č. 2041/13 i 2057/13 k.o. 

Krk u gradu Krku; 

b) Hrvatski restauratorski zavod, Služba za arheološku baštinu, iz Zagreba, Nike 

Grškovića 23 – ponuda  za zaštitna arheološka iskopavanja na području buduće 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku 

c) Prijedlog Odsjeka za uređenje (rekonstrukciju) ugostiteljskih terasa koje se nalaze 

na javnim površinama grada Krka, na asfaltnoj površini; 

d) Prijedlog Odsjeka  u svezi troškovnika za uređenje dijela nogostupa u dijelu ulice 

Slavka Nikolića u Krku u dužini od 37 metara i širine 1,20 metara. 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tima za provedbu modela upravljanja 

imovinom Grada Krka.  

5. Obavijest o zaključenju Aneksa broj: O-10-280/1 Ugovoru o opskrbi električnom 

energijom povlaštenog kupca, broj: O-10-280. 

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) KUO „Phoeniks“ vl. Tomislav Kirinčić, Krk, S. Radića bb, organizatora Krčkog 

karnevala 2011. godine - zamolba  za radno vrijeme karnevalskog šatora u vrijeme 

trajanja Krčkog karnevala ; 

b) Caffe bar „Melody“, Šetalište Sv. Bernardina 4- zamolba  za produženje radnog 

vremena caffe bara u vrijeme trajanja Krčkog karnevala; 

c) Vali Krk d.o.o. iz Krka, Vela Placa 1- zamolba  za produženje  radnog vremena 

ugostiteljskog objekta „Caffettaria XVIII st.“ u vrijeme trajanja Krčkog karnevala 

2011. godine do 02,00 sata; 

d) Tvrtka P.M.C. d.o.o. iz Rijeke, Baštjanova 9- ponuda  za izradu „Projekta ukupnog 

razvoja (PUR-a) Grada Krka 2011. -2015.“. 

7. Tvrtka Vikler d.o.o. iz Rijeke, Turkovo 40- ponuda  u svezi projekta za otkup i 

zbrinjavanje neoprane (sirove) ovčje vune. 

8. Tvrtka Helena d.o.o. iz Krka, Vela Placa 8- ponuda  za obavljanje zaštitnih 

arheoloških istraživanja na lokaciji crkvica „Sveta Sofija“, zapadno od grada 

Krka. 

 

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) Prihvaća se 

zamolba Krčke biskupije – Župnog ureda Krk za sufinanciranje izleta u Ćunski 

na otoku Lošinj za župne zborove „Kapljice“ i Kap“, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna za 2011. godinu odobrava iznos od 6.000,00 kn.  

 

b) Udovoljava se 

zamolbi Karate kluba „Croatia“ Krk iz Krka, za sufinanciranje puta na 
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Evropsko prvenstvo u Novi Sad, za članicu reprezentacije Saru Siddiqui koje će 

se održati od 8. – do 12. veljače 2011. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 900,00 kn.  

 

  

c) Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora za izradu 

web stranica Nogometnog kluba, koju uređuje Uslužni obrt Domino, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 850,00 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da odobreni iznos uplati u korist U.O. 

Domino, na žiro račun broj: 2402006-1140105692.     

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  

  

I. Prihvaća se 

prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za povećanje naknade za 

novorođenu djecu s područja grada Krka i to:  

- za 1. dijete u 

obitelji 2.000,00 kn 

- za 2. dijete u 

obitelji 3.000,00 kn 

- za 3. dijete u 

obitelji 4.000,00 kn  

                  Ako obitelj ima više od troje djece naknade se povećava za svako sljedeće 

novorođeno dijete za 2.000,00 kn.  

II. Prijedlog zaključka 

upućuje se Gradonačelniku u cilju donošenja Odluke za povećanje naknade 

za novorođenu djecu s područja grada Krka.  

 

 Prihvaća se 

prijedlog Udruge pčelara „Kadulja“ otok Krk za sufinanciranje obrazovanja 

pčelara s područja grada Krka, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2011. godinu odobrava iznos od 6.000,00 kn, odnosno 1.000,00 kn po osobi s 

područja grada Krka.  
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 Prihvaća se 

prijedlog Agencije za društvene inovacije i Općine Bilje za održavanje 

manifestacije „Dani Baranje na otoku Krku“ u mjesecu lipnju 2011. godine. 

            Grad Krk osigurati će tehničke priključke potrebne za održavanje manifestacije 

koja će se održati na Obali Hrvatske mornarice (gradska riva) ispred ribarskog 

mula.  

                       Upućujemo predlagatelja zamolbe da Gradu Krku, Odsjeku za društvene 

djelatnosti dostavi planirani datum održavanja manifestacije, radi uključivanja i 

promidžbe manifestacije kroz program Turističke zajednice Grada Krka. 

 Načelno se 

podržava zamolba Udruge Pragma iz Zagreba, za financijskom potporom za 

izdavanje publikacije „Želim znati : pravo na stan“ . 

            Grad Krk zainteresiran je za otkup određenog broja navedene publikacije, te 

upućujemo podnositelja zamolbe da Gradu Krku, Odsjeku za društvene 

djelatnosti dostavi ponudu za otkup s cijenom po primjerku. 

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)  

Prima se na znanje zamolba Sanjina Purića iz Krka, Lakmartinska 9, za izmjenom 

načina plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće na  z.č. 2041/13 i 

2057/13 k.o. Krk u gradu Krku.  

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko goranske 

županije“ broj: 42/04, 34/09 i 27/10), Grad Krk nije u mogućnosti asfaltirati pristupni 

put prema parcelama z.č. 2041/13 i 2057/13 k.o. Krk iz razloga što na navedenom 

području  nije izgrađena sva potrebna komunalna infrastruktura.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izradi tehničko rješenje za pristupni 

put prema navedenim parcelama, te naruči izvođenje grubih građevinskih radova i 

postavljanje nivelete pristupnog puta kako bi se smanjio uzdužni nagib. 

b) Prihvaća se ponuda 

Hrvatskog restauratorskog zavoda, Službe za arheološku baštinu, iz Zagreba, za 

zaštitna arheološka iskopavanja na području buduće sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, u iznosu od 69. 000,00 kn (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 



 

5 
 

c) Prima se na znanje 

prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za uređenje (rekonstrukciju) 

ugostiteljskih terasa koje se nalaze na javnim površinama grada Krka, na 

asfaltnoj površini. 

 

U svezi prednje odredbe  ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno 

gospodarstvo da kontaktira Rajka Sandrovca, dipl. ing. arh., te zatraži  ponudu 

za izradu tehničkog rješenja za uređenje partera ugostiteljskih terasa.   

 

d) Prihvaća se 

prijedlog troškovnika izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ., stručnog nadzora 

Grada Krka  za uređenje dijela nogostupa u dijelu ulice Slavka Nikolića u Krku 

u dužini od 37 metara i širine 1,20 metara u iznosu od 16. 555,80 kn u koji iznos 

je uključen iznos PDV-a.  

          Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi ponude građevinskih 

obrtnika za nastavak izgradnje nogostupa u dijelu ulice S. Nikolića u Krku.  

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o osnivanju radnog tima za provedbu modela upravljanja imovinom Grada 

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

Z a k l j u č a k  

 Prihvaća se prijedlog Odluke o osnivanju Radnog tima za provedbu modela 

upravljanja imovinom Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Članovima Radnog tima imenuju se:  

1. Darijo Vasilić, 

Gradonačelnik – voditelj Radnog tima; 

2. Čedomir Miler, 

Zamjenik gradonačelnika, zamjenik voditelja  

3. Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO – član;   

4. Radmila Živanović 

– Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove – članica; 

5. Ines Galjanić, 

stručna suradnica u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša – članica; 

6. Mladen Pavačić, 

viši stručni referent za financijsko i materijalno poslovanje u Odsjeku za 

proračun i financije – član;  

7.  Robert Trzija, 

voditelj financijske službe T.D. Vecla d.o.o. Krk – član.  
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Radni tim će sudjelovati u provedbi modela upravljanja imovinom Grada Krka i u 

izradi Registra imovine Grada Krka.    

Ad 5. 

Obavijest o zaključenju Aneksa broj: O-10-280/1 Ugovoru o opskrbi električnom energijom 

povlaštenog kupca, broj: O-10-280, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se  Obavijest o zaključenju Aneksa broj: O-10-280/1 Ugovora o opskrbi 

električnom energijom povlaštenog kupca, broj: O-10-280 (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora s prilozima, koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Zadužuje se Imovinsko – pravna služba da pokrene postupak javne nabave za opskrbu 

električnom energijom, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.  

 

Ad 6. 

Razne zahtjeve i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a)  

Daje se odobrenje KUO „Phoenix“ vl. Tomislav Kirinčić, Krk, S. Radića bb 

organizatoru Krčkog karnevala 2011. godine, za održavanje zabavnog programa 

Karnevalskih svečanosti i pružanja  ugostiteljskih usluga u šatoru, koje će se održati na 

prostoru autobusne stanice u Krku za dane:  

 05./06. veljače (subota) 2011. godine – od 21.00 do 05.00 sati  

 12./13. veljače (subota) 2011. godine – od 21.00 do 05.00 sati  

 19./20. veljače 2011. (subota) godine -od 21.00 do 05.00 sati  

 26./27. veljače 2011. godine (subota) od 21.00 do 05.00 sati  

 05. ožujka 2011. godine ( subota) od  21.00 do 05.00 sati  

 13. veljače 2011. godine (nedjelja) od  16.00 do 20.00 sati 

 20. veljače 2011. godine ( nedjelja) od 16.00 do 20.00 sati 

 27. veljače 2010. godine (nedjelja) od 16.00 do 20.00 sati. 

b)  
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 Udovoljava se zahtjevu Caffe bara „Melody“ iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina 4, 

za produženje radnog vremena caffe bara u vrijeme trajanja Krčkog karnevala 2011. i 

to:  

 05./06. veljače (subota) 2011. godine – do 05.00 sati  

 12./13. veljače (subota) 2011. godine – do 05.00 sati  

 19./20. veljače 2011. (subota) godine - do 05.00 sati  

 26./27. veljače 2011. godine (subota) - do 05.00 sati  

 05. ožujka 2011. godine ( subota) - do 05.00 sati  

U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.   

 

 

c)  

     Udovoljava se zamolbi Vali Krk d.o.o. iz Krka, zastupanu po direktoru Vinku 

Brusiću, za produženje radnog vremena caffe bara „Caffettaria XVIII st.“ u vrijeme 

trajanja Krčkog karnevala 2011. i to:  

 05./06. veljače (subota) 2011. godine – do 02.00 sati  

 12./13. veljače (subota) 2011. godine – do 02.00 sati  

 19./20. veljače 2011. (subota) godine - do 02.00 sati  

 26./27. veljače 2011. godine (subota) - do 02.00 sati  

U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.   

d)  

 Prima se na znanje ponudu tvrtke P.M.C. d.o.o. iz Rijeke, Baštjanova 9, za izradu  

„Projekta ukupnog razvoja (PUR-a) Grada Krka 2011. -2015. (vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 7. 

Inicijativu tvrtke Vikler d.o.o. iz Rijeke, Turkovo 40, u svezi projekta za otkup i zbrinjavanje 

neoprane (sirove) ovčje vune, 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 

Podržava se projekt tvrtke Vikler d.o.o. iz Rijeke za otkup i zbrinjavanje neoprane 

(sirove) ovčje vune ( vidi prilog predmetni Projekt koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Grad Krk spreman je sufinancirati otkup vune od zadrugara i ovčara s područja Grada 

Krka, s time da cijena potpore po kg vune iznosi 1,5 kn, ukoliko navedeni projekt 

podrže i ostale JLS otoka Krka. 

Ad 8. 

Ponudu tvrtke Helena d.o.o. iz Krka, Vela Placa 8, za obavljanje zaštitnih arheoloških 

istraživanja na lokaciji crkvica „Sveta Sofija“, zapadno od grada Krka, obrazložio je 

Gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka, Vela Placa 8, za obavljanje 

zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji crkvica „Sveta Sofija“, zapadno od grada 

Krka ( vidi prilog zaključku, predmetnu ponudu koja čini njegov sastavni dio). 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


