
 

 

 

 

                          GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/3 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-47-16 

Krk, 15. listopada  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 16. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. 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, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, 

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 proračun i financije:  

a) Obrazloženje Odsjeka u svezi Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje 

od 2014. do 2016. godine; 

b) Plodine d.d. Rijeka – prijedlog za izmjenu otplatnog plana za otplatu komunalnog 

doprinosa prema Rješenju o komunalnom doprinosu Klasa: UP/I-350-06/12-01/63, 

Ur. broj: 2142/01-03-05/1-12-5 za gradnju građevine poslovne namjene – 

supermarket Plodine na k.č. 1277/5, 1274/1, te dijelovima k.č.1276 i 1278 sve k.o. 

Krk u gradu Krku; 

c) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

nabavku planetarne miješalice za potrebe kuhinje u Dječjem vrtiću Krk, te 

sufinanciranje istog. 



d) Izvješće Odsjeka o Izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 1.siječnja do 

30. rujna 2013. godine. 

2. Imovinsko – pravni predmeti.  

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Zanatski obrt „Meštrija“ vl. Ivica Hržić iz Krka – ponuda za zamjenu i postavu 

prometnih barijera  na Vratima slobode u gradu Krku; 

b) Izvješće Odsjeka o dostavljenim računima ovlaštenog arhitekta Tomislava 

Kukuina dia. Iz Rijeke Matije Gupca 5, za izradu projekta, projektnog i tehničkog 

nadzora izvedbe  plaže na području dijela plaže ispod hotela „Tamaris“  i dijela 

plaže na području ispod parka „Bor“ u gradu Krku; 

c) Tvrtka Trumm d.o.o. iz Malinske Kralja Tomislava 19- ponuda za izgradnju 

asfaltnog nosivog sloja BNHS 16, na dijelu spojne ceste, od Supermarketa 

Konzum do Supermarketa Plodine, u gradu Krku. 

4. Tvrtka  Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za snimače  i diskove za snimače, za 

kamere koje su postavljene  u gradu Krku. 

5. Tvrtka  DLS. d.o.o. iz Rijeke – prijedlog u svezi praćenja zakonskih obveza koje 

proizlaze iz domene zaštite okoliša, zaštite i spašavanja. 

6. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Izvješće Odsjeka o rasporedu korištenja dvorana u prizemlju Društvenog 

centra Krk; 

  Streličarski klub „Maura Kal“ iz Krka, Frankopanska 14- zamolba  za 

sufinanciranje izrade i postave kuka na nosivim gredama radi postave zaštitne 

mreže u prostoru školske sportske dvorane; 

 Klub za ekspedicionizam i kulturu iz Zagreba, Dragutina Kalea 2- zamolba  za 

sufinanciranje projekta „Hrvatska iz zraka“ za časopis National Geographic. 

7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne 

vodne građevine. 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije,  obrazložila je Dinka Pejnović, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Za k l j u č k e 

a) Utvrđuju se Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2014. do 

2016. godine, Klasa: 400-06/13-01/8, Ur. broj: 2142/01-03-03/1-13-2, od 14. 

listopada 2013. godine ( vidi prilog predmetne Upute koje čine sastavni dio ovog 

zaključka) . 

          Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne Novine“ br: 

26/10, 120/13) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne Novine“ br: 114/10, 31/11) Upute iz prednjeg stavka ovog zaključka 

upućuju se svim proračunskom korisnicima Grada Krka, u cilju dostave 



prijedloga financijskih planova za 2014. godinu, u roku od osam dana od 

donošenja ovog zaključka.  

b) Prihvaća se prijedlog tvrtke Plodine d. d. Rijeka za izmjenu otplatnog plana za 

otplatu komunalnog doprinosa prema Rješenju o komunalnom doprinosu Klasa: 

UP/I-350-06/12-01/63, Ur. broj: 2142/01-03-05/1-12-5 za gradnju građevine 

poslovne namjene – supermarket Plodine na k.č. 1277/5, 1274/1, te dijelovima 

k.č.1276 i 1278 sve k.o. Krk u gradu Krku.  

            Za razdoblje od 1. svibnja do 1. studenog 2013. godine, obračunati  iznos kamata 

iznosi 29.312,21 kn.  

           Radi prijevremene otplate glavnice na predmetno Rješenje o komunalnom 

doprinosu za navedeno razdoblje novi obračun kamata iznosi 12.098,40 kn.    

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

c) Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za nabavku 

planetarne miješalice za potrebe kuhinje u Dječjem vrtiću Krk, te se u tu svrhu iz 

Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 8.610,23 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem dostavljene ponude tvrtke Comet  d.o.o. 

iz Krka, broj: 30014.  

 

d) Prihvaća se izvješće Odsjeka za proračun i financije o Izvršenju Proračuna 

Grada Krka za razdoblje od 1.siječnja do 30. rujna 2013. godine (vidi prilog 

predmetno izvješće o Izvršenju Proračuna…koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 

Ad 2. 

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

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće  

O d l u k e  i  Z a k l j u č k e  

I. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa  

zakupnikom: Prekršajni sud u Krku, za poslovni prostor u Krku, Trg Josipa      bana 

Jelačića 5, koji se sastoji od četiri kancelarije, hodnika, arhive, kuhinje i sanitarnog 

prostora, te prostora ispod vanjskog stepeništa, ukupne površine 78,80 m
2
.  

 

II. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup  dijela 

z.č. 1478/1 ko. Kornić, površine 169 m
2
, na temelju oglasa objavljenog u Narodnim 

Novinama, broj: 108/13 od 30. kolovoza 2013. godine.  

 

III. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup 

poslovnog prostora u prizemlju zgrade bivše škole-doma u naselju Skrpčići koji se 

sastoji od prodajnog prostora površine 52,20 m
2
 i pomoćnog prostora površine 18,10 



m
2
, za obavljanje djelatnosti: trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 

pretežito hranom i pićem, na temelju oglasa objavljenog u Narodnim Novinama, broj: 

117/13 od 18. rujna 2013. godine.  

 

IV. Prijedlog HEP Elektroprimorje Rijeka za zaključenje ugovora o darovanju  

z.č. 1032/11 površine 30 m
2 

, ko. Krk, radi rješavanja dokumentacije i izgradnje  

TS 20/0,4 kV Vidikovac 2.  

 

V. Prijedlog Krstulja Marije, Pavlović Dinke, Mlinarek Dubravke i dr. za zaključenje 

ugovora o kupoprodaji z.č. 1560/49 površine 381 m
2
, ko. Kornić, u naravi parcela 

predviđena za izgradnju puta u dijelu naselja Kornić. 

  

VI.  Prijedlog Sergija Depicolzuane iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 13, za priznavanje 

prava vlasništva na ½ dijela k.č. 2828 ko. krk grad ( ½  dijela gr.č. 174/1 ko. Krk) 

u naravi stan za koji je predlagatelj zaključio s Gradom Krkom ugovor o prodaji 

stana sa stanarskim pravom, te kupoprodajnu cijenu istog isplatio u cijelosti, te na 

½  dijela k.č. 2829/2 ko. Krk grad ( ~ dijela z.č. 1821/2 površine 14 m2, ko. Krk) i 

~ dijela k.č. 2829/3 ko. Krk grad (1/2 dijela z.č. 1821/3, ko. Krk ) površine 12 m
2 

u 

naravi zemljište koje služi redovnoj upotrebi zgrade ( ulaz i dvorište).  

 

VII. Prijedlog Itala Samblicha iz Krka, Stjepana Radića 4 , za prijeboj potraživanja 

iznosa koji je predlagatelju utvrđen za plaćanje komunalnog doprinosa za 

ozakonjenje postojeće građevine na k.č. 3168,3169 i 3167, sve k.o. Krk grad, u 

iznosu od 77.130,96 kuna (odnosno u slučaju jednokratnog plaćanja u iznosu od 

61.704,76 kuna) sa vrijednosti zemljišta koje je zauzeto izgradnjom Crikveničke 

ulice ( 34/92 dijela k.č, 3415/4 k.o. Krk grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 

34 m
2
) i dijela ulice Stjepana Radića (dio z.č. 1364/4 površine 100 m

2
 i dio z.č. 

1364/3 površine 42 m
2
) u gradu Krku.  

 

VIII. Prijedlog za izmjenu odluke klasa: 372-03/13-01121 od 2. rujna 2013. godine o  

 davanju na korištenje poslovne prostorije u prizemlju zgrade u Kvarnerskoj 15  

             Ministarstvu poljoprivrede RH, za potrebe rada Uprave za veterinarstvo i sigurnost 

hrane, Sektor veterinarske inspekcije, na način da se mijenja broj poslovne 

prostorije koja se daje na korištenje, odnosno na korištenje se daje poslovna 

prostorija broj: 2 površine 10, 40 m
2
 .  

 

IX. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovne prostorije 

broj: 5, u prizemlju zgrade u Kvarnerskoj 15, za obavljanje djelatnosti škole 

stranih jezika.  

      X.  Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Zaključka Klasa: 944-17/04-01/3              

od 14. rujna 2004. godine, vezano za izmještanje rampe na dijelu k.č. 2092/3 k.o. Krk 

grad (kod stambene građevine Mira Volarića iz Krka i poslovne zgrade Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka), a po prijedlogu i na temelju očitovanja Javne 

vatrogasne postrojbe od 23. rujna 2013. godine. 



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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

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 ponuda Zanatskog obrta „Meštrija“ vl. Ivica Hržić iz Krka, 

za zamjenu i postavu prometnih barijera  na Vratima slobode u gradu Krku. 

            Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od tvrtke Crtorad d.o.o. 

Varaždin zatraži ponudu za postavu vertikalnih prometnih elemenata na 

Vratima slobode u gradu Krku, te o istom izvijesti Kolegij. 

b) Prihvaćaju se dostavljeni računi ovlaštenog arhitekta Tomislava Kukina dia. iz 

Rijeke Matije Gupca 5, za izradu projekta, projektnog i tehničkog nadzora 

izvedbe  plaže na području dijela plaže ispod hotela „Tamaris“  i dijela plaže na 

području ispod parka „Bor“ u gradu Krku u ukupnom iznosu od 28.250,00 kn u 

koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog popis dostavljenih računa koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

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

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, za izgradnju asfaltnog 

nosivog sloja BNHS 16, na dijelu spojne ceste, od Supermarketa Konzum do 

Supermarketa Plodine, u gradu Krku, u dužini od 128,03 m u iznosu od 

69.899,76kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 4. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za snimače  i diskove za snimače, za kamere koje su 

postavljene  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  

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku: 

- snimača za kamere u iznosu od 19.900,00 kn 

- diskova za snimače 4. kom x 1.039,00 kn. 

U ponudu iz prednjeg stavka ovog zaključka uključen je iznos PDV-a. 

 

 



Ad 5.  

Prijedlog tvrtke DLS. d.o.o. iz Rijeke u svezi praćenja zakonskih obveza koje proizlaze iz 

domene zaštite okoliša, zaštite i spašavanja, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje pismo namjere dostavljeno od tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke,  u svezi 

zakonskih obveza koje proizlaze iz domene zaštite okoliša i zaštite i spašavanja. 

Sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ br: 80/13) 

Grad Krk nije obveznik izrade Programa zaštite okoliša o čemu smo obaviješteni i od 

Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 

Rijeka.   

Ad 6. 

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 izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o rasporedu korištenja 

dvorana u prizemlju Društvenog centra Krk.  

            Radi zaprimljenih pritužbi na nered koji pojedini korisnici Društvenog centra 

Krk ostavljaju za sobom, upućujemo korisnike prostora u Društvenom centru 

Krk da prostor održavaju urednim, s pažnjom dobrog domaćina, što je uvjet za 

daljnje korištenje prostora.   

 Udovoljava se zamolbi  Streličarskog kluba „Maura Kal“ iz Krka,  te se 

odobrava financijska potpora za izradu i postavu kuka na nosivim gredama radi 

postave zaštitne mreže u prostoru školske sportske dvorane, radi sigurnosti 

ostalih korisnika dvorane, te neometanog održavanja treninga, u iznosu od 

3.413,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog ponudu Zanatskog 

obrta „Meštrija“ iz Krka koja čini sastavni dio ovog zaključka).    

  

 Prihvaća se zamolba  Kluba za ekspedicionizam i kulturu iz Zagreba, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava financijska 

potpora u iznosu od 3.000,00 kn, za realizaciju projekta „Hrvatska iz zraka“ za 

časopis National Geographic.  

 

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

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



Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine (vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

II. Prijedlog Odluke iz prednjeg stavka ovog zaključka upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 

 


