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               GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-71-12 

Krk, 03 .veljače  2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 71. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. veljače  (ponedjeljak) 2015. 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, Đimi Skomeršić, 

voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka 

za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka 

za opće, pravne i kadrovske poslove, 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. Izvješće Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera u vezi izvršene analize 

troškova javne rasvjete Grada Krka. 

2. Tvrtka Bisnode d.o.o. iz Zagreba – ponuda  za godišnju pretplatu na Internet 

portal „Poslovna Hrvatska“. 

3. Tvrtka Infoprojekt d.o.o. Rijeka – ponuda o mogućnosti uvida u IP- portal - 

količinu zatražene i pružene podrške vezane za korištenje usluga tvrtke 

Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke.  

4. Odsjek za društvene djelatnosti:  
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a) Voditelj Društvenog centra Krk - prijedlog za postavu kamere na glavni ulaz 

Društvenog centra; 

b) Dom mladih Rijeka  – prijedlog za provođenje akcije „Prvi koraci u prometu“ za 

učenike prvih razreda Osnovnih škola na području Grada Krka;  

c) Udruga Krčki knezovi Frankopani Krk - zamolba za sufinanciranje uređenja 

prostorija koje koristi udruga;  

d) Prijedlog Odsjeka o obustavi stipendije Mateji Dminić iz Kornića, Ledine 7; 

e) Prijedlog Odsjeka o pristiglim zamolbama za sufinanciranje sterilizacije mačaka; 

f) Streličarski klub „Maura Kal“ Krk- zamolba za sufinanciranje potrebne opreme za 

poboljšanje uvjeta treniranja u sportskoj dvorani; 

g) Dom zdravlja – prijedlog Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice u 2015. 

godini; 

h) Udruga „Zlatni otok pjeva“ – zamolba za podmirenje dugovanja iz 2014. godine 

koja su nastala pri organizaciji festivala „Zlatni otok pjeva“, te za davanje 

suglasnosti za korištenje prostora u Društvenom centru Krk koji koristi Gradski 

pjevački zbor, za grupu građana muzičara. 

5. Imovinsko pravni predmeti.  

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Rijeci - mišljenje u 

vezi izgradnje pozornice na rivi kod Velog parka; 

b) Idejno rješenje br. 361/14 za „Rekonstrukciju križanja ul. Stjepana Radića i 

Narodnog  Preporoda s parkiralištem izrađeno od tvrtke GPZ d.d. Rijeka; 

c) Tvrtka Veja d.o.o. iz Krka – ponuda za za izradu projektne dokumentacije  - idejni 

projekti za prometnicu na parcelama k.č. 2286, 2285, 2282 i 2279/1 k. o.  Krk grad 

koji obuhvaća spoj na županijsku prometnicu na k.č. 4019/5 k.o. Krk – grad, te 

ponudu tvrtke Geo – VV d.o.o. za izradu geodetskog situacijskog nacrta M 1:200 

područja za POS – Krk; 

d) Tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka - ponuda za izradu situacionog plana za k.č. 2427/2, 

2426/3, 2424, 2421, 2420/1, 2419 i ostale k.o. Linardići potrebnog za izgradnju 

poljoprivrednog puta između naselja Brzac i Linardići  koji vodi do mora; 

e) Edo Hero dipl. ing. građ. – troškovnik za potrebe uređenja poslovnog prostora na 

katu bivše škole u Milohnićima; 

f) JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ – sugestija na Urbanistički plan uređenja 

UPU – 26 Dunat  te  korigirani Konačni prijedlog plana dostavljen od izrađivača 

Geoprojekt d.d. Opatija; 

g) Tvrtka Muraj d.o.o. iz Punta – ponuda za nadzor nad izvođenjem javne rasvjete na 

projektu Rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125 dionica Dunat – Punat. 

7. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 
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a) Tvrtka Cetis – ZG d.o.o. iz Svete Nedjelje - prijedlog Ugovora za produkciju 

dokumenata u 2015. godini; 

b) Tvrtka HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.Elektroprimorje Rijeka, 

Pogon Krk - obavijest u svezi prekoračenja priključne snage na obračunskom 

mjestu 70927001 na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, za mjesec kolovoz 

2014. godine; 

c) Izvješće Odsjeka u vezi popisa dužnika po osnovi obveze plaćanja komunalne 

naknade za korištenje poslovnog prostora čiji je dug stariji od šest mjeseci. 

8. Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za sufinanciranje alternativnog 

montažnog gledališta, potrebnog za odvijanje Ljetnih priredbi 2015. godine u 

unutarnjem dvorištu Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku; 

9. Tekst Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka – 

prijedlog; 

10. Mjesni odbora Milohnić - zamolba za sufinanciranje izgradnje spremišta 

Boćarskog kluba Brzac; 

11. Tvrtka Monole d.o.o. iz Zagreba - prijedlog za sufinanciranje cijene otkupa 

sirove ovčje vune, od zadrugara i ovčara s područja Grada Krka; 

12. Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2015. godinu; 

13. Prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2015. godinu; 

14. Prijedlog Programa stručnog  osposobljavanja za rad volontera- vježbenika  

(prvostupnika ili magistra struke ili stručnog specijalista), ekonomske, 

građevinske, arhitektonske, pravne,  te javne uprave/upravnog prava (u 

daljnjem tekstu: vježbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka; 

15. Turistička zajednica otoka Krka  - prijedlog u vezi Ugovora o financiranju rada 

„hladnog pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa za 

2015. godinu; 

16. Župni ured Linardići – zamolba za sufinanciranje izvođenja građevinskih 

radova na sanaciji Župnog dvora u naselju Linardić. 

 

Ad 1. 

Izvješće Zamjenika gradonačelnika u vezi izvršene analize troškova javne rasvjete Grada 

Krka obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se izvješće Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera o izvršenoj analizi 

troškova javne rasvjete Grada Krka. 

 

 

 



 
 

 

4 
 
 

 

Ad 2. 

Ponudu Tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba za godišnju pretplatu na Internet portal „Poslovna 

Hrvatska“ obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se ponuda  tvrtke Bisnode d.o.o. iz Zagreba, za godišnju pretplatu na Internet 

portal „Poslovna Hrvatska“,  u iznosu od 10.490,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a. 

 

Ad 3. 

 

Ponudu Tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka o mogućnosti uvida u IP- portal - količinu zatražene i 

pružene podrške vezane za korištenje usluga tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, obrazložio je 

Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka o mogućnosti uvida u IP – portal - 

količinu zatražene i pružene podrške vezane za korištenje usluga tvrtke Infoprojekt 

d.o.o. iz Rijeke. 

Ad 4. 

 

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 

 

a) Načelno se prihvaća prijedlog voditelja Društvenog centra Krk za postavu 

kamere na glavni ulaz Društvenog centra u Krku. 

 

b) Prima se na znanje prijedlog Doma mladih Rijeka za provođenje akcije pod 

nazivom „Prvi koraci u prometu“ za djecu prvih razreda Osnovnih škola na 

području Grada Krka.   

Program edukacije „Prvi koraci u prometu“ u Osnovnim školama na 

području grada Krka provesti će Auto klub Krk iz Krka, u sklopu godišnjeg 

programa udruge, obzirom da se ista nalazi u Programu javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Grada Krka za 2015. godinu.  

 

c) Udruzi Krčki knezovi Frankopani Krk odobrava se financijska potpora za 

uređenje prostorija koje koristi udruga na adresi, Istarski prolaz 11, u gradu 
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Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu 

odobrava iznos od 3.000,00 kn, unutar Odsjeka za komunalne poslove -  

aktivnost A010809, iz pozicije 3103 - održavanje poslovnih i stambenih 

zgrada. 

 

d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o obustavi 

stipendije Mateji Dminić, iz  Kornića, Ledine 7, za školsku godinu 2014. - 

2015., od 1. veljače 2015. godine, budući da je ista dostavila potvrdu o 

primanju državne stipendije.  

 

 

e) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti o pristiglim 

zamolbama za sufinanciranje sterilizacije mačaka.  

Za stanovnike s područja Grada Krka,  iz Proračuna za 2015. godinu 

sufinancirati će se 50% iznosa za potrebe provođenja postupka sterilizacije 

mačaka  i to za 3 mačke po vlasniku godišnje u Veterinarskoj ambulanti Krk. 

 

f) Načelno se prihvaća zamolba Streličarskog kluba „Maura Kal“ Krk za 

sufinanciranje potrebne opreme za poboljšanje uvjeta treniranja u sportskoj 

dvorani.  

Upućujemo podnositelja zamolba da Gradu Krku, Odsjeku za društvene 

djelatnosti dostavi ponude tvrtki u vezi potrebne opreme za održavanje 

treninga u sportskoj dvorani.  

  

g) Prihvaća se prijedlog Ugovora Doma zdravlja PGŽ o sufinanciranju tečaja za 

trudnice u 2015. godini u iznosu od 5.796,00 kn. 

 

h) Grad Krk je tijekom 2014. godine u cijelosti podmirio obveze vezane za 

održavanje festivala „Zlatni otok pjeva 2014“.  

Kako je održavanje festivala održano u dvorani Općine Malinska, upućujemo 

podnositelja zamolbe da se obrati JLS u kojoj je održan festival kao i ostalim 

JLS otoka Krka radi pokrivanja otvorenih stavki računa održavanja festivala 

„Zlatni otok pjeva 2014“.  

U dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za korištenje prostora u Društvenom 

centru Krk koji koristi Gradski pjevački zbor, za grupu građana muzičara 

Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti iz razloga jer su prostori u 

Društvenom centru Krk već raspoređeni udrugama.  

Ad 5. 
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Prijedloge Imovinsko pravne službe 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 

 

1. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno 

poticane stanogradnje. Dostavlja se prijedlog odluke, te se predlaže da se nakon 

zaprimanja eventualnih  prijedloga za izmjenu i dopunu iste, predmetna odluka dostavi 

na konačno usvajanje na slijedećem Kolegiju gradonačelnika. 

 
2. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne 

vrijednosti za nabavu usluga- tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o 

prostornom  uređenju i Zakona o gradnji za potrebe Grada Krka u 2015.  

 

3.  Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne  

vrijednosti za nabavu lož ulja ekstra lakog za potrebe Grada Krka u 2015. godini.  

 
4.Prijedlog Rudija Kosića iz Vrha kbr: 129, za sporazumni raskid ugovora o zakupu 

poslovnog prostora za poslovni prostor izgrađen na z.č. 1837 k.o. Krk (disco club)  sa 

datumom 2. veljače 2015. godine. Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora 

zaključen je na određeno  vrijeme u trajanju do 14. kolovoza 2015. godine. 

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

poslovnog prostora u vlasništvu  Grada Krka u Krku, Stjepana Radića bb, površine 

175m2 i pomoćnog prostora od 38m2, za koji je utvrđena djelatnost ugostiteljstva 

u površini prostora od 40 m2 i izložbeni prostor ( akvarij ) u površini od 135 m2 , te 

početna zakupnina u iznosu od 1396 EUR mjesečno uvećana za iznos PDV-a , u 

protuvrijednosti  prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. 

 

6.Donošenje odluke o provođenju  postupka nabave za izgradnju ceste oznake U-5.2 u 

Poslovnoj zoni 29 u gradu Krku, na predjelu Sv. Petar i vezano za navedeno razmatranje 

troškovnika  i to: troškovnik kolničke konstrukcije i prometne signalizacije; troškovnik  

oborinske, fekalne i vodovodne instalacije, te troškovnik javne rasvjete na navedenoj cesti. 

Donošenje odluke po navedenom vezano je i za zaključenje ugovora između Grada Krka i 

GP Krk d.d. Krk o ishođenju dokumentacije  i građenju predmetne nerazvrstane ceste. 

 
7.Donošenje odluke o dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu prema 

prijedlozima: 

 
Marlin Tours d.o.o. sa sjedištem u Pinezićima za postavu replika barki, amfora i sl. 

na morskom  dnu na potezu uvala Tomaževo- Sv. Danijel u gradu Krku. 

 
Eldvig d.o.o. sa sjedištem  u Hreljinu, Meja Gaj 155 b , za postavljanje 

zabavnog sadržaja na području kupališta Dražica ( zipline). 
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Aurea Malleus j.d.o.o. sa sjedištem u Korniću, Muraj 26 A , za ambulantnu 

prodaju na kupalištu Dunat- prodaja krumpirića. 

 

             Valamar Riviera d.d. sa za kiosk do 12 m2 na kupalištu Dražica  za potrebe 

skladišnog prostora za beach bar na kupalištu. 

 
               Sanjin Karabaić iz Krka, Mate Balote 9 , vlasnik ugostiteljskog obrta   

                Portapisana , zamolba  za ambulantnu  prodaju palačinki na kupalištu Portapisana. 
 

 
8.  Prijedlog Cro-Futura d.o.o. sa sjedištem u Krku, S tjepana Radića 28, za kupnju 

dijela k.č. 2108/8 k.o. Krk grad u površini od 250-300 m2 , radi uređenja parkirališta. 

 
9. Prijedlog Dražena Ilića iz Krka, Tina Ujevića 12 za davanje u zakup z. č. 1211/1 

površine 2324 m2, k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka, za postavljanje rasadnika 

(plastenika sa biljkama - gljive i dr. ) i privremenog montažnog objekta vezano za 

prodajnu djelatnost proizvoda iz rasadnika. Parcela se nalazi u privrednoj zoni grada 

Krka. 

 
10. Prijedlog Jelene Vasilić iz Krka, Dr. Dinka Vitezica 1 A, za zaključenje 

kupoprodajnog ugovora za z.č. 427/5 k.o. Skrbčići  , vlasništvo predlagateljice, 

u naravi put koji se nalazi izvan zone gradnje naselja Skrbčići. 
 

 
 

11. Prijedlog Đ i mija Skomeršića  iz Krka, Riječka 11 , za zaključenje ugovora i isplatu 

naknade za z.č. 2195/14 površine 61m2; k. č. 2195/13 površine 156m2 i k.č. 2195/23 

površine 2m2, sve k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja, u naravi Odvojak Riječke ulice 

u gradu Krku. 

 
1 2. Prijedlog Mata i Cecilije Magašić i Krka, S. Nikolića 34 za kupnju dijela k. č. 

3280/2 k.o. Krk grad (1394/43 ) površine 16m2 i dijela k.č. 3314/8, k.o. Krk grad ( z. č. 

1394/137) površine 12m2, koje zemljište zauzeto izgradnjom okućnice stambene 

građevine u vlasništvu predlagatelja izgrađene na k. č. 3281 k.o. Krk grad. 

 
13. Prijedlog Ž eljka Dujmovića  iz Krka, Ivana Meštrovića 15 za davanje u zakup dijela 

k.č. 3318/1 i dijela k.č. 3320/1 , obje k.o. Krk grad, radi uređenja predmetnog zemljišta. 

 
14. Prijedlog Slavice Preden, vlasnice OPG Lavanda, za povoljnije davanje u zakup 

javne površine za obavljanje  djelatnosti prodaje lavande i proizvoda od lavande u sezoni 

2015. godine, u kojem slučaju bi se predlagateljica obvezala zaposliti dvije osobe 

tijekom 6 mjeseci ili četiri osobe po tri mjeseca sa statusom hrvatskih branitelja. 

 

 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   
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Ad 6. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

 

a) Primaju se na znanje pristigla mišljenja Uprave za zaštitu kulturne 

baštine – Konzervatorski odjel u Rijeci i Udruge Demo bendova Grada 

Krka u vezi izgradnje pozornice na rivi kod Velog parka. 

 

b) Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da u što 

kraćem roku organizira sastanak s izrađivačem Idejnog  rješenja br. 

361/14 za „Rekonstrukciju križanja ul. Stjepana Radića i Narodnog  

Preporoda s parkiralištem tvrtkom GPZ d.d. Rijeka, u cilju iznalaženja 

najpovoljnijeg Idejnog rješenja za izgradnju predmetne prometnice.  

 

 

c) Za potrebe izgradnje POS stanova u gradu Krku prihvaća se ponuda 

tvrtke Veja d.o.o. iz Krka, za izradu projektne dokumentacije  - idejni 

projekti za prometnicu na parcelama k.č. 2286, 2285, 2282 i 2279/1 k. o.  

Krk grad koji obuhvaća spoj na županijsku prometnicu na k.č. 4019/5 k.o. 

Krk – grad,  u iznosu od 10.875,00 kn,  te ponudu tvrtke Geo – VV d.o.o. 

za izradu geodetskog situacijskog nacrta M 1:200 ( k. č. 2286) u iznosu od 

7.250,00 kn, u koje iznose je uključen iznos PDV-a. 

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka, za izradu situacionog 

plana za k.č. 2427/2, 2426/3, 2424, 2421, 2420/1, 2419 i ostale k.o. Linardići 

u cilju izgradnje poljoprivrednog puta između naselja Brzac i Linardići, u 

iznosu od 6.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

e) Prima se na znanje troškovnik građevinskih radova izrađen od Eda Hera 

dipl. ing. građ. za potrebe uređenja poslovnog prostora na katu bivše škole 

u Milohnićima u iznosu od 125.150,00 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a. 

Dodatnim analizama troškovničkih stavki utvrđeno je da minimalno 

smanjenje troškova na iznos od 118.087,50 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a.  
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Kako u Proračunu Grada Krka  za 2015. godinu nisu osigurana sredstva 

za navedenu namjenu, Grad Krk nije u mogućnosti  dati u zakup poslovni 

prostor na katu bivše škole u Milohnićima.   

U dogovoru sa zainteresiranim strankama za zakup poslovnog prostora na 

katu bivše škole u Milohnićima , Grad Krk raspisati će natječaj za isti sa 

namjenom djelatnosti, na način da zakupac poslovnog prostora isti uredi 

na svoj trošak, pri čemu zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava 

uloženih u uređenje zakupljenog prostora. 

 

f) Prihvaćaju se sugestije JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na Konačni 

prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU – 26 Dunat  i u skladu s tim 

ispravljen Konačni prijedlog plana dostavljen e - mailom od strane 

izrađivača Geoprojekt d.d. Opatija.  

Nakon što izrađivač plana  dostavi ispravljeni Konačni prijedlog 

Urbanističkog plana uređenja UPU – 26 Dunat isti je potrebno proslijediti 

na mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. 

  

g) Prima se na znanje ponuda tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta za poslove 

nadzora nad izvođenjem javne rasvjete na projektu Rekonstrukcije dijela 

županijske ceste ŽC 5125 dionica Dunat – Punat, u iznosu od 7.500,00 kn 

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).   

Grad Krk sudjelovati će u financiranju radova iz stavka 1. ovog zaključka 

razmjerno duljini dionice na području Grada Krka, odnosno u iznosu od 

3.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.    

 

Ad 7. 

 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o produkciji dokumenata u 2015. 

godini, dostavljen od tvrtke Cetis – ZG d.o.o. iz Svete Nedjelje, 

sukladno dostavljenom Prilogu br. 1. (usluge prema pojedinačnim 

cijenama - u koji iznos nije uključen iznos PDV-a) - vidi prilog 

predmetni Ugovor s prilozima koja čini sastavni dio ovog zaključka.  
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b) Prima se na znanje Obavijest tvrtke HEP – Operatora distribucijskog 

sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, u svezi 

prekoračenja priključne snage na obračunskom mjestu 70927001 na 

adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, za mjesec kolovoz 2014. 

godine. 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da tvrtki Hep - 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk dostavi očitovanje o dokupu 

priključne snage za 11,07 kW iznad odobrene, za mjerno mjesto 

70927001 na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice.  

  

c) Prima se na znanje izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo u 

vezi popisa dužnika po osnovi obveze plaćanja komunalne naknade za 

korištenje poslovnog prostora čiji je dug stariji od šest mjeseci.  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pripremi potrebnu 

dokumentaciju za sve dužnike po osnovi obveze plaćanja komunalne 

naknade za korištenje poslovnog prostora, čiji je dug stariji od 6 (šest) 

mjeseci kako bi se isti ustupili odvjetniku Vojku Brautu iz Rijeke, radi 

vođenja ovršnih postupaka (vidi prilog Zaključku – popis dužnika koji 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 8. 

Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za sufinanciranje alternativnog montažnog gledališta, 

potrebnog za odvijanje Ljetnih priredbi 2015. godine u unutarnjem dvorištu Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ u gradu Krku, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon 

rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

 

Kako se u prostoru Frankopanskog kaštela u gradu Krku, započelo sa radovima na 

arheološkim istraživanjima, prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za 

sufinanciranje alternativnog montažnog gledališta, potrebnog za odvijanje Ljetnih 

priredbi 2015. godine u unutarnjem dvorištu Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u 

gradu Krku. 

Grad Krk je spreman osigurati iznos od 50% potrebnih sredstava, za troškove  

alternativnog montažnog gledališta u cilju održavanja Ljetnih priredbi 2015. godine.   

Ad 9. 

Prijedlog teksta Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka, 

obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 
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Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se tekst Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka 

( vidi prilog Zaključku predmetni tekst Natječaja koji čini njegov sastavni dio).  

Ad 10. 

Zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje izgradnje spremišta Boćarskog kluba 

Brzac,  obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Mjesnom odboru Milohnić odobrava se financijska potpora za izgradnju spremišta 

Boćarskog kluba Brzac u iznosu od 35.475,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, 

temeljem informativne ponude tvrtke G. P. „Krk“ iz Krka. 

Ad 11. 

Prijedlog tvrtke Monole d.o.o. iz Zagreba za sufinanciranje cijene otkupa sirove ovčje vune, 

od zadrugara i ovčara s područja Grada Krka, obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog tvrtke Monole d.o.o. iz Zagreba za sufinanciranje cijene otkupa 

sirove ovčje vune od zadrugara i ovčara  s područja grada Krka.  

Danom donošenja ovog zaključka, Grad Krk subvencincionirati će otkup sirove ovčje 

vune u iznosu od 1,00 kn/kg.   

Ad 12. 

Prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2015. godinu,  obrazložila je Mladena 

Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Plana prijma u službu u Grad Krk za 2015. godinu ( vidi prilog 

predmetni prijedlog Plana prijma …koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

PGŽ“ i na web stranicama Grada Krka.  

 

Ad 13. 
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Prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2015. godinu,  obrazložila je Mladena Cvitković, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za 2015. godinu (vidi prilog 

predmetni prijedlog Plana prijma na stručno osposobljavanje …koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Krka 

– www.grad-krk.hr i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –  www.hzz.hr .  

Ad 14. 

 

Prijedlog Programa stručnog  osposobljavanja za rad volontera- vježbenika  (prvostupnika ili 

magistra struke ili stručnog specijalista), ekonomske, građevinske, arhitektonske, pravne,  te 

javne uprave/upravnog prava (u daljnjem tekstu: vježbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Krka obrazložila je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Programa stručnog  osposobljavanja za rad volontera - vježbenika  

(prvostupnika ili magistra struke ili stručnog specijalista), ekonomske, građevinske, 

arhitektonske, pravne,  te javne uprave/upravnog prava (u daljnjem tekstu: vježbenik) 

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog 

Programa stručnog osposobljavanja …koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.  

Ad 15.  

Prijedlog Turističke zajednice otoka Krka u vezi Ugovora o financiranju rada „hladnog 

pogona“ Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa za 2015. godinu,  obrazložila 

je Mladena Cvitković, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju rada „hladnog pogona“ Turističke 

zajednice otoka Krka i zajedničkih programa za 2015. godinu  (vidi prilog predmetni 

Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

http://www.grad-krk.hr/
http://www.hzz.hr/


 
 

 

13 
 
 

 

Planirani udio Grada Krka u financiranju ureda TZOK „Hladnog pogona“ za 2015. 

godinu iznosi 41.000,00 kn, a planirani udio u financiranju zajedničkih programa od 

interesa za sve JLS i turističke zajednice na području otoka Krka iznosi 66.059,10 kn, 

što predstavlja udio od 25,31% u ukupnim planiranim sredstvima.   

Ad 16. 

Zamolbu Župnog ureda Linardići za sufinanciranje izvođenja građevinskih radova na sanaciji 

Župnog dvora u naselju Linardić,  obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon 

rasprave donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prima se na znanje troškovnik građevinskih radova izrađen od tvrtke Gramatoš d.o.o. iz 

Cresa, za potrebe sanacije Župnog dvora u naselju Linardići, u iznosu od 102,772,50 kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni troškovnik koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Grad Krk sudjelovati će u sufinanciranju sanacije Župnog dvora u naselju Linardići, sa 

50% potrebnog iznosa, na način da će se iznos potrebnih sredstava donirati Župi Sv. 

Fuske Linardići. 

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

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.45 sati.  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                      GRADONAČELNIK  

        Mladena Cvitković                                                             Darijo Vasilić, prof.  
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