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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/03 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-14- 35 

Krk, 26. rujna  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 14. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. rujna (ponedjeljak) 2017. 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, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik 

Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, 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:  

 Hospicij  Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, Tizianova 15- zamolba  za 

sufinanciranje rada Hospicija u 2017. godini; 

 Izvješće sa 16. sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka o zatraženim i 

dodijeljenim oblicima socijalne pomoći; 

 Izvješće o primljenim i realiziranim zahtjevima za sufinanciranje školskih 

knjiga u 2017./2018. godini; 
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 Klapa Kaštadi – zamolba za sufinancranje troškova održavanja manifestacije 

nastupa klapa koja će se održati u naselju Poljica, prilikom proslave blagdana 

Kuzmanje. 

2. Tvrtka Frisd d.o.o.  ponuda za nabavu i postavu montažne kamere na Kružnom 

toku u gradu Krku i sekundarnog čvora u prostorijama Kreativnog Krka. 

3. Zanatski obrt „Meštrija“ Krk – ponuda  za izvođenje bravarskih radova u 

sportskoj dvorani Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar 

nekretnina Krk zamolba za izmjenu vanjskih prozorskih klupica i fasade objekta 

zbog učestalog prokišnjavanja prilikom nevremena; 

b) Mjesni odbor Kornić  zamolba za sufinanciranje izgradnje – uređenja školjere na 

području plaže Dunat; 

c) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje izgradnje – izrade betonskih 

rigola za odvodnju oborinskih voda uz rub prometnice koja vodi od naselja Brzac 

prema naselju Glavotok, u dužini od 360 m; 

d) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za financiranje sanacije makadamskih puteva na 

području Mjesnog odbora Milohnić; 

e) Očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano za rješavanje 

problematike parkiranja  u ulici Braće Juras u gradu Krku, nakon učestalih 

primjedbi stanara predmetne ulice. 

5. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za povećanje osnovice za 

obračun plaće. 

6. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za 

korištenje prostora vrtića u poslijepodnevnim satima za provođenje 

kinezioterapije. 

7. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju troškova za uvođenje sustava 

zaštite od požara i tehničke zaštite, dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za 

gospodarenje imovinom i opće poslove. 

8. Očitovanje pročelnika JUO vezano za davanje suglasnosti na međe koje su 

utvrđivane u sklopu parcelacijskog elaborata izrađenog od tvrtke Geo-rad d.o.o. 

iz Dražica. 

9. Imovinsko pravni predmeti.    

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti,  obrazložila je Marinka Margan te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

 Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, odobrava se financijska potpora 

za rad Hospicija u 2017. godini, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2017. godinu odobrava iznos od 10.000,00 kn. 
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 Prihvaća se Izvješće sa 16. sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka o zatraženim i 

dodijeljenim oblicima socijalne pomoći, dostavljeno od Odsjeka za društvene 

djelatnosti – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 Prihvaća se Izvješće o primljenim i realiziranim zahtjevima za sufinanciranje 

školskih knjiga u 2017./2018. godini, dostavljeno od Odsjeka za društvene 

djelatnosti – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 Klapi Kaštadi iz Poljica odobrava se financijska potpora za troškove održavanja 

manifestacije nastupa klapa,  koja manifestacija će se održati u naselju Poljica, 

prilikom proslave blagdana Kuzmanje, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

Ad 2. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu i postavu montažne kamere na Kružnom toku u gradu 

Krku i sekundarnog čvora u prostorijama Kreativnog Krka, 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. za nabavu i postavu montažne kamere na 

Kružnom toku u gradu Krku i sekundarnog čvora u prostorijama Kreativnog Krka, u 

iznosu od 16.536,50 u koji iznos je uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Ad 3. 

Ponudu Zanatskog obrta „Meštrija“ Krk za izvođenje bravarskih radova u sportskoj dvorani 

Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk , 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 Zanatskog obrta „Meštrija“ Krk za izvođenje bravarskih radova u 

sportskoj dvorani Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk u iznosu od 3.354,73 kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo,  obrazložio je Džimi Skomeršić, te 

je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 
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a) Vezano za zamolbu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastra 

Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, za sanaciju vanjskih prozorskih 

klupica i fasade objekta zbog učestalog prokišnjavanja prilikom nevremena, 

obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči izradu troškovnika i 

tehničkog rješenja za sanaciju vanjskog južnog i sjevernog pročelja fasade dijela 

Upravne zgrade u kojoj se nalazi Odjel za katastar nekretnina Krk. 

b) Udovoljava se zamolbi Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje izgradnje – 

uređenja školjere na području plaže Dunat, na lokalitetu sjeverozapadno od 

restorana Dunat, sukladno ponudi Obrta „Gromača“ vl. Emil Braut iz Kornića, 

u iznosu od 36.000,00 kn u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a.  

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje izgradnje – 

izrade betonskih rigola za odvodnju oborinskih voda uz rub prometnice koja 

vodi od naselja Brzac prema naselju Glavotok, u dužini od 360 m.   

 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi tri ponude za 

izvođenje radova iz stavka 1. ovog zaključka.  

 

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje sanacije 

makadamskih puteva na području Mjesnog odbora Milohnić na temelju ponuda 

tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića i to:  

- od drmuna Puškoga do drugog okretišta prije crkvice Sv. Krševana u iznosu od 

5.625,00 kn;  

- uz rub asfalta od naselja Brzac do uvale Vela Jana sa izradom nagiba za 

otjecanje vode u iznosu od 7.500,00 kn;  

- rub asfalta od naselja Linardići do uvale Vela Jana sa izradom nagiba za 

otjecanje vode u iznosu od 7.125,00 kn;  

- popravak ceste za Poteljan od Muraja sa izradom nagiba za otjecanje vode u 

iznosu od 8.500,00  kn;  

- popravak ceste za Buterić – Polača – Parente u dužini 1500 m sa izradom nagiba 

za otjecanje vode u iznosu od 11.875,00 kn;  

- popravak ceste za  naselje Brzac – Kantarelica sa izradom nagiba za otjecanje 

vode u iznosu od 12.125,00 kn;  

U sve iznose uključen je PDV.  

 

e) Prihvaća se očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano za rješavanje 

problematike parkiranja  u ulici Braće Juras u gradu Krku. 

 

Obvezuje se prometni redar da naruči izradu prometnog rješenja u cilju 

rješavanja prometne problematike  u ulici Braće Juras u gradu Krku. 

 

 

Ad 5. 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje osnovice za obračun plaće,  

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

 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje osnovice za obračun 

plaće, razmotriti će se na narednoj Koordinaciji JLS otoka Krka koja se planira održati 

početkom listopada 2017. godine. 

Ad 6. 

Zamolbu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti za korištenje 

prostora vrtića u poslijepodnevnim satima za provođenje kinezioterapije, obrazložio  je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za korištenje prostora 

predvorja vrtića u poslijepodnevnim satima za provođenje kinezioterapije ( medicinske i 

korektivne vježbe), u vremenu od 25. rujna 2017. do 31. svibnja 2018. godine,  koje će 

održavati Rekreacijski obrt „Vita“ vl. Nives Sokolovski iz Krka.  

Ad 7. 

Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju troškova za uvođenje sustava zaštite od 

požara i tehničke zaštite, dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i 

opće poslove, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju troškova za uvođenje 

sustava zaštite od požara i tehničke zaštite, dostavljen od PGŽ, Upravnog odjela za 

gospodarenje imovinom i opće poslove.  

Ad 8. 

Očitovanje vezano za davanje suglasnosti na međe koje su utvrđivane u sklopu parcelacijskog 

elaborata izrađenog od tvrtke Geo-rad d.o.o. iz Dražica, obrazložio  je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se očitovanje pročelnika JUO, vezano za davanje suglasnosti na međe koje su 

utvrđivane u sklopu parcelacijskog elaborata izrađenog od tvrtke Geo-rad d.o.o. iz 

Dražica, te se ovlašćuje pročelnika Marinka Bajčića za potpisivanje naprijed navedenog 

parcelacijskog elaborata. 

Ad 9. 

Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop  te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 
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O d l u k e  i  Z a k l j u č k e 

 

1. Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji 

gradske primarne prometnice prema građevinskoj dozvoli , Klasa: UP/I-361-03/17-

06/37, Urbroj: 2170/1-03-04/7-17-3 od 10. ožujka 2017. godine  ( prometnica planske 

oznake U-3.1. u obuhvatu DPU područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u 

gradu Krku ( faze : 5,6 i 7) . Provest će otvoreni postupak javne nabave  , Evidencijski 

broj: JN: 7/17. 

           2.Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji 

boćališta u sklopu Sportsko rekreacionog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. 

Provest će otvoreni postupak javne nabave , Evidencijski broj: JN: 8/17. 

         3.Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela 

nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku ( kod k.č. 2039/2 k.o. Krk grad ). Provest će 

se postupak nabave bagatelne vrijednosti , Evidencijski broj: NBV: 33/17. 

       4.Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na asfaltiranju ulice 

Vršak u naselju Pinezići ( od kućnog broja: 22 – 80 ) .Provest će se postupak nabave 

bagatelne vrijednosti , Evidencijski broj: NBV: 34/17. 

        5.Prijedlog Zdravstvene ustanove Ljekarna Jadran Rijeka za davanje suglasnosti za 

davanje u podzakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, na 

adresi Vela placa 3,  podzakupniku Jelki Janeš iz Krka mag.phar. 

      6. Prijedlog Antona Jurine iz Krka za zamjenu nekretnina i to: 

      6.1. Parcele u vlasništvu predlagatelja koje se nalaze na području Kartec i to: k.č. 3860/4 

površine 605 m
2
 k.o. Krk grad koja ulazi u sastav ceste na području Kartec i k.č. 

3860/5 površine 219 m
2
 , k.o. Krk grad , koja ulazi u sastav gradilišta zajedno sa k.č. 

3859/1 k.o. Krk grad, vlasništvo Grada Krka  

         za 

          gradilište površine 612 m
2
 ( dio k.č. 3822/1 k.o. Krk grad ) označeno na Urbanističko 

tehničkom rješenju za k.č. 3822/1 k.o. Krk grad ljubičastom bojom, vlasništvo Grada 

Krka. 

        6.2. Parcele u vlasništvu predlagatelja i to k.č. 3977/1 površine 1827 m2 i 1076/7416 

dijela k.č. 3979/1 k.o. Krk grad površine 1076 m
2
, koje parcele se nalaze u zoni sporta 

i rekreacije 

           za 

           gradilišta površine cca. 2000 m
2 

i to gradilišta koja se nalaze na dijelu k.č. 3822/1 k.o. 

Krk grad , označeno na Urbanističko tehničkom rješenju za k.č. 3822/1 k.o. Krk grad 

ili zamjenom za dio k.č. 3856/1 k.o. Krk grad koja ima ukupnu površinu od 4383 m
2
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( građevinsko zemljište na području Kartec ). 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

 

   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,30 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      

 

 

 


