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                    GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-144-1 

Krk, 15. siječnja  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 144. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. siječnja (ponedjeljak) 2013. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 12:00 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 Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović-Čop, voditeljica Odsjela za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik za  gospodarstvo i europske 

fondove, 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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Krka; 

b) Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Krk; 

c) prijedlog odgovora na primjedbe podnesene za vrijeme trajanja javne rasprave o 

Prijedlogu UPU 25 – kamp Glavotok; 

2. Odsjek za društvene djelatnosti: 

 Izvješća Odsjeka za društvene djelatnosti o potpisanim Ugovorima o 

sufinanciranju udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka za 2013. godinu; 
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 Povijesna udruga otoka Krka – zamolba za sufinanciranje troškova najma 

poslovnog prostora, koji se koristi za skladištenje knjiga, te troška komunalne 

naknade i naknade troška pričuve i hrvatskih voda; 

 Društvo Crvenog križa PGŽ Rijeka – prijedlog za predlaganje jednog člana za 

Skupštinu Društva crvenog križa PGŽ Rijeka; 

 KLO Gromača iz Krka – zamolba za sufinanciranje nabavke uredske opreme; 

 Predstavnica Srpske nacionalne manjine Grada Krka Mihaela Cvjetković iz 

Krka, I. Meštrovića 2, - prijedlog za osiguranje sredstava za rad predstavnika; 

3. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Ponikve d.o.o. – prijedlozi Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji 

vodovodnih mreža; 

b) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obavijest o otvorenom natječaju 

za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora 

energije; 

c) Centar za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ iz Stare Sušice, Karolinska cesta 

87- prijedlog  u svezi ponude sadnog materijala za 2013. godinu po natječaju JLS. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ- prijedlog Programa mjera suzbijanja 

patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca 

čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grada Krk u 2013. 

godini; 

b) Izvještaj iskolčenja izrađen po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Vitomira 

Kekelja, dipl. ing. geod. u svezi izgradnje zida na k.č. 3440/7 k.o. Krk grad u Krku, u 

vlasništvu Marije i Bruna Dujmović. 

5. Tvrtka Net Com  iz Rijeke , Riva 6- račun  za plaćanje 90134 sms server – poslane 

poruke. 

6. Radio otok Krk d.o.o. - prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013. godinu; 

7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove, 

Područne jedinice Rijeka-informacija o dostavljenom Rješenju za dopunu i 

izmjenu Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Krka i popunu postrojbe 

civilne zaštite opće namjene za područje Grada Krka. 

8. Imovinsko – pravni predmeti.  

9. Razno.  

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe 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 
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a)  

I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke o izradi          

III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

b)  

I. Prima se na znanje suglasnost Župana PGŽ na Konačni prijedlog ciljanih 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk. 

 

II.  Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Krk, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

c)   

Prihvaćaju se prijedlozi odgovora na primjedbe podnesene za vrijeme 

trajanja javne rasprave o Prijedlogu UPU 25- kamp Glavotok.  

Tablica sa odgovorima i obrazloženjima je u prilogu i čini sastavni dio 

zaključka.  

 

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  

 Prihvaća se Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o potpisanim Ugovorima o 

sufinanciranju udruga, klubova, društava i ustanova Grada Krka za 2013. 

godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

 Udovoljava se zamolbi Povijesne udruge otoka Krka za sufinanciranje troškova 

najma poslovnog prostora, koji se koristi za skladištenje knjiga, te troška 

komunalne naknade i naknade troška pričuve i hrvatskih voda, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2013. godinu odobrava iznos od 5.835,00 kn.    

 

 Prima se na znanje prijedlog Društva Crvenog križa PGŽ Rijeka za predlaganje 

jednog člana za Skupštinu Društva crvenog križa PGŽ Rijeka. 
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 Djelomično se udovoljava zamolbi KLO Gromača iz Krka za sufinanciranje 

nabavke uredske opreme.  

Grad Krk sufinancirati će nabavku opreme u iznosu od 10.000,00 kn iz 

Proračuna Grada Krka za 2013. godinu iz pozicije kapitalne potpore neprofitnim 

organizacijama,   po dostavljenom računu tvrtke „Ergomatic“ iz Omišlja,  a 

ostatak potrebnih sredstava za nabavku predmetne opreme  isplatiti će se iz 

redovnih sredstava programa udruge.  

 

 Prihvaća se prijedlog predstavnice Srpske nacionalne manjine Grada Krka 

Mihaele Cvjetković iz Krka, za osiguranje sredstava u Proračunu Grada Krka za 

2013. godinu za rad predstavnika srpske nacionalne manjine Grada Krka 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“ 

broj: 155/02) i  Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika 

nacionalnih manjina Grada Krka („Službene Novine“ PGŽ broj: 30/12). 

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da sukladno odredbama prednjeg 

stavka ovog zaključka isplati naknadu za 2012. godinu,  te da se za 2013. godinu 

isplaćuje mjesečna naknadu temeljem članka 3. predmetne Odluke.  

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Ponikve d.o.o. – prijedlozi Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova na izgradnji 

vodovodnih mreža; 

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Pinezići“, dostavljen od tvrtke 

Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Skrbčići“, dostavljen od tvrtke 

Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Lakmartin“, dostavljen od 

tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni 

prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Brzac“, dostavljen od tvrtke 

Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Vrh, Kosići, Salatići “, 
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dostavljen od tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Linardići “, dostavljen od 

tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni 

prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Bajčići, Nenadići, Brusići “, 

dostavljen od tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Žgaljići “, dostavljen od tvrtke 

Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izvođenja radova 

„Izgradnja vodovodne mreže u naselju Milohnići “, dostavljen od 

tvrtke Ponikva d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 (vidi prilog predmetni 

prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 

b) Prima se na znanje obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

o otvorenom natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za 

projekte obnovljivih izvora energije. 

Na natječaj iz stavka I. ovog zaključka Grad Krk kandidirati će idejni, glavni i 

izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice Grada Krka.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.  

 

c) Prima se na znanje Obavijest Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ 

iz Stare Sušice,  u svezi nabave sadnog materijala za 2013. godinu po natječaju 

JLS. 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da na web stranicama Grada Krka objavi 

Poziv za iskazivanje interesa građana s područja Grada Krka u svezi nabavke 

sadnog materijala, te da od Centra brdsko – planinsku poljoprivredu PGŽ 

zatraži detaljnije informacije o sufinanciranju sadnog materijala u 2013. godini.  

 

Ad 4. 

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) Prihvaća se prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, 

štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, 
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organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grada Krk u 2013. godini, 

dostavljen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (vidi prilog predmetni 

Program mjera …koji čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

b) Prihvaća se Izvještaj iskolčenja izrađen po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije 

Vitomira Kekelja, dipl. ing. geod. u svezi izgradnje zida na k.č. 3440/7 k.o. Krk 

grad u Krku, u vlasništvu Marije i Bruna Dujmović, sukladno Odluci o 

donošenju DPU dijela područja Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u gradu 

Krku (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka). 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da sukladno Zaključku 

Gradonačelnika Klasa: 406-09/12-02/15, Ur. broj: 2142/01-02/1-12-5, od 31. 

srpnja 2012. godine, naruči izvođenje predmetnih građevinskih radova.  

 

Ad 5. 

Dostavljeni račun tvrtke Net Com  iz Rijeke , Riva 6, za plaćanje 90134 sms server – poslane 

poruke, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da isplati iznos od 2.125, 00 u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a po dostavljenom računu  tvrtke Net Com  iz Rijeke, za plaćanje 

90134 sms server – poslanih poruka. 

Ad 6. 

Prijedlog Radia otok Krk d.o.o. u svezi  prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji za 2013. 

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

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog  Radia otok Krk d.o.o. u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 

2013. godinu ( vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 7. 

Informaciju o Rješenju za dopunu i izmjenu Plana zaštite i spašavanja za područje Grada 

Krka i popunu postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Krka, dostavljeno od 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područne 

jedinice Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Rješenje za dopunu i izmjenu Plana zaštite i spašavanja za područje 

Grada Krka i popunu postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Krka, 



 

7 
 

dostavljeno od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za 

inspekcijske poslove, Područne jedinice Rijeka, Klasa: UP/I- 821-02/12-02/14, 

Ur.broj:543-01-09-01/11-13-3, od 05. siječnja 2013. godine.  

Zadužuju se Marinko Bajčić i Igor Hrast  za provođenje naloženih mjera i to:  

- dopuniti i izmjeniti Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Krka i  

- popuniti postrojbu civilne zaštite opće namjene za područje grada Krka 

u roku od 5 mjeseci od donošenja ovog zaključka.   

Ad 8. 

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

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  i   O d l u k e   

1. Donosenje odluke o produzenju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa 

zakupnikom HDZ, za poslovnu prostoriju broj: 1 , koja se nalazi na I. katu 

zgrade u Krku , Dr. Dinka Vitezica 1 , povrsine 14,52 m2. Dosadasnji ugovor 

prestao je vaziti 1. sijecnja 2013. godine. Predlaze se utvrdivanje dosadasnje 

zakupnine u iznosu od 80,00 EUR u protuvrijednosti  u kunama, mjesecno. 

 
2.   Prijedlog Tomislava Kirinčica iz Krka za smanjenje zakupnine za Terasu 

Dijana, za vrijeme zimskih mjeseci, iz razlogajer se radi o nenatkrivenoj 

terasi koja ne radi u tom periodu. Poslovni prostor se sastoji od zatvorenog 

prostora povrsine 78,30 m2 i terase povrsine 183,15 m2 . Zakupnina za 

predmetni poslovni prostor iznosi 2.243,00 EUR u protuvrijednosti  u kunama, 

mjesecno. Sadasnji ugovor zakljucen je za period od 20. ozujka 2011. godine 

do 20. ozujka 2016. godine. 

 
3.   Prijedlog Rudi Kosic za davanje suglasnosti za davanje u podzakup poslovnog 

prostora Disco Club, koji se nalazi u Krku, Stjepana Radica bb, podzakupniku 

Tomislavu Kirincicu iz Krka Kvarnerska 13. Sadasnji ugovor o zakupu 

poslovnog prostora zakljucen je za period od 14. kolovoza 2010. godine do 14. 

kolovoza 2015. godine. 

 
4.   Prijedlog Stefice Srica Zic iz Rijeke za izvedbu priključka vode i struje za 

postavljanje š k r i n j e  za sladoled za vrijeme turisticke sezone 2013. godine 

na prostoru ugostiteljske terase na dijelu k.c. 4025 k.o. Krk grad ( Kamplin ). 

 
5.   Donosenje odluke vezano za preostali iznos duga na ime zakupnine za 

poslovni prostor zakupnika Market Maja d.o.o. Iznos duga na dan 9. siječanj 

2013. godine iznosi 27.302,03 kuna. Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

istječe 30. travnja 2013. godine, do kada zakupnik mora imati podmirena sva 

dugovanja. 

 
6.   Prijedlog Plodine d.d. sa sjedištem u Rijeci, za zaključenje ugovora o cesiji na 

temelju kojeg bi Plodine d.d. dio iznosa druge rate za komunalni doprinos 
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ukupnog iznosa 237.332,63  kuna, isplatile Teri Trgovini d.o.o. Zagreb, prema 

kojem Grad Krk ima dugovanje na temelju ugovora o zamjeni nekretnina u 

iznosu od 25.027,50 EUR (na ime razlike u vrijednosti zamijenjenih nekretnina 

i to 9/10 dijela z.c. 1274/2 k.o. Krk, povrsine 1059,30 m2 , predviđena za 

izgradnju ceste, ranije vlasnistvo Teri Trgovine d.o.o. za 1/10 dijela z.č. 1274/1 

k.o. Krk, povrsine 362,80 m2 , ranije vlasništvo Grada Krka koja ulazi u sastav 

građevinske parcele u vlasnistvu Teri Trgovine d.o.o. ). 

 
7.   Prijedlog Makek Luke i Barbare iz Zagreba, za kupnju k.č. 2998/4 

( z.č. 1775/4) k.o. Krk grad, povrsine 25 m2, vlasništvo Grada Krka , 

radi korištenja iste u svrhu okućnice. 

 
8.   Obavijest Ministarstva turizma o postupku izdavanja računa za koncesijsku 

naknadu za trgovačka društva koja su podnijela zahtjev za dobivanje koncesije 

na turističkom  zemljištu u kampovima u suvlasništvu RH. 

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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 9. 

U nastavku sjednice pod točkom „Razno“ Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler 

obavijestio je nazočne o ponovnom kontrolnom pregledu za sustav upravljanja kvalitetom 

prema ISO 9001:2008 koja će se održati najkasnije do 01. ožujka 2013. godine.    

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,50 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 

 

 


