
 

1 
 

 

 

 

 

              GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-107-87 

Krk, 7. prosinca   2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 107. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 7. prosinca (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, 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, Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ana Hrgovčić 

stručna suradnica 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 društvene djelatnosti: 

a) Centar za kulturu Grada Krka – prijedlog za izmjenu termina za korištenje 

sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za potrebe odvijanja 

kulturnih sadržaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta; 

b) Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, iz Stare Sušice, - prijedlog za 

planiranje sredstava u iznosu od 20.000,00 kn u Proračunu Grada Krka za 2016. 

godinu; 
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c) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za 

pokretanje postupka nabave bagatelne vrijednosti za ugovore u Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk; 

d) Udruga Kreativni Krk iz Krka – prijedlog za sufinanciranje održavanja večernjeg 

prigodnog programa povodom dočeka Nove 2016. godine; 

e) Udruga Kreativni Krk iz Krka – prijedlog za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine na Veloj Placi u Gradu Krku, za dan 31. prosinca 2015. godine u 

cilju održavanja  večernjeg prigodnog programa povodom dočeka Nove 2016. 

godine; 

f) Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja Božićnog koncerta koji 

će se održati u župnoj crkvi Vrh dana 27. prosinca 2015. godine; 

g) Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za sufinanciranje 

održavanja Božićno – novogodišnjeg koncerta dječjih zborova. 

2. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog u vezi Izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan Krk“. 

3. Prijedloga  pročelnika JUO, za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima 

Mjesnih odbora za njihov volonterski rad. 

4. Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

5. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog u vezi Izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“. 

6. Utvrđivanje  Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po Programu društveno 

poticane stanogradnje. 

7. Prijedlog pročelnika JUO, za produženje radnog vremena tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2016. godine. 

8. Imovinsko pravna služba: 

a) prijedlog  Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po Programu društveno 

poticane stanogradnje. 

 

Ad 1. 

 

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) Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za izmjenu termina za 

korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za 

organizaciju programa u kulturi, dramskih i glazbenih priredbi kako je 

predloženo i to:  

- 19.  i 20. veljače, 18. i 19. ožujka, 15. i 16. travnja, te 20 i 21. svibnja 2016. godine.   
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            Korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ za 

organizaciju programa u kulturi odobrava se za dan -  3. petak i subotu u 

mjesecu, započevši od mjeseca veljače do 21. svibnja 2016. godine.  

           Slijedom gore navedenog obavještavamo Udruge koje koriste dvoranu u gore 

navedenim terminima da u navedeno vrijeme neće moći koristiti dvoranu za 

svoje potrebe. 

b) Načelno se prihvaća prijedlog  Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, iz 

Stare Sušice, za planiranje sredstava u iznosu od 20.000,00 kn u Proračunu 

Grada Krka za 2016. godinu. 

 

Upućujemo podnositelja zamolbe da se javi na Natječaj za Programe javnih 

potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu, koji će biti raspisan nakon 

postupka donošenja Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.  

 

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

postupka nabave bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 

veća od 80.000,00 kn za ugovore u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk i 

to za slijedeće postupke:  

- opskrbu električnom energijom,  

- nabavu vode u galonima i  

- nabavu lož ulja. 

 

d) Udruzi Kreativni Krk iz Krka odobrava se financijska potpora za održavanje 

večernjeg prigodnog programa povodom dočeka Nove 2016. godine, koji će se 

održati na Veloj Placi u gradu Krku,  na dan 31. prosinca 2015. godine u 

vremenu od 22,00 do 01,00 sat,   uz nastup grupe „Open Road“, te se u tu svrhu 

na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.  

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti. 

 

e) Udruzi Kreativni Krk iz Krka daje se suglasnost za korištenje javne površine na 

Veloj Placi u Gradu Krku, za dan 31. prosinca 2015. godine, u vremenu od 22,00 

– 01, sati,  u cilju održavanja  večernjeg prigodnog programa povodom dočeka 

Nove 2016. godine, uz nastup grupe „Open Road“.  

Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 

139/05, 150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka 

dužan je ishoditi potrebne dozvole od strane PP Krk. 

  

f) Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje Božićnog 

koncerta koji će se održati u župnoj crkvi Vrh dana 27. prosinca 2015. godine, te 

se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 

2.000,00 kn. 
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g) Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za 

održavanje humanitarnog Božićno – novogodišnjeg koncerta dječjih zborova, 

koji će se održati u dvorani Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk dana 

22. prosinca 2015. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2015. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

Ad 2. 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi Izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“ obrazložio je 

Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“ (vidi prilog predmetni prijedlog  Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan 

Krk“, koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Katarina Frankopan Krk“, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

Ad 3. 

 

Prijedloga  pročelnika JUO, za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora 

za njihov volonterski rad obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za 

volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada Krka, 

određuje se iznos  nagrade za 2015. godinu i to:  

- predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 

2.000,00 kn; 

- članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00 

kn.    

 

 Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka, sukladno 

priloženom popisu članova Mjesnih odbora na području Grada Krka koji čini sastavni 

dio ovog zaključka.   
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Ad 4. 

Prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koja čini sastavni dio 

ovog zaključka). 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 5. 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi Izmjena i dopuna Pravilnika o radu 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“ 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 na prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan Krk“ (vidi prilog 

predmetni prijedlog  Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan 

Krk“, koji čini sastavni dio ovog zaključka).            

Ad 6. 

 

Utvrđivanje  Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po Programu društveno poticane 

stanogradnje obrazložila  je Radmila Živanović Čop,  te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Zadužuje se Antonela Jurina da u roku 7 (sedam) dana od dana donošenja ovog 

zaključka, na Internet stranicama Grada Krka objavi hodogram daljnjih aktivnosti za 

kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje.  

Ad 7. 

Prijedlog pročelnika JUO, za produženje radnog vremena tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana i dočeka Nove 2016. godine obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
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1. Svi ugostiteljski objekti mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje 

blagdane i doček Nove 2016. godine, odnosno 24. / 25. 12. (četvrtak / petak)  i 25. / 

26. 12. ( petak / subota) do 03, sata  ujutro, te  31.12.2015. / 01.01. 2016. godine 

( četvrtak / petak)  do 05,00 sati ujutro.  

 

2. Dana 01./02. te 05./06. siječnja 2016. godine ugostiteljski objekti mogu raditi do 

03,00 sata.  

            U ostale dane ugostiteljski objekti dužni su raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.  

3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno odredbama 

točke 1. 2 ovog zaključka obavijesti vlasnike ugostiteljskih objekata o utvrđenom 

– produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i 

dočeka Nove 2016. godine.  

                                                                                                                  

Ad 8. 

Prijedlog Imovinsko pravne službe u svezi Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje, obrazložila je Radmila Živanović Čop te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se prijedlog Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje.  

Konačna lista prioriteta za kupnju stanova po Programu društveno poticane 

stanogradnje bit će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Krka i na Internet stranicama 

Grada Krka.  

 

 

Kolegij Gradonačelnika dovršen je u 14.50 sati. 

  

ZAPISNIK SASTAVILA:                                                 GRADONAČELNIK: 

Mladena Cvitković                                                                Darijo Vasilić, prof. 
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