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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/03 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-12- 33 

Krk, 12. rujna  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 12. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. 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, 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, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za 

gospodarstvo i europske fondove, 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 gospodarstvo:  

a) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj 

otoka Krka „Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru Josip 

Pepi Uravić u Krku“ ; 

b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj 

otoka Krka „Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko rekreacijskog centra u gradu 

Krku“  

c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od 

interesa za razvoj otoka Krka. 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  
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a) Rješenje Hrvatskih voda za plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju nadstrešnice 

iznad dijela tribina na nogometnom stadionu „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku; 

b) Ured ovlaštenog inženjera geodezije Gršković Anton iz Dobrinja, za uris 

građevina „Mrtvačnice i ceremonijalnog paviljona“ na k. č. 889 k.o. Vrh na 

groblju Vrh; 

c) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o dostavljenoj 

Uporabnoj dozvoli za uporabu mrtvačnice i ceremonijalnog paviljona na čestici k. 

č. 889 k.o. Vrh na groblju Vrh; 

d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela 

područja Radićeve ulice u gradu Krku; 

e) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o očitovanju 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, vezano za prijedlog razvrstavanja 

Županijske ceste 5106, prema zahtjevu Ivana Petraka iz Krka; 

f) Ponuda  Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka za izradu, dopremu  i postavu zaštitne 

ograde u poslovnoj zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

g) Ponuda  Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka za izradu, dopremu  i postavu zaštitne 

ograde u poslovnoj zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

h) Očitovanje Slobodana Puljarevića iz Austrie, za asfaltiranje dijela ulice Vršak u 

naselju Pinezić; 

i) Mjesni odbor Poljica – zamolba za sanaciju spremišta na mjesnom groblju Poljica. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Troškovnik za izradu i montažu novih kovanih dvorišnih vrata na ulazu u Mjesno 

groblje Milohnić u naselju Milohnić; 

b) Troškovnik u vezi sanacije i uređenja zgrade mrtvačnice na Mjesnom groblju 

Milohnići u naselju Milohnić. 

4. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 

5. Razmatranje procedure postavljanja nadzornih kamera na području Grada 

Krka u objektima i javnim površinama. 

6. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavku i postavu video nadzora u 

Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk. 

7. Tvrtka Fortis net d.o.o. iz Šapjana- ponuda  za izvođenje kablomonterskih 

radova u sklopu optičkog povezivanja Grad Krk – Ponikve d.o.o. ( ulicama 

Kralja Tomislava i Slavka Nikolića). 

8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2016. godinu. 

9. Mladi Župe Poljica zamolba za: 

–  davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte u naselju Poljica povodom 

obilježavanja blagdana zaštitnika župe, dana 26. rujna 2017. godine u vremenu 

od 20,00 – 05,00 sati; 

- za sufinanciranje manifestacije održavanja pučke fešte u naselju Poljica 

povodom obilježavanja blagdana zaštitnika župe, dana 26. rujna 2017. 

godine. 

10. Informacija pročelnika JUO Grad Krka o isteku mandata dosadašnjim 

članovima Savjeta mladih, te o pokretanju postupka izbora članova Savjeta 

mladih i njihovih zamjenika. 
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11. Dopis Primorsko goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu 

povelja i priznanja, za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

za mladež Županijskog suda u Rijeci. 

Ad 1. 

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)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od 

interesa za razvoj otoka Krka „Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na 

Sportskom centru Josip Pepi Uravić u Krku“  – vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke… koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

2. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka „Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom 

centru Josip Pepi Uravić u Krku“ upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

 

b)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od 

interesa za razvoj otoka Krka „Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko 

rekreacijskog centra u gradu Krku“  – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke… 

koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

3. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka „Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko rekreacijskog centra u 

gradu Krku“  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

c)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada 

Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka – vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke… koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su 

od interesa za razvoj otoka Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  
 

Ad 2. 

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)  

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Rješenju Hrvatskih voda 

Klasa:UP/I-325-08/17-01/0044628 od 28. Kolovoza 2017.god., izvrši plaćanje za vodni 

doprinos za izgradnju nadstrešnice iznad dijela tribina na nogometnom stadionu „Josip 

Pepi Uravić“ u gradu Krku. 

b)  

Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Gršković Anton iz Dobrinja, 

za uris građevina „Mrtvačnice i ceremonijalnog paviljona“ na k. č. 889 k.o. Vrh na 

groblju Vrh, u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a.  

c)  

Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

dostavljenoj Uporabnoj dozvoli za uporabu mrtvačnice i ceremonijalnog paviljona na 

čestici k. č. 889 k.o. Vrh na groblju Vrh, izdanoj od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk.  

d)  

Prima se na znanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana 

uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku, lokacijski uvjeti i prijedlog 

trojnog ugovora između Grada Krka, Planimetar d.o.o. i Valamar Riviere d.d. Poreč. 

U izmjene plana neće se unijeti predloženo parkiranje na okolnim česticama jer bi to 

izazvalo sveobuhvatnu izmjenu plana.  

Prijedlogom izmjena plana mogu se za česticu D-5 unijeti maximalni lokacijski uvjeti iz 

UPU 1- Krk. 

Naprijed navedeni trojni Ugovor, Grad Krk će potpisati nakon donošenja Odluke na 

Gradskom vijeću Grada Krka.   

e)  

Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

očitovanju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Klasa:340-03/17-02/23, Urbroj: 

530-05-3-2-17-4, od 4. rujna 2017. godine, vezano za prijedlog razvrstavanja Županijske 

ceste 5106, prema zahtjevu Ivana Petraka iz Krka.  

f)  

Prihvaća se ponuda  Zanatskog obrta „Meštrija“ iz Krka za izradu, dopremu  i postavu 

zaštitne ograde u poslovnoj zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, u iznosu od 

49.650,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

g)  

Nadzor nad postavom zaštitne ograde u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu 

Krku, vršiti će tvrtka Pečarić Consult d.o.o. u sklopu Ugovora kojim je reguliran nadzor 

izgradnje nogostupa u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 
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h)  

Slobodan Puljarević dostavio je Gradu Krku očitovanje na izmijenjeno tehničko 

rješenje i troškovnik radova za  izvođenje radova na asfaltiranju dijela ulice Vršak u 

naselju Pinezić, kojim su stanari dijela ulice Vršak spremni sudjelovati u troškovima 

predmetnog asfaltiranja u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn – vidi prilog predmetno 

očitovanje koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prihvaća se tehničko rješenje i procijenjena vrijednost za izvođenje radova na 

asfaltiranju prometnice u dijelu ulice Vršak u naselju Pinezić, izrađeno od Eda Hera 

dipl. ing. građ. u iznosu od 311.635,50 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi 

prilog predmetno tehničko rješenje i troškovnik procijenjene vrijednosti radova, koji čine 

sastavni dio ovog zaključka).    

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove provesti će postupak javne nabave, te će  

podnositelju biti dostavljena obavijest o visini nabavne vrijednosti  asfalterskih radova 

za predmetnu nerazvrstanu cestu.  

Nakon dostavljene obavijesti iz članka 1. ovog zaključka podnositelj zahtjeva dužan je s 

Gradom Krkom, JUO, Odsjekom za opće, pravne i kadrovske poslove sklopiti Ugovor o 

financiranju građevinskog  zemljišta sa utvrđenim iznosom od 150.000,00 kn, sukladno 

članku 167. Zakona o prostornom uređenju.  

i)  

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sanaciju spremišta na mjesnom groblju 

Poljica, te se obvezuje Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da zatraži 

ponudu za izvođenje radova na sanaciji spremišta.   

Ad 3. 

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 

a) Prihvaća se troškovnik za izradu i montažu novih kovanih dvorišnih vrata na 

ulazu u Mjesno groblje Milohnić u naselju Milohnić, u iznosu od 12.000,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a, izrađen od Bravarskog obrta „Colići“ vl. 

Damir Brozić iz Bajčića.                  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo.      

              

b) Prihvaća se troškovnik u vezi sanacije i uređenja zgrade mrtvačnice na Mjesnom 

groblju Milohnići u naselju Milohnić, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. u 

iznosu od 19.125,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  
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Obvezuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da naruči izvođenje 

radova na sanaciji i uređenju zgrade mrtvačnice na Mjesnom groblju Milohnići 

u naselju Milohnić.          

         

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, obrazložila je 

Dinka Pejnović, te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 

2017. godinu- vidi prilog predmetni prijedlog Odluke,  koja čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

 

2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 5. 

Proceduru postavljanja nadzornih kamera na području Grada Krka u objektima i javnim 

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

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Obvezuje se Zamjenik gradonačelnika da vezano za proceduru postavljanja nadzornih 

kamera na području Grada Krka (u objektima i javnim površinama), angažira 

konzultantsku tvrtku u cilju dobivanja licenci i potrebnih suglasnosti.  

Ad 6. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku i postavu video nadzora u Osnovnoj školi 

„Fran Krsto Frankopan“ 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 i postavu video nadzora u 

Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk, u iznosu od 18.450,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

Ad 7. 

Ponudu tvrtke Fortis net d.o.o. iz Šapjana, za izvođenje kablomonterskih radova u sklopu 

optičkog povezivanja Grad Krk – Ponikve d.o.o. ( ulicama Kralja Tomislava i Slavka 

Nikolića), obrazložio  je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je  nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 
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Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se da je u postupku prikupljanja ponuda za izvođenje kablomonterskih 

radova u sklopu optičkog povezivanja na dionici Grad Krk – Ponikve d.o.o. ( ulicama 

Kralja Tomislava i Slavka Nikolića), najpovoljnija ponuda tvrtke Fortis net d.o.o. iz 

Šapjana u iznosu od 91.286,60 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 8. 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2016. godinu, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2016. godinu, 

Klasa:041-01/17-02/34, Urbroj: 613-10-17-9, od 29. kolovoza 2017. godine.   

U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju Grad Krk naprijed 

navedeno Izvješće upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.   

Ad 9. 

Zamolbe Mladih Župe Poljica, obrazložio je Marinko Bajčić, te je  nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e  

- Mladima Župe Poljica daje se suglasnost za održavanje pučke fešte u naselju 

Poljica, u Društvenom domu,  povodom obilježavanja blagdana zaštitnika 

župe Sv. Kuzme i Damjana, dana 26. rujna 2017. godine u vremenu od 20,00 

– 05,00 sati. 

 

- Mladima Župe Poljica odobrava se financijska potpora za održavanje pučke 

fešte u naselju Poljica, u Društvenom domu,  povodom obilježavanja 

blagdana zaštitnika župe Sv. Kuzme i Damjana, dana 26. rujna 2017. godine, 

te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava 

iznos od 3.000,00 kn. 

 

Ad 10. 

Informaciju o isteku mandata dosadašnjim članovima Savjeta mladih, te o pokretanju 

postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, obrazložio je Marinko Bajčić, 

te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  
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Vezano za postupak izbora Savjeta članova mladih Grada Krka, zadužuje se pročelnik 

JUO da pripremi Javni poziv za isticanje kandidatura članova Savjeta mladih koji poziv 

će biti objavljen na web stranicama Grada Krka i u lokalnom dnevnom tisku.   

Ad 11. 

Dopis Primorsko goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 

priznanja, za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog 

suda u Rijeci, obrazložio je Marinko Bajčić, te je  nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje Dopis Primorsko goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i 

dodjelu povelja i priznanja, Klasa: 021-04/17-07/7, Urbroj: 2170/1-01-01/2-17-2, od 04. 

rujna 2017. godine za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za 

mladež Županijskog suda u Rijeci.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se pročelnik JUO Grada Krka.   

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,10 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      
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