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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-122-46 

Krk, 19. travnja   2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 122. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 18. travnja (ponedjeljak) 2016. 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: 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, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za 

društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i 

europske fondove, 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:  

 Vokalna skupina „Bona Forma“ – zamolba za sufinanciranje odlaska na 

Međunarodno natjecanje zborova i vokalnih skupina „Lanna international 

choir competition“ koje će se održati od 19. – 23. listopada na Tajlandu; 

 Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

isticanje zastave HCK na pročelju zgrade u kojoj se nalazi ured Gradskog 

društva Crvenog križa; 

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk: 

- Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o upisu djece u dječji 

vrtić za pedagošku 2016./2017. godinu; 

- davanje suglasnosti za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti čija je 

procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 80.000,00 kn; 
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- davanje suglasnosti za nabavu i ugradnju novih klima uređaja u upravi 

Matičnog vrtića Krk; 

- davanje suglasnosti za zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu I. stupnja u 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk  na nepuno radno vrijeme. 

 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Nurka Rus iz Šila – zamolba za 

sufinanciranje tečaja medicinskih sestara i tehničara koji pružaju usluge na 

širem području otoka Krka; 

 Udruga „Ćuk“ iz Krka – zamolba za financiranje kupnje namještaja za 

prostoriju u Društvenom centru  Krk, koju prostoriju koriste Udruga „Ćuk“ i 

Udruga „Osjeti ritam“; 

 Informacija Odsjeka o odobrenim sredstvima za dodjelu financijskih potpora 

malih vrijednosti; 

 Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba, Heinzelova 62 a  - prijedlog za isplatu 

naknade za održavanje priredbi u Gradu Krku bez odobrenja Zamp-a tijekom 

2014. godine.  

2. Imovinsko pravni predmeti.  

3. Odsjek za proračun i financije:  

a) Financijska izvješća proračunskih korisnika za 2015. godinu:  

- Centra za kulturu Grada Krka; 

-  Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk; 

- Gradske knjižnice Krk; 

- Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka; 

b) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu; 

c) Prijedlog  Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01 – 31.03. 

2016. godine; 

d) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Razmatranje troškovnika radova za asfalterske radove sanacije i zamjene asfaltnog 

zastora na Trgu bana Jelačića i ulici Vlade Tomašića u gradu Krku; 

b) Grupa Grupe „Dos Lunas“ Ecuador – zamolba za korištenje javne površine u 

gradu Krku u svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke glazbe; 

c) Niko Stojanović iz Zagreba, Sv. Duh 16/V- zamolba  za korištenje javne površine 

u gradu Krku, u svrhu  izrade silueta sa škaricama; 

d) Prijedlog  voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo za zapošljavanje 

pomoćnog komunalnog redara, u vrijeme turističke sezone 2016. godine. 

5. Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole „Hrvatski 

kralj Zvonimir“. 

6. Radni  prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora  

Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk ( MŠ Krk, PŠ Vrh) za postignute 

rezultate na državnom natjecanju. 

7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje izvedbenih  projekata sanacije temelja i zida i izvedbeni projekt 

osiguranja kosine ispod šetnice za izgradnju građevine „rekonstrukcija ( prezentacija i 
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konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku na k.č. 2625, 

2623 i 2622 k.o. Krk grad; 

b) Mjesni odbor Kornić – prijedlog za uređenje dječjeg igrališta u naselju Kornić; 

c) Tvrtka In projekt d.o.o. – ponuda za provedbu koordinacije za zaštitu na radu – 

Koordinator II tijekom izvođenja II. faze radova na građevini „Rekonstrukcija 

mrtvačnice u naselju Kornić na k. č. 301/48 i gr.č. 9/4 k.o. Kornić“; 

d) Nenada Kocijana d.i.a. iz Rijeke, za izradu glavnog projekta za izvedbu novog otvora 

vrata na bočnom pročelju kuće br. 3. na Veloj Placi u gradu Krku; 

e) očitovanje izrađivača plana tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija na Nacrt Konačnog 

prijedloga UPU 2 - Kornić,   

f) Nacrt Konačnog prijedloga UPU 2 – Kornić; 

g) Prijedlog Odsjeka za imenovanje nadzora nad radovima izgradnje dječjih igrališta na 

Ježevcu u gradu Krku i u naselju Milohnić; 

h) Razmatranje  troškovnika i iznosa procijenjene vrijednosti radova izrađeni od Eda 

Hera dipl. ing. građ. za sanaciju i uređenje dijela kata zgrade bivše škole – Doma u 

naselju Milohnić; 

i) Dopuna zahtjeva za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu 

SV. Petar u gradu Krku, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša PGŽ.  

j) Ponuda tvrtke Geos d.o.o. za istražne radove u predmetu Multimedijalnog kulturnog 

centra Krk.  

 

 

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 

 

 U cilju odlaska  Vokalne skupine „Bona Forma“ na Međunarodno natjecanje 

zborova i vokalnih skupina „Lanna international choir competition“ koje će se 

održati od 19. – 23. listopada na Tajlandu, Grad Krk spreman je iz Proračuna za 

2016. godinu osigurati iznos od 10.000,00 kn; 

 

 Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za isticanje zastave 

Hrvatskog Crvenog križa na pročelju zgrade u kojoj se nalazi ured Gradskog 

društva Crvenog križa u ulici Dr. Dinka Vitezića 1, u gradu Krku; 

 

 Prima se na znanje Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk o upisu 

djece u dječji vrtić za pedagošku 2016./2017. godinu Klasa: 022-05/16-01/39, 

Urbroj:2142/01-02/1-16-01-16-1, od 13. travnja 2016. godine.  
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            Naprijed navedena Obavijest proslijediti će se predsjednicima Mjesnih odbora 

na području Grada Krka kako bi putem Oglasne ploče o istom izvijestili 

građane. 

 Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Ustanove za zdravstvenu njegu u 

kući Nurka Rus iz Šila, za sufinanciranje tečaja medicinskih sestara i tehničara 

koji pružaju usluge na širem području otoka Krka, iz razloga jer u Proračunu 

Grada Krka za 2016. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu namjenu; 

  

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk  daje se suglasnost za provedbu 

postupka nabave bagatelne vrijednosti čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 

veća od 80.000,00 kn i to za slijedeće postupke:  

 

-nabava plina i korištenje spremnika   / RJ Baška  

                 -nabava plina i korištenje spremnika   / RJ Omišalj 

-nabava mesa peradi 

-nabava ulja i margarina 

-nabava smrznute ribe 

-nabava papirne galanterije; 

 

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk  daje se suglasnost za nabavu i 

ugradnju novih klima uređaja u upravi Matičnog vrtića Krk, za ured psihologa, 

pedagoga i računovodstvo, na temelju ponude U. O. D&D Frigo, Draga 

Bašćanska 7a, u iznosu od 20.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a; 

  

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk  daje se uvjetna suglasnost za 

zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu I. stupnja u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk  na nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti za 

preuzimanje troška od JLS-a otoka Krka koje sufinanciraju djelatnost vrtića;  

 

 Predlaže se Udruzi „Ćuk“ iz Krka da za nabavku namještaja i za druge potrebe 

koje nisu mogli predvidjeti prilikom kandidiranja programa koriste otvoreni 

natječaj za potpore malih vrijednosti; 

 

 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o odobrenim 

sredstvima za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2016. godini; 

 

 Prima se na znanje dopis Hrvatskog društva skladatelja iz Zagreba,  za isplatu 

naknade za održavanje priredbi u Gradu Krku bez odobrenja Zamp-a tijekom 

2014. godine ( za dan 04. lipnja 2014. godine). 

Grad Krk nije u mogućnosti izvršiti obveze prema Hrvatskom društvu 

skladatelja iz Zagreba, za plaćanje autorske naknade prema Pravilniku o 

naknadama i Cjenikom GP-K,  iz razloga jer dana 4. lipnja 2014. godine Grad 

Krk nije bio organizator priredbe na kojoj su nastupale folklorne skupine i 

Gradska glazba Krk. 
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             Budući da kulturne  programe pod pokroviteljstvom Grada Krka organizira 

Centar za kulturu Grada Krka, upućujemo podnositelja da točne i potpune 

podatke  u vezi održavanja kulturnih priredbi zatraži od naprijed navedene 

Ustanove.    

 

Ad 2. 

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.Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na 

izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka.  

2. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup javne 

površine u naselju Vrh za obavljanje djelatnosti prodaje pekarskih proizvoda.  

3. Donošenje odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup javne 

površine na lokaciji kod spomenika pralje za iznajmljivanje električnih bicikala. 

4.Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova na uređenju ulica za 

prilaz objektima u zoni 26 u gradu Krku. 

5. Prijedlog A.N.B. d.o.o. sa sjedištem u Krku za davanje suglasnosti na prijedlog uređenja 

ugostiteljske terase na lokaciji Punta de Galeto za potrebe ugostiteljskog objekta koji se 

nalazi u bivšem zabavnom centru . 

6.Prijedlog Slavka Đapića za raspisivanje natječaja za davanje u zakup još jedne lokacije na 

lokaciji kod Velog parka za izradu portreta. 

7. Donošenje odluke vezano za uvjete zaključenja ugovora o zakupu zemljišta sa Hrvatskim 

telekomunikacijama d.d. Zagreb ( z.č. 1533/15 k.o. Krk ) za smještaj montažne telefonske 

centrale ( kontejner za RSS Dražica ). 

8. Prijedlog streličarskog kluba Maura Kal za davanje suglasnosti za postavljanje ljetnog 

srednjovjekovnog streličarskog terena. 

9. Prijedlog Alena Mrakovčića iz Kornića , Placa 52 i dr. za isplatu naknade za dio z.č. 

1133/5 k.o. Krk koji je zauzet izgradnjom puta u dijelu grada Krka. 

10. Prijedlog Erupcija užitka d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu , za zakup javne površine radi 

formiranja ugostiteljske terase ispred objekta koji se nalazi u Krku, na adresi A. Stepinca 2.  

11. Donošenje odluke vezano za prijedlog Antuna i Katice Braut za kupnju dijela  z. č. 4452/3 

k.o. Kornić , radi formiranja okućnice kuće izgrađene na z. č. 1501/15 k.o. Kornić. 
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12. Zahtjev Anice Pezić iz Pinezića, Njivine 35 za asfaltiranje pristupnog puta do kuće 

predlagateljice , te izgradnje javne rasvjete na istom. 

13. Problematika zakupa javnih površina na lokaciji kod Velog parka u gradu Krku. 

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

nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada 

Krka za 2015. godinu,  (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog 

izvješća … koji čini sastavni dio ovog zaključka). 

Prijedlog Financijskog izvješća Centra za kulturu Grada Krka za 

2015. godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja. 

  

b) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća  Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk za 2015. godinu,  (vidi prilog predmetni prijedlog 

Financijskog izvješća … koji čini sastavni dio ovog zaključka). 

Prijedlog Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

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

usvajanja. 

 

c) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 

2015. godinu  (vidi prilog predmetni prijedlog Financijskog izvješća … 

koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Financijskog izvješća Gradske knjižnice Krk za 2015. 

godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

d) Utvrđuje se prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2015. godinu,  (vidi prilog predmetni 

prijedlog Financijskog izvješća … koji čini sastavni dio ovog zaključka). 

Prijedlog Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka za 2015. godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja. 

  

e) 1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Grada Krka za 2015. godinu, (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg 

izvještaja… koji čini sastavni dio ovog zaključka).  
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2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka 

za 2015. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja. 

 

f) Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje 

od 01.01. – 31.03.2016. godine, Klasa: 400-03/16-01/03, Urbroj: 

2142/01-03-03/2-16-1, od 18. travnja 2016. godine dostavljeno od 

Odsjeka za proračun i financije ( vidi prilog predmetno Izvješće koje 

čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

g) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu 
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog 

zaključka). 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe 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) Na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na 

održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka Klasa: 363-

02/14-02/7, Urbroj: 2142/01-02/1-14-10 od 30. prosinca 2014. godine, 

prihvaćaju se troškovnici asfalterskih radova dostavljeni od tvrtke 

GP Rijeka na način da asfalterski radovi obuhvate površinu oko 

Malog parka, do Kule na Obali hrvatske mornarice, do raskrižja sa 

Bodulskom ulicom, raskrižje ulice Kralja Tomislava i Bodulske ulice 

te do prvih stepenica za ulaz u trgovinu DM-a  i ulicu Vlade 

Tomašića u gradu Krku. 

U predmetnim troškovnicima potrebno je predvidjeti cijenu za 

ugradnju asfalta tipa BNHS 16 u debljini od 5 cm i ugraditi  stavku - 

ugradnja  betonske stabilizacije oko svake šahte u širini od 80 cm.  

Nadalje, naručuje se izvođaču radova asfaltiranje lijeve strane 

nogostupa od Ružmarinske ulice do hotela Koralj u gradu Krku 

(gledajući prema hotelu Koralj s lijeve strane). 

   

b) Grupi „Dos Lunas“ Ecuador  zastupane po Cesaru Cotacachiu, 

odobrava se korištenje javne površine u  svrhu predstavljanja i 

sviranja južnoameričke glazbe u gradu Krku, u vremenskom periodu 

od 1. srpnja do 30. rujna 2016. godine, bez naknade.   
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Grad Krk određuje jednom tjedno korištenje javne površine za 

navedenu svrhu i to utorkom na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta 

benzinske crpke u gradu Krku.    

U sklopu ove suglasnosti podnositelju zamolbe nije dozvoljena 

prezentacija i prodaja promotivnih proizvoda. 

   

c) Prihvaća se zamolba Nike Stojanovića iz Zagreba, za korištenje 1 m
2
 

javne površine u gradu Krku za izradu silueta sa škaricama. 

Lokaciju za obavljanje djelatnosti izrade silueta sa škaricama 

utvrditi će JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

Obzirom da je podnositelj zamolbe osoba s teškim tjelesnim 

oštećenjem istog se oslobađa plaćanja naknade za korištenje javne 

površine. 

 

d) Prihvaća se prijedlog voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo 

za zapošljavanje pomoćnog komunalnog redara, u vrijeme turističke 

sezone 2016. godine. 

Poslove pomoćnog komunalnog redara u vrijeme turističke sezone 

2016. godine, u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 

2016. godine temeljem Ugovora o djelu, obavljati će Anton Prendivoj 

iz Nenadića ( umirovljeni djelatnik Grada Krka). 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu 

Ugovora o radu.  

Ad 5. 

Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ 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 nagrađivanju učenika i mentora Srednje škole 

„Hrvatski kralj Zvonimir“  Krk ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 6. 

 

Radni  prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora  Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ Krk ( MŠ Krk, PŠ Vrh) za postignute rezultate na državnom 

natjecanju obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
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     Utvrđuje se radni  prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora  

Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk ( MŠ Krk, PŠ Vrh) za postignute 

rezultate na državnom natjecanju (vidi prilog predmetni radni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 7. 

 

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 

 

a) Odobravaju se izvedbeni projekti tvrtke Omega engineering d.o.o.  i to:  

- izvedbeni projekt sanacije temelja i kamenog zida br. PR 0240-16-01;  

- izvedbeni projekt  osiguranja kosine ispod šetnice br. PR 0240-16-02 i dostavljeni 

troškovnici za izvođenje radova sa procijenjenom vrijednosti u iznosu od 

741.179,50 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Naprijed navedene troškovnike za izvođenje radova sa procijenjenom vrijednosti 

za izgradnju građevine „rekonstrukcija ( prezentacija i konstruktivna sanacija) 

istočnog poteza gradskog bedema u gradu Krku, potrebno je dostaviti Odjeku za 

opće, pravne i kadrovske poslove. 

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da ispita mogućnost 

sklapanja Anexa ugovora sa tvrtkom Hedom d.o.o. ili potrebe postupka 

ponovnog  provođenja javne nabave za izvođenje predmetnih radova. 

   

b) Na temelju mišljenja Mjesnog odbora Kornić prihvaća se idejno rješenje i 

troškovnik za uređenje dječjeg igrališta Korniću – „Varijanta C“ u iznosu od 

63.070,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

U navedenu ponudu nisu uključeni građevinski radovi na pripremi terena, 

ograđivanje igrališta kao i podloge za igrala.  

Upućujemo tvrtku Cenoza promet d.o.o. da u troškovnik „Varijante C“ za 

dobavu, dopremu i ugradnju igrala na dječjem igralištu u naselju Kornić – 

ugradi i vrijednosti uređenja partera (podloge za igrala).  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke In projekt d.o.o. za provedbu koordinacije za zaštitu 

na radu – Koordinator II tijekom izvođenja II. faze radova na građevini 

„Rekonstrukcija mrtvačnice u naselju Kornić na k. č. 301/48 i gr.č. 9/4 k.o. 

Kornić“ u iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

  

d) Prihvaća se ponuda Nenada Kocijana d.i.a. iz Rijeke, za izradu glavnog projekta 

za izvedbu novog otvora vrata ( pomoćnog ulaza u ljekarnu) na bočnom pročelju 

kuće br. 3. na Veloj Placi u gradu Krku, u iznosu od 5.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a  (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključka). 
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e) Prihvaća se očitovanje tvrtke Geoprojekt d.d.  Opatija vezano za mišljenje 

Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci i mišljenje Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode o učinjenim ispravcima u Nacrtu Konačnog prijedloga 

plana UPU 2-Kornić.  

 

f) Na temelju Nacrta  konačnog prijedloga UPU 2- Kornić, Izvješća o javnoj  

raspravi i Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi, pristiglih  mišljenja 

javnopravnih tijela na Nacrt konačnog prijedloga UPU 2-Kornić, temeljem 

članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13),  

utvrđuje se  Konačni prijedlog   UPU 2 - Kornić,  te upućuje u daljnju proceduru 

u JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.  

g) Za postupak vršenja nadzora pri izvođenju radova na izgradnji dječjih igrališta 

na Ježevcu u gradu Krku i u naselju Milohnić imenuje se Eda Hera dipl. ing. 

građ. 

  

h) Prihvaća se troškovnik i iznos procijenjene vrijednosti radova izrađeni od Eda 

Hera dipl. ing. građ. za sanaciju i uređenje dijela kata zgrade bivše škole – Doma 

u naselju Milohnić ( prostorije Mjesnog odbora, stubišta i dijela hodnika na I. 

katu). 

 

Procijenjena vrijednost naprijed navedenih radova iznosi 60.630,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetni troškovnik radova koji čini 

sastavni dio ovog zapisnika). 

Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da sukladno Pravilniku o 

provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, prikupi tri ponude za 

izvođenje radova na  sanaciji i uređenju dijela kata zgrade bivše škole – Doma u 

naselju Milohnić. 

 

i) Sukladno prijedlogu izrađivača plana da se Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ dopuni zahtjev za davanje mišljenja 

o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjene i dopune Detaljnog 

plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu SV. Petar u gradu Krku, 

Grad Krk dostaviti će očitovanje nakon što budući korisnici prostora tvrtka 

M.V.R. d.o.o. dostavi očitovanje Gradu Krku da se za realizaciju zahvata 

planiranih izmjenom Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29, neće 

koristiti sredstva EU fondova i da neće izvoditi zahvate koji podliježu potrebi 

ocjene o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjene utjecaja na 

okoliš.   

j) Za potrebe izrade Izvedbenog projekta Multimedijalnog kulturnog centra u 

gradu Krku prihvaća se prva točka ponude Geos d.o.o. u iznosu od 7.500,00 kn + 

PDV (Analiza svih raspoloživih podataka o hidrogeološkim karakteristikama 

terena i istražnog lokaliteta, prospekcijski pregled istraživanog lokaliteta, izrada 
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kompletne fotodokumentacije o terenu i istraživanjima i georadarsko snimanje 

oko 100-200 m georadarskih profila).  

 

 

 

   Kolegij gradonačelnika dovršen je u 18.10 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                             GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                        Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


