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                    GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/14-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-31-31 

Krk, 25. veljače  2014. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 31. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. veljače (ponedjeljak) 2014. 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, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene 

djelatnosti, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša,  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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje uređenja poljskog puta od Kosići 

prema Kaštelu; 

3. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka- zamolba  za 

sufinanciranje putovanja u Zagreb na susret s Predsjednikom RH; 

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

stručne ekskurzije osmih razreda u južnu Dalmaciju; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti 

za održavanje škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2014.“   
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 Ružica Depikolozvane iz Kornića, Sv. Jakova 30- zamolba  za sufinanciranje 

boravka djeteta u jaslicama Sv. Male Terezije u Puntu; 

 očitovanje Odsjeka o dobivenoj informaciji ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ Krk u vezi smještaja djece Ante Bilić Pavlinovića u 

Dječji vrtić Krk; 

 Gradsko društvo Crvenog križa  Krk – zamolba za isplatu odobrenih sredstava 

u 2014. godini jednom mjesečno; 

 Predstavnica Srpske nacionalne manjine Grada Krka Mihaele Cvjetković iz 

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

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a)  Informacija Odsjeka  vezano za postupak ishođenja akata za građenje javne 

rasvjete na području Grada Krka; 

b) Informacija Odsjeka o provjeri dostavljene projektne dokumentacije za gradnju 

sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, vezano za ocjenjivanje 

sukladnosti umjetne  penjačke strukture; 

c) Informacija Odsjeka o izrađenom tehničkom rješenju za uređenje mini sanitarnog 

bloka u prostoru J.J. Strosmayera 23 u gradu Krku, u vlasništvu Grada Krka; 

5. Centar za kulturu Grada Krka – zamolba za davanje prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Centra za kulturu Grada Krka. 

6. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Krka. 

7. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka, S. Nikolića 49- ponuda  u vezi novih računala za 

potrebe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. 

8. Tvrtka Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20- ponuda  za 

vatromet u prigodi održavanja Krčkog karnevala 2014. godine u Krku. 

9.   Biskupija Krk zamolba  u vezi održavanja manifestacije „Biskupijskog susreta 

obitelji“  za davanje suglasnosti za:  

a) korištenje parkirališta na prostoru S. C. „Josip Pepi Uravić“ 

 b) za održavanje mise na trgu Kamplin, te korištenje plaže Portapizzana i prostora 

parkirališta na Portapizzani,  

c) zatvaranje prometa za dan 6. travnja 2014. godine u ulici Stjepana Radića u gradu 

Krku, od koprivića do trgovine Belveder, u vremenu od 11.45 – 12.15 sati. 

10. Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa 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 odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu  

tehničko poslovnih usluga koje proizlaze iz odredbi  Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji za potrebe Grada Krka u 2014. godini.  
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2.  Donošenje odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu lož 

ulja ( ekstra lakog) u količini od 17.000,00 lit. za potrebe Grada Krka u 2014. godini. 

  

3. Donošenje prijedloga odluke za Gradsko vijeće za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Grada Krka sagrađene na k.č. 2518/2 k.o. Krk grad ( gr.č. 438/1 k.o. Krk) - objekt 

Neptun, o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 

8/14 od 22. siječnja 2014. godine.  

      4. Donošenje odluke o pokretanju postupka izvlaštenja za dio z.č. 1591/3 površine 18  

m
2 

, k.o. Krk , vlasništvo Antona Fiorentina iz Italije i za zaključenje predugovora za 

dio z.č. 1591/1 površine 227 m
2
, vlasništvo Marijanić Sergia iz Krka; dio z.č. 1588/3 

površine 620 m
2
 , vlasništvo Olimpia d.o.o. ; dio z.č. 1592/7 površine 19 m

2
, vlasništvo 

Merice Žužić iz Krka, radi izgradnje ceste u dijelu grada Krka.  

 

     5. Donošenje konačne odluke vezano za prijedlog Andreja Zupana iz Krka za  

sufinanciranje građevinskih radova na zgradi u Krku koja se nalazi na adresi  

J.J.Strossmayera 18.  

 

     6. Prijedlog Danice Rušin iz Malinske , Stipkino 86 za zaključenje kupoprodajnog  

ugovora za dio z.č. 1699/7 i z.č. 1699/8 k.o. Linardić u naselju Brzac, radi izgradnje 

buduće prometnice prema Urbanističko prometnom rješenju izrađenom od strane 

Geoprojekt d.o.o. sa sjedištem u Opatiji. Predlagatelj predlaže kupoprodajnu cijenu u 

iznosu od 25 EUR po m
2
 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama.  

 

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

nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 2.  

Zamolbu Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje uređenja poljskog puta od Kosići prema 

Kaštelu, obrazložio je Džimi Skomeršić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za krčenje – strojno mačiranje  

(s obje strane) poljskog puta od Kosići prema Kaštelu (cca 800 m) u iznosu od 5. 000,00 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, temeljem ponude br. 1/12014  tvrtke Dabiskop 

d.o.o. iz Nenadića ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

Ad 3. 

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  

 Udruzi  antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, odobrava se financijska 

potpora za  putovanje u Zagreb na susret s Predsjednikom RH dr. Ivom 
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Josipovićem, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu 

odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

 

 Zbog ograničenih proračunskih sredstava u 2014. godini, Grad Krk nije u 

mogućnosti udovoljiti zamolbi  Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje stručne ekskurzije osmih razreda u južnu Dalmaciju. 

Za djecu osmih razreda čiji su roditelji korisnici Socijalnog programa, Grad Krk 

je spreman snositi dio troškova  izleta – stručne ekskurzije.  

 

 Osnovnoj  školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk daje se načelna suglasnost za 

održavanje škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2014.“   

            Molimo Osnovnu  školu da Gradu Krku dostavi popis učenika koji će pohađati 

školu stvaralaštva, radi sufinanciranja iste.     

 Nije moguće udovoljiti zamolbi Ružice Depikolozvane iz Kornića,  za 

sufinanciranje boravka djeteta u jaslicama Sv. Male Terezije u Puntu, iz razloga 

što Grad Krk ne sufinancira boravak djeteta u jaslicama ili vrtiću izvan mjesta 

prebivališta.   

 

 Prihvaća se očitovanje Odsjeka za društvene djelatnosti o dobivenoj informaciji 

ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk u vezi smještaja djece 

Ante Bilić Pavlinovića u Dječji vrtić Krk. 

 Zamolbi Anta Bilić Pavlinović iz Muraja za davanje suglasnosti smještaja 

njegovo dvoje djece u Dječji vrtić Baška, te sufinanciranje istog, nije moguće 

udovoljiti iz razloga što Grad Krk ne sufinancira boravak djeteta u jaslicama ili 

vrtiću izvan mjesta prebivališta.   

 

 Prihvaća se zamolba Gradskog društva Crvenog križa  Krk za isplatu odobrenih 

sredstava u 2014. godini jednom mjesečno, tj. iznos od 1/12 odobrenih sredstava 

iz redovnog programa udruge.  

                 Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 Prihvaća se prijedlog predstavnice Srpske nacionalne manjine Grada Krka 

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

2014. godinu za rad predstavnika srpske nacionalne manjine Grada Krka 

sukladno 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 temeljem članka 3. navedene Odluke isplaćuje mjesečnu 

naknadu. 

           Za realizaciju programa SNM, Grad Krk je u Proračunu za 2014. godinu 

osigurao sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.   
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Ad 4. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja 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) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

vezano za postupak ishođenja akata za građenje javne rasvjete na području 

Grada Krka, prema  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu.   

 

b) Uvidom u arhivu Grada Krka (glavni projekti, građevinska knjiga i atestna 

dokumentacija) utvrđeno je da Arhitektonski biro Turato d.o.o. – projektant 

školske sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk nije dostavio 

projektnu dokumentaciju na osnovu koje je izvedena umjetna penjačka  

struktura.  

Slijedom gore navedenog, molimo Arhitektonski biro Turato d.o.o. da u što 

kraćem roku Gradu Krku, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

dostavi projektnu dokumentaciju na osnovu koje je izvedena umjetna penjačka 

struktura.  

  

c) Prima se na znanje informacije Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša o 

izrađenom tehničkom rješenju za uređenje mini sanitarnog bloka u prostoru J. J. 

Strosmayera 23 u gradu Krku, u vlasništvu Grada Krka.  

Odgađa se donošenje konačnog zaključka po zamolbi Roka Vukmana iz Krka, 

korisnika Socijalne pomoći Grada Krka za uređenje mini sanitarnog bloka u 

prostoriji koju koristi na prvom katu zgrade, na adresi J. J. Strossmayera 23, 

površine 9 m
2 

radi nužnog smještaja, budući  da se korisnik prostora ne slaže s 

izrađenim tehničkim rješenjem.   

 

Ad 5. 

Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena 

i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka, 

obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za davanje prethodne suglasnosti 

na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra 

za kulturu Grada Krka. 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi prijedlog 

Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka. 
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Prijedlog Zaključka iz stavka 2. proslijediti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i donošenja.   

Ad 6. 

Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, obrazložio 

je pročelnik JUO Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Krka ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, 

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

Ad 7. 

 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, S. Nikolića 49, u vezi novih računala za potrebe Odsjeka 

za opće, pravne i kadrovske poslove,  obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić 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, u vezi novih računala za potrebe 

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove u iznosu od 4.237,50 kn u koji iznos je 

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

Ad 8. 

Ponudu tvrtke Mirnovec Pirotehnika d.o.o. iz Samobora, Mirnovec 20, za vatromet u prigodi 

održavanja Krčkog karnevala 2014. godine u Krku,  obrazložio je pročelnik JUO Marinko 

Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se ponuda tvrtke Mirnovec Pirotehnika d.o.o. za vatromet u prigodi 

održavanja Krčkog karnevala 2014. godine u Krku u iznosu od 14.000,00 kn u koji iznos 

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

zaključka).  

Ad 9. 

 

Prijedlog Biskupije Krk u vezi održavanja manifestacije „Biskupijskog susreta obitelji“  za 

davanje suglasnosti za: a) korištenje parkirališta na prostoru S. C. „Josip Pepi Uravić“ b) za 

održavanje mise na trgu Kamplin, te korištenje plaže Portapizzana i prostora parkirališta na 

Portapizzani, c) zatvaranje prometa za dan 6. travnja 2014. godine u ulici Stjepana Radića u 

gradu Krku, od koprivića do trgovine Belveder, u vremenu od 11.45 – 12.15 sati, obrazložio 

je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeće   
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Z a k l j u č k e  

  U povodu održavanja manifestacije „Biskupijski susret obitelji“  koja će se održati 6. 

travnja 2014. godine, Biskupiji Krk daje se suglasnost za korištenje javnih površina i to:  

a) Parkirališta na Sportskom centru „Josip Pepi Uravić“ 

b) Trg Kamplin za održavanje svečane mise, te plažu Portapizzana i prostor 

parkirališta na Portapizzani. 

Zahtjev Biskupije Krk za zatvaranje prometa za dan 6. travnja 2014. godine u ulici 

Stjepana Radića u gradu Krku, od koprivića do trgovine Belveder, u vremenu od 11.45 

– 12.15 sati, biti će riješen posebnim zaključkom.  

c) I. Biskupiji Krk daje se prethodna suglasnost za privremeno zatvaranje 

prometnice u gradu Krku radi održavanja manifestacije „Biskupijski susret 

obitelji“ . 

            Zbog nesmetanog odvijanja manifestacije odobrava se privremeno zatvaranje 

ulice Stjepana Radića u gradu Krku, na potezu od centra grada (koprivića) do 

trgovine Belveder, za dan  06. travnja 2014. godine u vremenu od 11.45 -12.15 

sati.  

Obzirom na odredbe točke I. ovog Zaključka o privremenom uređenju prometa 

na području grada u navedenom vremenskom periodu, a u skladu sa odredbama 

naprijed citiranog Zakona, od Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijske 

uprave Primorsko – goranske, Policijske postaje Krk, organizator manifestacije 

tj. Biskupija Krk u obvezi je ishoditi odobrenje iz članka 183. kao i postupiti po 

članku 188. uvodnog Zakona.    

  

Ad 10. 

Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika 

Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se Izvješće Zamjenika gradonačelnika o aktivnostima na zaštiti Puntarske 

drage ( vidi prilog zaključku predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni dio). 

Izvješće iz stavka I. ovog zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  
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