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                GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/14-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-42-80 

Krk, 3. lipnja  2014. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 42. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 2. lipnja (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 Ines Galjnić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti i   

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) Žalba obitelji Malina, Jerković, Crnčić i Jurina na izgradnju Rapske ulice u gradu 

Krku; 

b) Zahtjev za dopunu zahtjeva za lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju kompleksa 

TPC Krk u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb – izgradnja polivalentne dvorane u 

sklopu istoga, dostavljen od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Ispostava Krk; 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  
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 Nogometni klub „Krk“ iz Krka, S. Nikolića bb – zamolba  za sufinanciranje 

smještaja jedne od grupa nogometaša koji će sudjelovati na Međunarodnom 

omladinskom nogometnom turniru „Kvarnerska rivijera“ 

 Pismo roditelja neupisane djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk; 

 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ – zamolba za nagrađivanje učenika i 

mentora koji su sudjelovali na državnim natjecanjima tijekom školske godine 

2013./2014.,   

3. Odsjek za proračun i financije:  

a)  Obavijest Odsjeka za proračun i financije o postupanju kod nabave radova roba i 

usluga; 

b) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka za 2014. godinu; 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) prijedlog Odsjeka za otpis duga komunalne naknade za dužnika tvrtku „Sporteton“ 

d.o.o. iz Rijeke, Simonettijeva 12; 

b) prijedlog Odsjeka da tražbinu dospjelog duga po osnovi komunalne naknade za 

tvrtku „Stanišić“ d.o.o. iz Kornića, Ravnice 2, prijavi u stečajnu masu u skladu s 

Stečajnim zakonom; 

c) prijedloga Odsjeka za otpis duga komunalne naknade za dužnika tvrtku „Curicta“ 

d.o.o. iz Rijeke, Brca 1 a; 

d) razmatranje pristiglih ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada 

Krka; 

e) razmatranje pristiglih ponuda za održavanje zelenih površina na području Dunata; 

f) razmatranje pristiglih ponuda za održavanje zelenih površina na području Mjesnog 

odbora Vrh; 

g) Udruga Livingstone iz Rijeke, Zanonova 1- zamolba za postavljanje izložbe 

fotografija nacionalnog projekta pod nazivom „Prijatelji mora“  na javnoj površini 

u gradu Krku – krčkoj rivi, u periodu od 6. - 13. lipnja 2014. godine. 

5. Provedba Politike energetske učinkovitosti Grada Krka. 

6. Informacija  Zamjenika gradonačelnika o potrebi produženja roka za uvođenje 

sustava normi ISO 50 001: 2011. 

7. Prijedlog imenovanja rukovoditelja kvalitete u svrhu uvođenja sustava kvalitete 

prema normi ISO 50 000: 2011. 

8. Mjesni odbor Skrbčić - Pinezić – zamolba za angažiranje djelatnika za krčenje i 

uređenje ulica i poljoprivrednih puteva na području Mjesnog odbora u razdoblju 

od 01. lipnja do 31. kolovoza 2014. godine. 

9. Udruga demo bendova Grada Krka zamolba za: 
a) sufinanciranje manifestacije promocije prvog albuma krčkog benda „Buco i 

kalašnjikovi“, koja će se održati 13. lipnja 2014. godine na Trgu Kamplin u gradu 

Krku; 
b) korištenje javne površine na Trgu Kamplin za dan 13. lipnja 2014. godine  u cilju 

održavanja promocije prvog albuma krčkog benda „Buco i kalašnjikovi“. 

 

Ad 1. 

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 
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a)  

Prima se na znanje  žalba od strane stanara Rapske ulice (obitelji Malina, Jerković, 

Crnčić i Jurina) vezano na izgradnju Rapske ulice u kojoj se stanari  žale na premalu 

širinu ulice, nemogućnost ulaska vozila u neke okućnice, navode da se dio vlasnika kuća  

bavi iznajmljivanjem i da će morati otkazivati rezervacije gostiju radi izvođenja radova 

te mole hitnu obustavu radova. 

 Prema očitovanju nadzornog inženjera – Eda Hera, dipl. ing. građ. radovi su u 

takvoj fazi da se  ne  mogu prekinuti i dovesti  u prvobitno stanje pa se nalaže izvođaču 

radova Zidarskom obrtu „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, Vrh 49 a, da  radove 

završi sukladno Odluci o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada 

Krka („Službene novine PGŽ“ br: 19/04, 34/09, i 7/11) do 15. lipnja 2014., te se ne 

odobrava zamolba Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za produženje roka izvođenja  

radova. 

 Ukoliko  izvođač radova ne završi radove  do zadanog roka dužan je do zadanog 

roka osigurati prometovanje ulicom, gradilište zaštitnim ogradama odnosno učiniti sve 

da se izbjegne  rizik od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe  i funkcioniranja ulice. 

 Zadužuje se Geoline d.o.o.Krk koji je izvršio iskolčenje potpornog zida da hitno 

visinski snimi južni dio Rapske ulice, osobito lokaciju ispred čestice u vlasništvu obitelji  

Jerković.  

 Zadužuje se Edo Hero dipl. ing. građ. da hitno izradi tehničko rješenje sa svim  

potrebnim elementima ulice na način da se spusti  niveleta ulice u dijelu ispred objekta u 

vlasništvu obitelji  Jerković, a prema kojem će se izvesti cesta i asfaltiranje koje je 

predviđeno u fazi iza rješavanja instalacija u trupu  ceste.   

 

b)  

Prima se na znanje zahtjev za dopunu zahtjeva za lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju 

kompleksa TPC Krk u Krku, Šetalište Sv. Bernardina bb – izgradnja polivalentne 

dvorane u sklopu istoga, dostavljen od Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk. 

Grad Krk je suglasan s prijedlogom projektanta Nenada Kocijana d. i. a. da se za 

potrebe objekta TPC Krk koriste parkirna mjesta na javnim parkiralištima u 

kontaktnoj zoni sukladno članku 111. Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk  

( Službene novine PGŽ“ br: 30/13).  

 

Kod obračuna ukupno potrebnih parkirnih mjesta potrebno je uvećati broj parkirnih 

mjesta za sve djelatnosti koje se odvijaju u sklopu kompleksa TPC Krk u Krku.  

 

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 zamolba Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za sufinanciranje 

smještaja jedne od grupa nogometaša koji će sudjelovati na Međunarodnom 

omladinskom nogometnom turniru „Kvarnerska rivijera“, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  
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            Uvidom u analizu financijskih izvještaja utvrđeno je da je Nogometni klub 

„Krk“ iskoristio 50% sredstava odobrenih iz Programa redovne djelatnosti 

udruge za 2014. godinu, te će se daljnje isplate prema proračunskom korisniku 

N. K. „Krk“ isplaćivati utvrđenom dinamikom sukladno financijskom planu 

kluba.   

 Prima se na znanje pismo roditelja neupisane djece u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, koja nisu mogla upisati djecu u Dječji vrtić u pedagoškoj 

2014./2015. godini.   

           Molimo ravnateljicu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, da Gradu Krku 

dostavi očitovanje o istom kao i prijedlog rješenja za neupisanu djecu.  

 Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O. Š. "Fran 

Krsto Frankopan" Krk, MŠ Krk, PŠ Vrh i SŠ "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk za 

postignute rezultate na državnim natjecanjima, Grad Krk dodjeljuje sljedeće 

nagrade mentoru  i učenicima i to:  

 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Ivani Mateša, 

prof. i Silviji Kosić, učenici I G razreda Srednje škole „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ Krk  za sudjelovanje na Državnom natjecanju iz predmeta 

geografija; 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Steli Prendivoj 

prof. i Mia Bušljeta, učenici II G razreda za sudjelovanje na Državnom 

natjecanju iz predmeta kemija; 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se mentorici Ljiljani 

Karabaić prof. i učenicima Jošku Markoviću i Nadiji Nekić za sudjelovanje na  

natjecanju „Plitvički maraton“.  

              Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.  

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) Prihvaća se Obavijest Odsjeka za proračun i financije o postupanju kod nabave 

radova roba i usluga Klasa: 406-10/14-01, Ur. br: 2142/01-03-03/2-13-1, od 28. 

svibnja 2014. godine.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2014. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja.  
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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 prijedloga Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis 

duga komunalne naknade za dužnika tvrtku „Sporteton“ d.o.o. – u stečaju sa 

sjedištem u Rijeci, Somonettieva 12, s potraživanjem na dan 28. svibnja 2014. 

godine u ukupnom iznosu od 10.024,42 kn, obzirom da danom otvaranja stečaja 

nije bio prijavljen kao tražbina u stečajnu masu te je kao takav nenaplativ.    

 

b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo da tražbinu dospjelog 

duga po osnovi komunalne naknade za tvrtku „Stanišić“ d.o.o. iz Kornića, 

Ravnice 2, u ukupnom iznosu od 1.421,07 kn, prijavi u stečajnu masu u skladu s 

Stečajnim zakonom („Narodne Novine“ broj: 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 

197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12,i 45/13). 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove.  

 

c) Prihvaća se prijedlog prijedloga Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis 

duga komunalne naknade za dužnika tvrtku „Curicta“ d.o.o. – u stečaju sa 

sjedištem u Rijeci, Brca 1 a, s potraživanjem na dan 28. svibnja 2014. godine u 

ukupnom iznosu od 804,11 kn, kao nenaplativo dugovanje.    

 

d) U postupku nabave male vrijednosti sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi 

postupka nabave bagatelne vrijednosti utvrđuje se da je za poslove održavanje 

zelenih površina na području Grada Krka, najpovoljnija ponuda „Lavanda“ 

rasadnik i trgovina vl. Krešimir Dijanić iz Krka, Kralja Tomislava 21 (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

e) U postupku nabave male vrijednosti sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi 

postupka nabave bagatelne vrijednosti utvrđuje se da je za poslove održavanje 

zelenih površina na području Dunata, naselja Kornić i na nerazvrstanoj cesti od 

raskrižja Dunat do raskrižja Lizer, najpovoljnija ponuda Uslužnog obrta 

„Rankun“ vl. Branimir Vančina Kamenica 4, Kornić (vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka). 

 

f) U postupku nabave male vrijednosti sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi 

postupka nabave bagatelne vrijednosti utvrđuje se da je za poslove održavanje 

zelenih površina na području Mjesnog odbora Vrh, najpovoljnija ponuda 

Uslužnog obrta „Žižula“ vl. Vladimir Šebelja iz Krka, I. G. Kovačića 12, (vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  
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g) Udruzi Livingstone, iz Rijeke, odobrava se korištenje javne površine u gradu 

Krku – na krčkoj rivi, bez naknade  u cilju postavljanja izložbe fotografija 

nacionalnog projekta  pod nazivom „Prijatelji mora“ koja izložba će se održati u 

vremenskom razdoblju od 6.-13. lipnja 2014. godine.   

 

Ad 5. 

Provedbu Politike energetske učinkovitosti Grada Krka, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Usvaja se Politika energetske učinkovitosti Grada Krka (vidi prilog prijedlog 

dokumenta koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Provedba Politike energetske učinkovitosti Grada Krka  započela je 2009. godine i 

nastaviti će se provoditi trajno, uz povremene neophodne prilagodbe novonastalim 

situacijama i definiranim strategijama na višim nivoima.  

Ad 6.  

Informaciju o potrebi produženja roka za uvođenje sustava normi ISO 50 001: 2011, 

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

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje informacija Zamjenika gradonačelnika o potrebi produženja roka 

za uvođenje sustava normi ISO 50 001: 2011. 

 

Rok za uvođenje sustava normi ISO 50 001: 2011 produžuje se do 30. rujna 2014. 

godine. 

 

Ad 7. 

Prijedlog imenovanja rukovoditelja kvalitete u svrhu uvođenja sustava kvalitete prema normi 

ISO 50 000: 2011, obrazložio je gradonačelnik Darijo , te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

1. Za rukovoditelja kvalitete u svrhu uvođenja sustava kvalitete prema normi ISO  

            50 001: 2011, imenuje se Čedomira Milera, Zamjenika gradonačelnika Grada 

Krka.  

 

2. Imenovani rukovoditelj iz stavka 1. ovog zaključka angažirati će se na 

koordinaciji i izvršavanju svih potrebitih pripremnih radnji s ciljem postizanja 

uvjeta za dobivanje certifikata kvalitete prema normi ISO 50 001: 2011. 
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Ad 8. 

 

Zamolbu Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za angažiranje djelatnika za krčenje i uređenje 

ulica i poljoprivrednih puteva na području Mjesnog odbora u razdoblju od 01. lipnja do 31. 

kolovoza 2014. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za angažiranje jedne osobe s 

područja Mjesnog odbora, temeljem Ugovora o djelu za obavljanje poslova uređenja 

ulica i puteva na području Mjesnog odbora.  

Za obavljanje poslova navedenih u stavku 1. ovog zaključka odobrava se iznos od  

3.000,00 kn neto mjesečno.     

Ad 9. 

Zamolbe Udruge Bendova Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

a) Udruzi  Demo bendova Grada Krka, odobrava se financijska potpora za 

održavanje manifestacije promocije prvog albuma krčkog benda „Buco i 

kalašnjikovi“, koja će se održati 13. lipnja 2014. godine na Trgu Kamplin u 

gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2014. godinu,  

odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

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

 

b) Udruzi demo bendova Grada Krka, daje se suglasnost za održavanje 

manifestacije promocije prvog albuma krčkog benda „Buco i kalašnjikovi“ koja 

će se održati 13. lipnja  2014. godine na Trgu Kamplin u gradu Krku u vremenu 

od 21,00 – 24,00 sata.  

            Organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi potrebne 

dozvole od strane PP Krk, te nakon završetka okupljanja – manifestacije vratiti 

javnu površinu u prvobitno stanje.   

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,50 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  
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