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 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
           Koordinacija Grada Krka 
                i Općina otoka Krka 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 

sa 6. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana  
23. svibnja 2014.g. u vijećnici Općine Dobrinj, s početkom u 9,00 sati 

 
 Sjednici su nazočili: 
 -Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka 
 -Mirela Ahmetović, općinska načelnica Općine Omišalj, 
 -Marija Dujmović-Pavan, općinska načelnica Općine Vrbnik 

-Marinko Žic, općinski načelnik Općine Punat, 
 -Robert Anton Kraljić, općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, 
 -Toni Juranić, općinski načelnik Općine Baška, 
            -Neven Komadina, općinski načelnik Općine Dobrinj, 
            - Zdenko Kirinčić, koordinator energetskog TIM-a Ponikve eko otok Krk d.o.o.,  
              za točku 1. 
            - predstavnici Instituta za menadžment – Učilišta za poslovno upravljanje, za točku 1. 
 - Robert Grlj i Marinko Ivanković, predstavnici Udruženja obrtnika otoka Krka,        
              Podsekcije autotaksi prijevoznika, za točku 10. 
   
 Predsjedatelj Darijo Vasilić, pozdravio je prisutne te predložio dnevni red s nadopunom 
kako slijedi: 
 

D N E V N I  R E D 
 
1. TIM za EU FONDOVE – prezentacija,  
2. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk: 
    a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u dječji vrtić (prebivalište roditelja) 
    b) Prijedlog Odluke o privremenom raskidu ugovora tijekom VII. I VIII. mjeseca 
    c) Otpremnina za radnicu koja je ostvarila pravo na invalidsku mirovinu zbog                       
        profesionalne nesposobnosti za rad 
    d) Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“  
3. Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: programi financirani iz Proračuna JLS-a     
     otoka Krka (poludnevni boravak, izborna nastava, voditelji područnih škola, asistenti u    
     nastavi,..), 
4. Podizanje spomenika Papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju, prijedlog financiranja, 
5. Radio OK; prijedlog financiranja informativnog programa od JLS-a Otoka Krka, 
6. LAG „Bjeloglavi sup“; područje, članovi, ustrojstvo, financiranje, 
7. RiTV; mjesečno praćenje JLS-a otoka Krka, 
8. HAZU, Akademik Petar Strčić; sufinanciranje ugovornog radnog odnosa povjesničara    
    Danijela Cikovića, 
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9. Dječja bolnica Kantrida, realizacija zaključka Koordinacije vezano za donaciju bolnici, 
10. Centar za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ prijedlog financiranja i upravljanja Centrom, 
11. Udruženje obrtnika otoka Krka, Podsekcija autotaksi prijevoznika; prijedlog izmjena i   
      dopuna zajedničke odluke o taksi prijevozu na području otoka Krka, 
12. Općina Omišalj; obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, zamolba za   
      financiranje znanstvenog skupa,  
13. Istra film; sufinanciranje dokumentarnog filma „AZ BRANKO PRIDIVKOM   
      FUČIĆ“, 
14. Razno. 

 
 

Točka 1. 
TIM ZA EU FONDOVE – prezentacija 

 
Zdenko Kirinčić, koordinator energetskog TIM-a Ponikve eko otok Krk d.o.o., osvrnuo se 

na provedenu edukaciju o projektima EU fondova koju je organizirala Ponikve eko otok Krk 
d.o.o., te ukratko prezentirao Programe energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i dr. 

Gđa. Tajana Pernar, ravnateljica Instituta za menadžment – Učilišta za poslovno 
upravljanje iz Zagreba također se osvrnula na provedenu edukaciju, te istaknula da su donijeli 
diplome o završenom tečaju, da se uruče polaznicima. 

Darijo Vasilić je istaknuo da ostaje još puno prostora za nastavak suradnje i za neke 
dodatne tečajeve za napredak u znanju za poboljšanje kompetencije zaposlenika JLS, da mogu 
samostalno bez konzultanata i bez velikih troškova voditi europske fondove. 

Zahvalio se Zdenku Kirinčiću što je u okviru Ponikve eko otok Krk d.o.o. organizirao 
edukaciju za sve istovremeno. 
 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prima se na znanje informacija o uspješno završenom tečaju, polaznicima 
edukacije diplome će se podijeliti na jednoj od Skupština Ponikve d.o.o., te će se 
nastojat pronaći vrijeme u okviru radnog vremena predstavnika JLS u Timu za 
EU fondove, kako bi se mogli snažnije posvetiti projektima koji se planiraju 
financirati iz EU fondova, što će grado/načelnici utvrditi odlukama. 

 
 
 

Točka 2. 
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk: 

 
    a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u dječji vrtić (prebivalište roditelja) 
    b) Prijedlog Odluke o privremenom raskidu ugovora tijekom VII. I VIII. mjeseca  
    c) Otpremnina za radnicu koja je ostvarila pravo na invalidsku mirovinu zbog 
        profesionalne nesposobnosti za rad 
    d) Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

 
 

    a) Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u dječji vrtić (prebivalište roditelja) 
 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
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 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Koordinacija prihvaća prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ s time da se 
Pravilnik o upisu u dječji vrtić dopuni u dijelu koji se odnosi na prebivalište, na 
način da jedan od uvjeta upisa bude taj da dijete i jedan roditelj imaju prebivalište 
na području JLS u kojoj podnose prijavu za vrtić. 

   
 
  b) Prijedlog Odluke o privremenom raskidu ugovora tijekom VII. I VIII. mjeseca  
 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Koordinacija je analizirala troškove koji proizlaze iz takve Odluke, te se zaključilo 
da bi isto donijelo novo opterećenje Proračunima, te iz tog razloga JLS otoka Krka 
nisu spremne donijeti pozitivno očitovanje na prijedlog Odluke o privremenom 
raskidu ugovora tijekom VII. I VIII. mjeseca za roditelje. 

 
 
    c) Otpremnina za radnicu koja je ostvarila pravo na invalidsku mirovinu zbog 
        profesionalne nesposobnosti za rad 
 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Koordinacija odgađa donošenje Zaključka. 
 
 
    d) Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 
 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijeti su slijedeći: 
 

ZAKLJUČCI 
 
1. S obzirom na sastav Upravnog vijeća kako je propisano Zakonom da osnivač daje četiri 

predstavnika iz lokalne samouprave koje imaju najveći broj vrtićkih odjeljenja i 
najveći broj djece, a to su Krk, Omišalj, Malinska i Baška, a da Općina Dobrinj i 
Općina Vrbnik daju svoje predstavnike iz kvote odgajatelja odnosno roditelja, znači da 
svaka Općina ima jednog predstavnika u Upravnom vijeću.  
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2. Koordinacija će poslati dopis Općinama Omišalj, Malinska-Dubašnica i Baška da u 
narednom roku od mjesec dana predlože svoje predstavnike za Upravno vijeće. 
 

 
 

Točka 3. 
Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: programi financirani iz Proračuna JLS-a 

otoka Krka (poludnevni boravak, izborna nastava, voditelji područnih škola, asistenti u 
nastavi,..) 

 
Uvodno obrazloženje dao je Darijo Vasilić, te istaknuo da je Osnovna škola „Fran Krsto 

Frankopan“ uputila dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta o preuzimanju financiranja 
djelatnosti (izborne nastave) koje trenutno plaćaju JLS otoka Krka.  

 Mirela Ahmetović nadovezala se na isto, te istaknula kako je od Ministarstva zatražila 
pojašnjenje vezano uz primjenu članka 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi. U očitovanju Ministarstva stoji da sredstva za plaće za učitelje osnovnih škola koji izvode 
izbornu nastavu stranog jezika, informatike , vjeronauka ili drugih izbornih predmeta, a za koje 
je nastavni plan i program donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, osiguravaju se u 
državnom proračunu. 

Istaknula je da država financira strani jezik od 4. do 8. razreda, informatiku od 5. do 8. 
razreda, vjeronauk od 1. do 8. razreda, a sve ostalo je nad standard koje Ministarstvo nije dužno 
financirati. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostaviti će  očitovanje o predmetnom 
financiranju izborne nastave. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je slijedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Koordinacija će zatražiti od Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk da JLS 
otoka Krka smanji financijsko opterećenje za iznos koji će snositi Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

 
 
 

Točka 4. 
Podizanje spomenika Papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju, prijedlog financiranja 

 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda dao je Darijo Vasilić, te predložio  plan 
financiranja sukladno broju stanovništva. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.     
 Nakon rasprave, donijeti su sljedeći: 
 

ZAKLJUČCI 
 

1. Koordinacija prihvaća prijedlog financiranja u skladu s kriterijem popisa 
stanovništva iz 2011.g., izuzima se Općina Punat iz razloga jer je Općinski 
načelnik obavijestio Koordinaciju da nisu u mogućnosti prihvatiti navedeni 
prijedlog s obzirom na proračunske probleme u 2014. godini, te će se preuzeti 
obaveza financiranja u njihovom dijelu. 
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                 JLS Stanovništvo popis 
2011. 

Prijedlog 1. proporcionalno 
stanovništvu 

Grad Krk 6281 48.607,00 
Općina Baška 1674 12.955,00 
Općina Dobrinj 2078 16.081,00 
Općina Malinska-Dubašnica 3134 24.253,00 
Općina Omišalj 2983 23.085,00 
Općina Punat 1973 15.268,00 
Općina Vrbnik 1260 9.751,00 
Ukupno               19383             150.000,00 
 
 

2. Moli se vlč. Antun Bozanić da u roku od sedam dana dostavi GP KRK d.d.               
idejni projekt uređenja okoliša za postavljanje spomenika Papi Ivanu Pavlu II., 
iz razloga jer je GP KRK d.d. najavio mogućnost da dio radova na pripremi 
zemljišta odradi u okviru radova na dovršetku trgovačkog centra.               

 
 

 
Točka 5. 

Radio OK; prijedlog financiranja informativnog programa od JLS-a Otoka Krka 
 

 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. JLS otoka Krka i Radio otok Krk sklopit će Ugovor o financiranju djelatnosti 
Korisnika iz Programa javnih potreba iz društvenih djelatnosti. 
Obveza plaćanja preuzima se od 1. lipnja 2014.g. i to na slijedeći način:  

 
Grad Krk   78.000,00 
Općina Baška   58.000,00 
Općina Punat   58.000,00 
Općina Dobrinj   48.000,00 
Općina Malinska-Dubašnica   29.000,00 
Općina Omišalj   29.000,00 
UKUPNO 300.000,00 

 
 

 
Točka 6. 

LAG „Bjeloglavi sup“; područje, članovi, ustrojstvo, financiranje 
 
            Darijo Vasilić uvodno je pročitao dopis gradonačelnika Grada Cresa g. Kristijana Jurjaka 
o pokretanju LAG-a „Bjeloglavi sup“, u kojem se predlaže da se djelovanje LAG-a proširi na sve 
sjevernojadranske otoke čime bi se zaokružila jedna prirodna cjelina otočja sa sličnim razvojnim 
potencijalima i problemima, gradonačelnik ujedno predlaže da se čim prije sazove Skupština 
LAG-a „Bjeloglavi sup“.  
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 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.     
 Nakon rasprave, donijeti su sljedeći: 
 

ZAKLJUČCI 
 

1. Darijo Vasilić sazvat će Skupštinu LAG-a „Bjeloglavi sup“, te će se dogovorit 
termin održavanja iste. 

 
2. Prijedlog Koordinacije je formiranje LAG-a gradova i općina na otocima 

Primorsko-goranske županije. 
 
 
 

Točka 7. 
RITV; mjesečno praćenje JLS-a otoka Krka 

 
 Darijo Vasilić istaknuo je da je gradovima i općinama dostavljena ponuda RITV o 
medijskom praćenju i emitiranju pojedinih manifestacija.  
 
 
 Bez rasprave donijet je sljedeći 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Jedinice lokalne samouprave na otoku Krku nemaju predviđena sredstva za 

2014. godinu i nisu u mogućnosti, obzirom na složene financijske uvjete kojima 
su proračuni izloženi osigurat sredstva u ovoj godini za financiranje predmetnog 
projekta.  

 
 
 

Točka 8. 
HAZU, Akademik Petar Strčić; sufinanciranje ugovornog radnog odnosa povjesničara 

Danijela Cikovića 
 

 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je slijedeći: 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Sufinanciranje ugovornog radnog odnosa povjesničara Danijela Cikovića, izuzev 

Općinu Punat i Općinu Omišalj, realizirati će se na slijedeći način: 
 
Grad Krk   2.400,00  
Općina Baška      600,00 
Općina Malinska-Dubašnica      600,00 
Općina Dobrinj      600,00 
Općina Vrbnik      600,00 
UKUPNO   4.800,00   mjesečno bruto 
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                                                          Točka 9. 

Dječja bolnica Kantrida, realizacija zaključka Koordinacije vezano za donaciju bolnici 
  

 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijeti su slijedeći: 
 

ZAKLJUČCI 
 

1.   Sufinanciranje će se realizirati na slijedeći način: 
 
Grad Krk   10.000,00 
Općina Baška   5.000,00 
Općina Punat   5.000,00 
Općina Dobrinj   20.000,00 
Općina Malinska-Dubašnica   20.000,00 
Općina Omišalj   10.000,00 
Općina Vrbnik     5.000,00 
UKUPNO   75.000,00 
 
 
 

2. Grad Krk pripremit će prijedlog Sporazuma kojeg će potpisat Grad Krk, 
Općine otoka Krka i Dječja bolnica Kantrida. 

 
 
 

Točka 10. 
Centar za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ prijedlog financiranja i upravljanja Centrom 

 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić, te istaknuo kako je na sastanku 
održanom u Gradu Krku 25. travnja 2014. godine čiji je sazivač bila Primorsko-goranska 
županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, donijet zaključak o 
dostavljanju pismenog očitovanja JLS otoka Krka o iskazu interesa za uključivanjem u 
realizaciju projekta Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“, kao i prijedlog modela upravljanja 
te modela sufinanciranja predmetnog Centra. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijet je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Grad Krk i Općine otoka Krka prihvaćaju sudjelovanje u relizaciji Centra za 
posjetitelje „Kvarnerski otoci“. 
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Točka 11. 
Udruženje obrtnika otoka Krka, Podsekcija autotaksi prijevoznika; prijedlog izmjena i 

dopuna zajedničke odluke o taksi prijevozu na području otoka Krka 
 
 Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić, nakon čega su se predstavnici 
Udruženja obrtnika otoka Krka, Podsekcije autotaksi prijevoznika g. Robert Grlj i g. Marinko 
Ivanković osvrnuli na problem povećanja interesa za obavljanjem autotaksi djelatnosti na 
području otoka Krka, te predlažu Izmjenu  Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS 
otoka Krka. 
 U raspravi su sudjelovali svi prisutni.  
 Nakon rasprave, donijeti su sljedeći: 
 

ZAKLJUČCI 
 

1. Prihvaća se prijedlog Udruženja obrtnika otoka Krka, Podsekcije autotaksi 
prijevoznika da se izvrši izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na 
području JLS otoka Krka, u cilju ograničavanja broja dozvola za obavljanje 
autotaksi djelatnosti na otoku Krku. 

 
2. Zadužuje se Grad Krk da pripremi Prijedlog izmjena i dopuna , te isto dostavi svim 

JLS otoka Krka 
 

3. Zadužuje se Podsekcija autotaksi prijevoznika da JLS otoka Krka dostavi važeći 
cjenik usluga. 

 
 
 

Točka 12. 
Općina Omišalj; obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, zamolba za 

financiranje znanstvenog skupa 
 

Uvodno obrazloženje dala je Mirela Ahmetović, te je nakon kratke rasprave donijet 
slijedeći:  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Koordinacija daje podršku Općini Omišalj u obilježavanju 100 godina od 

početka Prvog svjetskog rata, te se predlaže Gradu Krku i Općinama otoka 
Krka da u skladu sa svojim mogućnostima osiguraju podršku u održavanju ove 
manifestacije. 

 
 

 
Točka 13. 

Istra film; sufinanciranje dokumentarnog filma „AZ BRANKO PRIDIVKOM FUČIĆ“ 
 
 Uvodno obrazloženje dao je Robert Anton Kraljić istaknuvši značaj akademika Branka 
Fučića. Nakon kratke rasprave donijet je sljedeći: 
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ZAKLJUČAK 
 

1. Koordinacija podržava inicijativu snimanja dokumentarnog filma, te se 
preporuča  svakoj pojedinoj jedinici lokalne samouprave otoka Krka da u 
skladu sa svojim mogućnostima financira film „Az Branko pridivkom Fučić“. 

 
 
 

Točka 14. 
Razno 

 

a) Robert Anton Kraljić predložio je da bi Koordinacija trebala podržati odvjetnike otoka Krka, 
a u svezi inicijative za zadržavanje Općinskog suda u Krku. 

Donijet je slijedeći: 

ZAKLJUČAK 

Grad Krk se zadužuje da sastavi podršku odvjetnicima otoka Krka. 

 
b) Zamolba Doma za starije i nemoćne osobe „Mali kartec“ Krk 
    Darijo Vasilić istaknuo je kako je g. Mladen Pokrajčić, ravnatelj Doma „Mali kartec“ dostavio 
Koordinaciji zamolbu o financiranju prijevoza humanitarne pomoći za Dom. 
     Naime, Dom „Mali kartec“ i grad Karlsruhe već neko vrijeme ostvaruju dobre odnose, te su 
javili da imaju dosta dobar kontingent pomoći za Dom u Krku, 70 električnih kreveta, plahte i 
druge potrepštine.   
     Nakon kratke rasprave donijet je slijedeći: 

 
ZAKLJUČAK 

Koordinacija daje preporuku Domu za starije i nemoćne osobe „Mali kartec“ Krk da 
prijevoz humanitarne pomoći financira Gradsko društvo Crvenog križa Krk. 
 
 
 
 Sjednica je završena u 15,00 sati. 
 
 
 
KLASA: 023-08/14-37/2 
URBROJ: 2142-04-03-14-1 
U Dobrinju, 23. svibnja 2014.g. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:     Predsjedatelj: 
Sanja Lukarić,      Darijo Vasilić, 
tajnik Općine Dobrinj                gradonačelnik Grada Krka 
 
 
 
 
 


