
 
 
 
 

ZAPISNIK 

s 1. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 10. srpnja 2013. godine 
u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 9,00 sati. 

 

Sjednici su nazočili: 

1. Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka 
2. Robert Anton Kraljić – načelnik Općine Malinska – Dubašnica  
3. Mirela Ahmetović – načelnica Općine Omišalj 
4. Marija Dujmović Pavan – načelnica Općine Vrbnik 
5. Toni Juranić – načelnik Općine Baška 
6. Marinko Žic – načelnik Općine Punat 
7. Neven Komadina – načelnik Općine Dobrinj 

 Darijo Vasilić, kao domaćin sjednice pozdravio je prisutne i predložio dnevni red. 
Nakon rasprave po dnevnom redu i dodatnih prijedloga sudionika sjednice utvrđen je dnevni 
red s nadopunama kako slijedi: 

 
1. Policijska postaja Krk: prijedlog za sufinanciranje smještaja i prehrane policijskih 

službenika na ispomoći za vrijeme turističke sezone.  

Predlagatelj: Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk.                                                 

2. Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: upošljavanje stručnog suradnika – psihologa. 

Predlagatelj: Serđo Samblić, ravnatelj OŠ „F. K. Frankopan“ Krk.                                    

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a: prezentacija programa i aktivnosti Zavoda. 

Predlagatelj: Vanja Tomac, v.d. voditelja ispostave Krk.                                                    

4. Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a: sufinanciranje timova HMP u turističkoj sezoni. 

Predlagatelj: Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu.                                   

5. Naklada Kvarner: sufinanciranje knjige „Otok Krk i domovinski rat, neispričana 
povijest“. 

Predlagatelji: Franjo Butorac, Željko Drinjak.                                                                     

6. Udruga dragovoljaca i veterana RH, ogranak Baška: zamolba za pomoć u izgradnji 
Branimirova križa sjećanja. 

Predlagatelj Dalibor Čačić, predstavnik udruge.                                                                  

7. Sporazum o zajedničkom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. 

 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

K O O R D I N A C I J A  G R A D A  K R K A   
I  O P Ć I N A  O T O K A  K R K A  
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Predlagatelj: Udruga veterana domovinskog rata otoka Krka.                                             

8. Turistička zajednica otoka Krka: pripreme za sazivanje Skupštine. 

Predlagatelj: TZ Otoka Krka.                                                                                      

9. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“: materijalna prava zaposlenika. 
Predlagatelj: Marija Dujmović Pavan, načelnica Općine Vrbnik.       

10. Priprema za prijavu projekata koji će se financirati u 2014. iz EU fondova i 
licenciranje LAG-a. 

Predlagatelj: Marko Mrkalj, Okorak d.o.o., Goran Marević, udruga Drobnica 

11. Razno                                  

 
Na početku sjednice, Darijo Vasilić pozdravio je sve prisutne načelnice i načelnike općina otoka 
Krka i ukratko ih upoznao s dosadašnjim načinom rada Koordinacije. Naglašeno je da je pravni 
osnov za konstituiranje Koordinacije propisan člankom 12. i 54. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi kojim se omogućava suradnja JLS na zajedničkim poslovima u cilju 
povećavanja efikasnosti i podizanja racionalnosti, ali ne umanjujući autonomiju svake JLS. 
Koordinacija odlučuje konsenzusom o svim pitanjima i održava sjednice u terminima koji su 
prihvatljivi svakom grado/načelniku ponaosob. S obzirom na to da je Krk jedini grad na otoku, 
dosadašnjom je Koordinacijom predsjedao gradonačelnik Krka, a održavala se svaki put u drugoj 
JLS otoka Krka. Nakon rasprave donosi se zaključak o održavanju sjednica Koordinacije svaki 
zadnji četvrtak u mjesecu. Ako nema prijedloga za održavanje sjednice, sjednica se prenosi u 
sljedeći mjesec, o čemu će predsjedatelj obavijestiti sve načelnice i načelnike sedam dana prije 
zadnjeg četvrtka u mjesecu. 

 

Točka 1. 

Policijska postaja Krk: prijedlog za sufinanciranje smještaja i prehrane policijskih 
službenika na ispomoći za vrijeme turističke sezone. 

 

Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, uvodno je obrazložio potrebu za dodatnim 
policijskim službenicima za vrijeme turističke sezone i ukazao na vidno poboljšanje efikasnosti u 
radu u prvih 5 dana njihovog angažiranja na otoku Krku. Policijska postaja Krk u periodu od 5. 
srpnja do 31. kolovoza 2013. dobila je na ispomoć 10 policijskih službenika iz drugih policijskih 
uprava radi podizanja razine sigurnosti građana i posjetitelja otoka Krka. Ministarstvo unutarnjih 
poslova prihvatilo je ponudu Hotela Krk za smještaj i prehranu (puni pansion) po cijeni od 416,30 
kn /osobi/dan, što za 60 dana iznosi cca. 250.000 kn. Predlaže se da se JLS otoka Krka uključe u 
sufinanciranje ovog programa.   

U raspravi je naglašeno da je i ranijih godina zbog pojačanih potreba na otoku Krku u turističkoj 
sezoni realizirana suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova vezano za udruživanje sredstava za 
financiranje troškova boravka policijskih službenika na ispomoći. Posebno se pozdravlja dolazak 10 
policijskih službenika, što je značajno više od dosadašnjih iskustava.  

Nakon rasprave donosi se sljedeći: 

ZAKLJUČAK: 

 

1. Sve JLS otoka Krka sufinancirat će zajedno troškove smještaja i prehrane policijskih 
službenika na ispomoći za vrijeme turističke sezone 2013., s iznosom 50.000 kn. 

2. Prema kriteriju ostvarenih noćenja po JLS-ima otoka Krka, uz iznimku Općine Baška, 
sufinanciranje će se realizirati na sljedeći način: 
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1. Grad Krk        15.000,00 

2. Općina Malinska – Dubašnica          8.500,00 

3. Općina Omišalj          8.500,00 

4. Općina Punat          8.500,00 

5. Općina Dobrinj          5.000,00 

6. Općina Baška          3.000,00 

7. Općina Vrbnik          1.500,00 

 Ukupno sve JLS        50.000,00 

 

3. Predlaže se Ministarstvu unutarnjih poslova da vezano za ovaj zaključak predloži ugovor o 
sufinanciranju policijskih službenika na ispomoći u Policijskoj postaji Krk. 

 

Točka 2. 

Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: upošljavanje stručnog suradnika – psihologa. 
 

Serđo Samblić, ravnatelj OŠ „F. K. Frankopan“ Krk uvodno je argumentirao potrebu za novim 
stručnim suradnicima u osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“, s obzirom na to da je osnovna 
škola na otoku jedinstvena ustanova s značajno većim brojem odjeljenja od maksimalnog koji je 
utvrđen pedagoškim standardom.                       

Tijekom rasprave govorilo se o financiranju asistenta u nastavi, mreži osnovnog školstva na otoku 
Krku te odluci o financiranju materijalnih troškova u školstvu PGŽ-a. Nakon rasprave u kojoj su 
sudjelovali svi prisutni donesen je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK: 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnatelja da Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka zatraži od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zapošljavanje stručnog suradnika, psihologa u 
osnovnoj školi „Fran Krsto Franopan“ Krk. 

2. Prihvaća se prijedlog sufinanciranja asistenta u nastavi na način da svaka JLS otoka Krka, u 
odnosu na potrebe područne škole, sufinancira bruto plaću asistenta u nastavi u 1. 
polugodištu, a Primorsko-goranska županija, kao osnivač škole, u 2. polugodištu školske 
godine. 

3. Mreža osnovnih škola otoka Krka prioritetna je zadaća Primorsko-goranske županije i 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, jer jedinstvena ustanova za osnovno školstvo s 
1280 učenika i 80 razrednih odjela uvelike prelazi ograničenja utvrđena pedagoškim 
standardom. 

4. Predlaže se Primorsko-goranskoj županiji promjena kriterija za financiranje materijalnih 
troškova u osnovnim školama na principu jednakih iznosa po učeniku, odnosno odjeljenju, 
jer se smanjivanjem materijalnih prava za škole s većim brojem učenika, dodatno otežava 
njihova financijska situacija. 
 

Točka 3. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a: prezentacija programa i aktivnosti zavoda. 
 
Prof. dr. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a i dr. Vanja 
Tomac, v.d. voditelja ispostave Krk uvodno su predstavili Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-
a, kao zdravstvenu ustanovu u vlasništvu Županije sa sjedištem u Rijeci i brojnim ispostavama, od 
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kojih je posebno predstavljena ispostava Krk. Prezentirani su javnozdravstveni, zdravstveno-
ekološki programi, programi epidemiološkog odjela i odjela za prevenciju ovisnosti od kojih je u 
raspravi  dodatno obrazložen program istraživanja lokaliteta pogodnih za širenje komaraca u Općini 
Dobrinj, sastavljanje jelovnika u dječjim vrtićima i osnovnim školama te ovisnost među mladima. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni donesen je sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK: 

Podržavaju se programi i aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
županije na otoku Krku. Grad Krk i Općine otoka Krka zainteresirane su za nastavak suradnje u 
2014. godini, na programima očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva, sukladno s osiguranim 
sredstvima u proračunu za 2014. godinu. 

 
Točka 4. 

Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a: sufinanciranje timova HMP u turističkoj sezoni. 
 
Nakon uvodno iznesenog izvješća o radu timova hitne pomoći i ambulantnih pregleda u hitnoj, 
ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Davor Vukobrat, kroz brojke je prikazao aktivnosti timova u 
hitnoj pomoći Krk. U 2012. godini bilo je 2044 hitnih intervencija na terenu i 2838 ambulantnih 
pregleda, od čega pola u vrijeme turističke sezone. Kao i prošle godine, ocijenjeno je potrebnim za 
vrijeme turističke sezone dodatno ekipirati TIM 2 s tri liječnika te osigurati dodatni sanitetski 
materijal i lijekove, za što je potrebno osigurati 238.000,00 kn, od čega Primorsko-goranska 
županija osigurava 123.000,00 kn, a od JLS-a otoka Krka se očekuje 115.000,00 kn. 
U raspravi je istaknuto da je prije početka turističke sezone u više navrata ukazivano na potrebu 
zajedništva i čvrste suradnje između Doma zdravlja PGŽ-a i Zavoda za hitnu medicinu, odnosno 
između turističke ambulante i hitne pomoći. Tijekom sezone 2012. zaprimili smo više primjedbi od 
hrvatskih državljana i stranaca na kvalitetu dobivene zdravstvene zaštite. Najviše u dijelu ne 
preuzimanja pacijenta od hitne pomoći, jer je ocijenjeno da se ne radi o hitnoći. Nakon rasprave u 
kojoj su sudjelovali svi prisutni Koordinacija donosi: 
 

ZAKLJUČAK: 

 

1. Ocjenjuje se potrebnim sačiniti i potpisati novi sporazum o financiranju hitne pomoći na otoku 
Krku i preuzeti 115.000,00 kn na sljedeći način: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Predlaže se osnivaču Primorsko-goranskoj županiji da propusti u kvaliteti zdravstvene zaštite u 
turističkoj sezoni 2012. budu poticaj za preustroj sustava na način da se uspostavi horizontalna 
koordinacija i povezivanje svih raspoloživih javno-zdravstvenih resursa u timove koji se 
međusobno nadopunjuju i ispomažu. 

JLS otoka Krka Popis stanovništva 

2011. godine 

Udio u % Iznos sufinanciranja za 2012. 

godinu 

Krk 6243 32,37% 37.226,00 

Omišalj  2987 15.49% 17.814,00 

Baška 1668 8,65% 9.948,00 

Vrbnik 1270 6,58% 7.567,00 

Punat 1953 10,13% 11.649,00 

Dobrinj 2023 10,49% 12.063,00 

Malinska - Dubašnica 3142 16,29% 18.733,00 

Ukupno 19286 100,00% 115.000,00 
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3. Ambulantne preglede treba osigurati kroz hitnu pomoć za sve pacijente koji traže liječničku 
pomoć, u vrijeme dok timovi nisu angažirani hitnim intervencijama na terenu te u slučajevima 
kad se procjenjuje da se ne radi o hitnoći. 

 

Točka 5. 

Naklada Kvarner: sufinanciranje knjige „Otok Krk i Domovinski rat, neispričana povijest“. 
 

Franjo Butorac, direktor izdavačke kuće Naklada Kvarner d.o.o. i Željko Drinjak, autor knjige 
„Otok Krk i domovinski rat, neispričana povijest“ predstavili su rukopis knjige koju kao autor 
potpisuje Željko Drinjak, a uređuje akademik Petar Strčić. Nakon više od pet godina Željko Drinjak 
zaokružio je toplu, ali potresnu, ljudsku priču o našim otočanima koji su u Lici branili svoj otok i 
Lijepu našu. Izdavač Franjo Butorac procjenjuje da će 450 kartica teksta i stotinjak fotografija 
uobličenih u lijepu i atraktivnu knjigu u nakladi od 1500 primjeraka koštati između 90 i 100 tisuća 
kuna. Izdavač i autor očekuju sufinanciranje od svih JLS-a otoka Krka kroz pomoć u otkupu knjiga.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 

1. Načelno se podržava prijedlog Naklade Kvarner d.o.o. za sufinanciranjem knjige „Otok Krk 
i Domovinski rat, neispričana povijest“ autora Željka Drinjaka, dok se ne specificira ponuda 
izdavača, ne utvrdi precizno vrijednost izdanja i dok se ne realiziraju donji zaključci. 

2. S obzirom na to da u proračunima za ovu godinu JLS-i otoka Krka nemaju osigurana 
sredstva predlaže se preuzimanje financijskih obveza u 2014. proračunskoj godini, prema 
kriterijima koji će se utvrditi na Koordinaciji. 

3. Predlaže se autoru knjige da rukopis dostavi relevantnim subjektima otoka Krka u vrijeme 
domovinskog rata i zatraži njihovo mišljenje.   

 

Točka 6. 

Udruga dragovoljaca i veterana RH, ogranak Baška: zamolba za pomoć u izgradnji 
Branimirova križa sjećanja. 

 

Dalibor Čačić, predstavnik Udruge, uvodno je predstavio projekt Udruge dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata RH – ogranak Baška. U udruzi su odlučili podići križ sjećanja na Domovinski 
rat, koji bi bio izrađen kao ležeći zid u tehnici suhozida, 24m dug, 14m širok i 0,85m visok. 
Predlažu sufinanciranje projekta u iznosu od 2.000,00 kn po JLS-u otoka Krka.                                                                  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni Koordinacija donosi: 
 

ZAKLJUČAK: 

Načelno se podržava prijedlog Udruge za podizanje Branimirova križa sjećanja na prostoru Općine 
Baška, do okončanja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, o čemu će sve JLS obavijestiti 
Općina Baška. Predlaže se svim JLS-ima otoka Krka da u proračunu za 2014. godinu osiguraju 
sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 2.000,00 po svakoj JLS. 

 
Točka 7. 

Sporazum o zajedničkom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. 
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Na prijedlog Udruge veterana domovinskog rata otoka Krka, otvorena je rasprava o potpisivanju 
sporazuma kojim će se definirati zajednička proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u 
svetištu Majke Božje Goričke. 
Koordinacija donosi: 

 
ZAKLJUČAK: 

Prihvaća se prijedlog Udruge i zadužuje gradonačelnika Darija Vasilića da predloži sporazum o 
zajedničkom obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza svake godine u 
svetištu Majke Božje Goričke. Sve JLS otoka Krka obvezuju se u proračunima osigurati i 
sudjelovati u troškovima organiziranja proslave s iznosom od 5.000,00 kn. 

 

Točka 8. 

Turistička zajednica otoka Krka: pripreme za sazivanje Skupštine. 
 

Gradonačelnik Darijo Vasilić obavijestio je Koordinaciju da su dovršene pripreme za izbor novih 
tijela Turističke zajednice otoka Krka i da će se Skupština TZ Otoka održati 17.7.2013. s početkom 
u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka.      

Koordinacija donosi: 

 

ZAKLJUČAK: 

Prima se na znanje informacija o pripremama za Skupštinu TZ Otoka Krka. 

 

 

Točka 9. 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“: materijalna prava zaposlenika. 
 

Marija Dujmović Pavan, načelnica Općine Vrbnik zatražila je obrazloženje za izmjenu i dopunu 
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, kojim se dodatak na plaću za troškove 
dolaska i odlaska na posao zamijenio stalnim dodatkom na plaću. Nakon obrazloženja 
gradonačelnika Darija Vasilića da se tom promjenom pravilnika nije povećao neto primitak 
zaposlenika vrtića, nastavljena je rasprava o Pravilniku o upisu u dječji vrtić.       

Koordinacija donosi: 

 

ZAKLJUČAK: 

Predlaže se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk izmjena i dopuna Pravilnika 
o upisu u dječji vrtić na način da se djeci čija oba roditelja imaju prebivalište na području JLS-a, na 
kojem se nalazi i područni vrtić u koji se upisuju, dodijeli dodatnih 5 bodova. 
 

Točka 10. 
Priprema za prijavu projekata koji će se financirati u 2014. godini iz EU fondova i 

licenciranje LAG-a. 
 

Predlagatelji Marko Mrkalj, Okorak d.o.o. i Goran Marević, udruga Drobnica predstavili su 
Koordinaciji Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014. godini 
iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, koji je otvoren do 1. rujna 
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2013. U nastavku rasprave predloženo je da se novi projekti pripremaju kroz Lokalnu akcijsku 
grupu radi veće konkurentnosti u kandidiranju i bodovanju projekata. 
Koordinacija donosi sljedeći: 

  
ZAKLJUČAK: 

Podržava se podizanje kompetentnosti LAG-a za pripremanje i vođenje projekata financiranih iz 
fondova EU. Predlaže se tvrtki Okorak d.o.o. da u roku od 30 dana dostavi ponudu svim JLS-ima 
otoka Krka za konzultantske usluge i vođenje poslova LAG-a, s hodogramom aktivnosti u tijeku 
jedne godine, u kojem se vremenu Okorak d.o.o. obvezuje osigurati licenciranje LAG-a. 
JLS-i otoka Krka osigurat će sredstva za financiranje usluga tvrtke Okorak d.o.o. i odrediti jednu 
osobu iz gradske/općinske administracije zaduženu za suradnju na poslovima LAG-a 
 

Točka 11. 
Razno. 

 
a) Vezano za stav Hrvatskih voda da JLS-i koji sudjeluju u Projektu Jadran ne mogu iz 

proračuna subvencionirati naknadu za razvoj, zatražit će se na Skupštini Ponikve d.o.o. da se 
stručne službe obvežu za iznalaženje zakonitog načina sudjelovanja proračuna JLS-a u 
sufinanciranju Projekta Jadran. 

b) Na Skupštini Ponikve d.o.o. predložit će se da se stručne službe tvrtke angažiraju na izradi 
energetskih certifikata za zgrade u vlasništvu JLS-a. 

c) Odgođena je rasprava za sljedeću Koordinaciju po temama: turopoljske svinje u lovištu, 
dopis Lovačkog društva „Orebica“ Krk i poslovna suradnja na projektu „Zdrav za pet“. 

 
Sjednica je završena u 14,00 sati. 

 
 

                           Predsjedatelj: 
                          Darijo Vasilić, prof. 

 


