GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/16-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-16-126-56
Krk, 24 . svibnja 2016.

ZAPISNIK
sa 126. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. svibnja (utorak) 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: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, 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, 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
DNEVNI RED
1. Tvrtka G. P. „Rijeka“ iz Rijeke, Supilova 6- zamolba za zatvaranje ulice Šetalište
Sv. Bernardina od benzinske postaje do Trga bana Josipa Jelačića, u gradu
Krku, za dane 27. i 28. svibnja 2016. godine radi izvođenja asfalterskih radova.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Društvo multiple skleroze PGŽ iz Rijeke, Kružna 7 - ponuda za kupnju slike
prilikom održavanja humanitarne aukcije slika koje je udruga dobila na poklon od
umjetnika, u cilju dodjeljivanja pomoći nepokretnoj članici udruge Silviji Velčić;
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b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – obavijest o doznačavanju sredstava
Ministarstva obrazovanja i sporta za programe predškolskog odgoja i obrazovanja
djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju;
c) Nikša Franov iz Krka, Mali Kartec 62 i Ivan Jurešić iz Krka, Lakmartinska 10 –
zamolba za sufinanciranje troška završnog ispita za njihove sinove Tomislava
Franova i Antonija Jurešića polaznike Glazbene škole u Krku;
3. Imovinsko – pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Andreja Bogojevski iz Zagreba - zahtjev za uvrštavanje čestica z. č. 855/1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 k.o. Skrbčići u građevinsko područje naselja
Pinezić;
b) Anica Prendivoj iz Nenadića, Nenadići 10 b - zahtjev za uvrštavanje čestica z. č.
185/3,4 k.o. Poljica u građevinsko područje naselja Bajčići;
c) Nenad Kocijan dipl. ing. arh. iz Rijeke – ponuda za izradu Projekta prezentacije
arheološkog nalaza ostataka nekropole na lokalitetu „Novi Trg“ u gradu Krku;
d) Tvrtka Cenoza promet d.o.o. iz Klane - zamolba za produženje roka izvođenja
radova na dječjem igralištu na području Ježevac u gradu Krku, do 15. lipnja 2016.
godine;
e) Tvrtka Geoprojekt d.o.o. Opatija - ponuda za izradu idejnog projekta ceste (
uključivši i oborinsku odvodnju) te geodetske podloge za izradu idejnog projekta
za rješavanje pristupnog puta u cilju gradnje na z. č. 1028/3 k.o. Vrh u naselju Vrh;
f) Tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o. – ponuda za dopunu Registra nerazvrstanih
cesta na području Grada Krka, iz lipnja 2014. godine;
g) Mjesni odbor Poljica - prijedlog u vezi izgradnje novih grobnih mjesta na
mjesnom groblju Poljica, sa proširenim komunikacijskim prostorom;
h) Nenad Kocijan dipl. ing. arh. – ponuda za izradu Projekta za uređenje
ceremonijalnog trga i ceremonijalnog paviljona u sklopu rekonstrukcije dijela
Mjesnog groblja u naselju Vrh i ponudu za izradu glavnog projekta mrtvačnice na
Mjesnom groblju u naselju Vrh;
i) Tvrtka IN projekt d.o.o. – ponuda za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi
izvođenja radova K2, tijekom izgradnje javne rasvjete ( građevinski i monterski
radovi) na području Grada Krka u periodu od 23. 05. 2016. – 31. 10. 2016. godine;
j) Ivana Pavlović iz Bjelovara, Eugena Kolonića 1 - zahtjev za prenamnenu zemljišta
z. č. 1354/66 k.o. Vrh u poljoprivredno;
k) Tvrtka Vidmar d.o.o. – ponuda za iskolčenje granice prometnice i ruba
katastarskih čestica prije početka izvođenja monterskih i građevinskih radova na
izgradnji javne rasvjete prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini, na lokaciji ulice Mate Balote u gradu Krku i ulice
17. travnja u naselju Kornić;
l) Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg mag. ing. el. – ponuda za
vršenje stručnog nadzora tijekom izvođenja radova prema Ugovornom troškovniku
ugovora za izgradnju javne rasvjete (monterski radovi) na području Grada Krka;
m) Branko Vlah iz Marčelji, Vrtače 8 - zahtjev za uvrštavanje z. č. 952/22 k.o.
Skrbčići u građevinsko područje naselja Skrbčić- Pinezić;
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n) Dijana Žic iz Punta, Vela Draga 37 – zahtjev za proširenje građevinskog područja
naselja Lakmartin i Muraj na z.č. 2019/12, 1999/1, 1757/1, 2806 sve k.o. Kornić;
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Jasna Maligec iz Krka, Bašćanska 10 – predstavka u svezi plaćanja nepodmirenog
duga komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće završene slobodnostojeće
zahtjevne stambene zgrade od 1.012,97 m 3 obujma, na k.č. 2312 i 2313 k.o. Krk –
grad u gradu Krku;
b) prijedlog Odsjeka za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za Grad Krk u
vezi građenja zgrade Jedriličarskog kluba „Plav“ na k.č. 3932/3 k.o. Krk – grad u
gradu Krku;
c) Tena Rak iz Varaždina F. Bobića 25 - zamolba za korištenje javne površine u
gradu Krku ispred Galerije „Decumanos“ radi izvođenja glazbe gitarom i
pjevanjem, u vremenskom razdoblju os 16. – 24. srpnja 2016. godine;
6. Program dolaska i boravka Centra za mlade (mladi iz grada Rockenhausena) u
gradu Krku;
7. Tvrtka Iločki podrumi d.d. iz Iloka - zamolba za davanje u zakup javne površine
u gradu Krku, tijekom cijele godine za postavu kiosk kućice za prodaju vina iz
asortimana Iločkih podruma d.d.;
8. Hrvatske vode Zagreb - prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze
komunalne naknade otoka Krka u 2016. godini;
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske
poslove, Odjel za vatrogastvo Područna jedinica Rijeka – Obavijest, Procjenu i
Plan ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Krka, kao
i potreba izrade odnosno ažuriranja postojećih dokumenata;
10. Udruga „Kreativni Krk“ iz Krka - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje
javne površine na Plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 04. lipnja 2016. godine u
vremenu od 17. 00 - 01,00 sati, u cilju održavanja manifestacije „Kvir;n bass“;
11. Tvrtka „Krk montaža“ d.o.o iz Krka, Dobrinjska 29 - zamolba za davanje
suglasnosti za korištenje javne površine na Plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 10.
lipnja 2016. godine u vremenu od 21. 30- 02,00 sata;
Ad 1.
Zamolbu tvrtke G. P. „Rijeka“ iz Rijeke, Supilova 6 za zatvaranje ulice Šetalište Sv.
Bernardina od benzinske postaje do Trga bana Josipa Jelačića, u gradu Krku, za dane 27.
i 28. svibnja 2016. godine radi izvođenja asfalterskih radova, obrazložio je Gradonačelnik
Darijo Vasilić te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
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Radi početka odvijanja turističke sezone u vrijeme „produženog vikenda“ od 26. – 29.
svibnja 2016. godine, za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsko-turističku
djelatnost mogle bi nastupiti štetne posljedice zbog obavljanja građevinskih radova, te
Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi tvrtki G. P. „Rijeka“ iz Rijeke, za
zatvaranje ulice Šetalište Sv. Bernardina od benzinske postaje do Trga bana Josipa
Jelačića, u gradu Krku, za dane 27. i 28. svibnja 2016. godine radi izvođenja
asfalterskih radova;
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) U cilju pomoći nepokretnoj članici Društva multiple skleroze PGŽ iz Rijeke,
Silviji Velčić, Grad Krk otkupiti će sliku autorice Andreje Staničić iz Krka, u
iznosu od 800, 00 kn koji iznos će biti doniran Društvu multiple skleroze PGŽ iz
Rijeke.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
b) Prima se na znanje Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk,
Klasa:601-01/16-01/68, Urbroj: 2142/01-16-01-16-1 od 17. svibnja 2016. godine, o
doznačavanju sredstava Ministarstva obrazovanja i sporta za programe
predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
na račun osnivača Ustanove.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da zaprimljena sredstva od strane
resornog Ministarstva transferiraju na račun Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk.
c) Prihvaća se zamolba Nikše Franova iz Krka i Ivana Jurešića iz Krka, za
sufinanciranje troškova završnog ispita za njihove sinove Tomislava Franova i
Antonija Jurešića koji pohađaju Glazbenu školu „Ivana Matetića Ronjgova
Rijeka“ u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
odobrava financijska potpora u iznosu od 50% potrebnih sredstava tj. 1.400,00
kn po učeniku.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
OdlukeiZaključke
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1. Donošenje odluke o diobi nekretnina i to: z. č. 1247/3 površine 1243 m 2 ; z. č. 1247/8
površine 142 m2 i z. č. 1247/9 površine 816 m2 , sva k.o. Krk , vlasništvo Dubravka
Frgačića iz Kornića, 17. travnja 52, u 1385/2201 dijela i Grada Krka u 816/2201
dijela, na način da Dubravku Frgačiću pripadaju u cijelosti z. č. 1247/3 površine
1243 m2 i z. č. 1247/8 površine 141 m2 , a Gradu Krku z. č. 1247/9 površine 816 m2 ,
koja parcela ulazi u sastav prometnice U-3.2. i U-3.3. na području uređenom DPU
Poslovne zone 29 u gradu Krku.
2. Prijedlog Renate Marević iz Krka, za kupnju z. č. 1248/11 površine 339 m 2, k.o. Krk,
vlasništvo Grada Krka , u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi na
području uređenom DPU Poslovne zone 29 u gradu Krku. U slučaju prihvaćanja
prijedloga za prodaju predmetne nekretnine potrebno je provesti natječaj , te utvrditi
uvjete pod kojima će se isti raspisati.
3. Razmatranje prijedloga Alena Mrakovčića i Dolores Mrakovčić za otkup dijela z. č.
1133/6 k.o. Krk koji ulazi u sastav poljskog puta u dijelu grada Krka. Sukladno procjeni
tržišne vrijednosti zemljišta predlaže se kupoprodajna cijena u iznosu od 19 EUR po m 2
zemljišta u protuvrijednosti u kunama, s time da se prethodno mora izvršiti izmjera i
parcelacija predmetnog zemljišta. Razlog rješavanja imovinsko pravnih odnosa na
predmetnom poljskom putu je dovođenje komunalne infrastrukture do z. č. 1133/5 k.o. Krk
( kuća, cisterna, gospodarska zgrada i dvorište ) u vlasništvu Sindičić Sebastiana iz Krka.
4.Prijedlog Ivane Prah, vlasnice OPG Ivana Prah, Krk, J. J.Strossmayera 25 , za davanje
suglasnosti za obavljanje djelatnosti izvan prodavaonice ( prodaja i izlaganje prirodne
linije kozmetike Mendula, sa oznakom Hrvatskog otočnog proizvoda ) na k. č. 2910 k.o.
Krk grad ( gr.č. 145 k.o. Krk ) , u naravi polunadsvođeni hodnik koji vodi u dvorište
kuće na adresi J.J.Strossmayera 25.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se predmetima gradske pisarnice.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zahtjev Andreje Bogojevski iz Zagreba, za uvrštavanje
čestica z. č. 855/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 k.o. Skrbčići u
građevinsko područje naselja Pinezić.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 855/1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sve k.o. Skrbčići nalaze se izvan građevinskog
područja dok se dio čestice z. č. 855/1 k.o. Skrbčići nalazi izvan, a dio u
građevinskom području.
Na temelju Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Krka za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.
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Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene
i dopune plana.
U cilju sljedećih sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU Grada Krka izraditi će se
analiza i stručne podloge koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja
građevinskih područja uz usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom
uređenju.
b) Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 185/3,4 k.o.
Poljica nalaze se izvan granica građevinskog područja naselja Bajčići.
Na temelju Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Krka za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.
Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene
i dopune plana.
U cilju sljedećih sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU Grada Krka izraditi će se
analiza i stručne podloge koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja
građevinskih područja uz usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom
uređenju.
c) Prihvaća se ponuda Nenada Kocijana dipl. ing. arh. iz Rijeke za izradu Projekta
prezentacije arheološkog nalaza ostataka nekropole na lokalitetu „Novi Trg“ u
gradu Krku, u iznosu od 17.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Prihvaća se zamolba tvrtke Cenoza promet d.o.o. za produženje roka izvođenja
radova ( nabava i montaža opreme) na dječjem igralištu na području Ježevac u
gradu Krku, do 01. srpnja 2016. godine.
Slijedom prednjih odredbi ovog zaključka, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i
kadrovske poslove da pripremi prijedlog Anexa ugovora o nabavi i montaži
opreme za dječje igralište na području Ježevac u gradu Krku.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija za izradu idejnog projekta
ceste (uključivši i oborinsku odvodnju), te geodetske podloge za izradu idejnog
projekta za rješavanje pristupnog puta u cilju gradnje na z. č. 1028/3 k.o. Vrh u
naselju Vrh, u iznosu od 18.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a (vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
f) Prihvaća se ponuda tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. za dopunu Registra
nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, iz lipnja 2014. godine, s
napomenom da se u Registar uključi i nerazvrstana cesta na k.č. 1123/1 i 1133/6
k.o. Krk - grad (cesta preko terena Alena Mrakovčića iz Kornića) - vidi prilog
predmetnu ponudu i grafiku nerazvrstane ceste koja se uvrštava u predmetni registar i
koja čini sastavni dio ovog zaključka).
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g) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-02/16-01/02, Urbroj: 2142/0102/1-16-9, od 05. travnja 2016. godine prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora
Poljica da Grad Krk bude investitor izgradnje novih grobnih mjesta na mjesnom
groblju Poljica, sa proširenim komunikacijskim prostorom.

-

Nakon očitovanja Mjesnog odbora Poljica, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i
kadrovske poslove da provede postupak Javne nabave sukladno Pravilniku o
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine PGŽ“ broj:
5/15) za cjelokupnu investiciju izgradnje novih grobnih mjesta na mjesnom
groblju Poljica, sa proširenim komunikacijskim prostorom.
Za nadzor nad izvođenjem predmetnih radova zadužuje se Edo Hero dipl. ing.
građ.
Po provedenom postupku javne nabave nalaže se JUO, Odsjeku za komunalno
gospodarstvo da poznatim korisnicima grobnih mjesta na mjesnom groblju
Poljica izda Rješenje o korištenju grobnog mjesta s mogućnosti plaćanja u tri
jednaka obroka.
Korisnici grobnog mjesta na mjesnom groblju Poljica, troškove izgradnje
grobnih mjesta mogu platiti u 3 (tri) jednaka obroka i to:
prvi obrok u roku od 15 ( petnaest) dana od dana uručenja Rješenja o korištenju
grobnog mjesta;
drugi obrok nakon 3 mjeseca i
treći obrok u roku od 6 mjeseci od izdavanja Rješenja.
Izvođaču radova izgradnje novih grobnih mjesta na mjesnom groblju Poljica,
odobrava se izvođenje radova u vremenskom razdoblju od 01. srpnja do 30.
rujna 2016. godine;

h) U cilju nastavka gradnje na Mjesnom groblju u naselju Vrh, prihvaćaju se
ponude Nenada Kocijana dipl. ing. arh. i to:
 za izradu Projekta za uređenje ceremonijalnog trga i ceremonijalnog paviljona u
sklopu rekonstrukcije dijela Mjesnog groblja u naselju Vrh u iznosu od 23.000,00
kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a i


ponudu za izradu glavnog projekta mrtvačnice na Mjesnom groblju u naselju
Vrh u iznosu od 7.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog
predmetne ponude koje čine sastavni dio ovog zaključka).
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene sve
potrebne radnje u cilju uknjižbe
mrtvačnice, ceremonijalnog trga i
ceremonijalnog paviljona na Mjesnom groblju u naselju Vrh sukladno
Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“
broj: 79/14, 41/15 i 75/15).
Molimo Nenada Kocijana dipl. ing. arh. da Gradu Krku JUO, Odsjeku za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša dostavi ponudu za sanaciju općeg polja na
Mjesnom groblju u naselju Vrh.
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i) Prihvaća se tvrtke IN projekt d.o.o. za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi
izvođenja radova K2, tijekom izgradnje javne rasvjete ( građevinski i monterski
radovi) na području Grada Krka u periodu od 23. 05. 2016. – 31. 10. 2016.
godine, u iznosu od 4.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi
prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
j) Prima se na znanje zahtjev Ivane Pavlović iz Bjelovara, za prenamjenu zemljišta
z. č. 1354/66 k.o. Vrh u poljoprivredno.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica je sastavni dio
površine koji je označen kao PŠ – ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko
zemljište, te Grad Krk nema namjeru vršiti prenamjenu kulture zemljišta.
k) Prihvaća se ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. za iskolčenje granice prometnice i ruba
katastarskih čestica prije početka izvođenja monterskih i građevinskih radova na
izgradnji javne rasvjete prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. godini, na lokaciji ulice Mate Balote u gradu Krku i ulice
17. travanj u naselju Kornić, u iznosu od 3.000,00 kn u koji iznos nije uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
l) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega
mag. ing. el. za vršenje stručnog nadzora tijekom izvođenja radova prema
ugovornom troškovniku Ugovora za izgradnju javne rasvjete (monterski radovi)
na području Grada Krka, Klasa: 406-09/16-01/2, Urbroj. 2142/01-02/1-16-16 za
kontrolu dobavljenog i ugrađenog materijala u iznosu od 15.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni
dio ovog zaključka).
m) Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z. č. 952/22 k. o.
Skrbčići nalazi se izvan građevinskog područja naselja Skrbčić - Pinezić.
Na temelju Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Krka za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.
Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene
i dopune plana.
U cilju sljedećih sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU Grada Krka izraditi će se
analiza i stručne podloge koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja
građevinskih područja uz usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom
uređenju.
n) Prima se na znanje zahtjev Dijane Žic iz Punta, Vela Draga 37 za proširenje
građevinskog područja naselja Lakmartin i Muraj na z. č. 2019/12, 1999/1,
1757/1, 2806 sve k.o. Kornić.
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Prema Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z. č. 2019/12, 1999/1,
1757/1, 2806 sve k.o. Kornić, nalaze se izvan granica građevinskog područja
naselja Lakmartin i Muraj.
Na temelju Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
Grada Krka za sada se ne mijenjaju granice građevinskih područja naselja.
Nakon završetka započetih izmjena i dopuna mogu se pokrenuti sljedeće izmjene
i dopune plana.
U cilju sljedećih sveobuhvatnih izmjena i dopuna PPU Grada Krka izraditi će se
analiza i stručne podloge koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja
građevinskih područja uz usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom
uređenju.
Ad 5.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Odgađa se donošenje zaključka po očitovanju Odsjeka za komunalno
gospodarstvo u svezi plaćanja nepodmirenog duga komunalnog doprinosa za
ozakonjenje postojeće završene slobodnostojeće zahtjevne stambene zgrade od
1.012,97 m3 obujma, na k. č. 2312 i 2313 k.o. Krk – grad u gradu Krku, jer zbog
nedovršenog sudskog postupka u vezi s ostavinom nije moguće utvrditi udjele u
vlasništvu objekta za kojeg je proveden postupak legalizacije.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da obustavi postupak ovrhe koji
se vodi putem Odvjetnika Vojka Brauta iz Rijeke, za stranku u postupku naplate
komunalnog doprinosa Jasnu Maligec iz Krka, za ozakonjenje postojeće završene
slobodnostojeće zahtjevne stambene zgrade na k. č. 2312 i 2313 k.o. Krk – grad u
gradu Krku, radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa na predmetnoj
nekretnini.
b) Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8.
stavka 1. podstavka 1. i 4. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk
oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za građenje zgrade Jedriličarskog
kluba „Plav“ na k.č. 3932/3 k.o. Krk – grad u gradu Krku.
c) U vrijeme turističke sezone 2016. godine, odobrava se korištenje javne površine
Teni Rak iz Varaždina, na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke
u gradu Krku i to ponedjeljkom i petkom, radi izvođenja glazbe gitarom i
pjevanjem.
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Ad 6.
Program dolaska i boravka Centra za mlade (mladi iz grada Rockenhausena) u gradu Krku
obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Za koordinaciju dolazaka i programske aktivnosti Centra za mlade (mladi iz grada
Rockenhausena) koji će boraviti u gradu Krku u vremenu od 9. – 18. kolovoza 2016.
godine, a biti će smješteni u Oazi Kraljice mira obvezuje se Igor Hrast.
Ad 7.
Zamolbu tvrtke Iločki podrumi d.d. iz Iloka za davanje u zakup javne površine u gradu Krku,
tijekom cijele godine za postavu kiosk kućice za prodaju vina iz asortimana Iločkih podruma
d.d. obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Podržava se zamolba tvrtke Iločki podrumi d.d. iz Iloka, za davanje u zakup javne
površine u gradu Krku, tijekom cijele godine za postavu kiosk kućice za prodaju vina iz
asortimana Iločkih podruma d.d. – vinoteke.
Za postavu kiosk kućice za prodaju vina Grad Krk ima slobodnu lokaciju na platou
ispred Robne kuće Krk, u gradu Krku.
Ukoliko bi podnositelj zamolbe bio zainteresiran za zakup navedene lokacije, Grad Krk
raspisati će natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu kioska – vinoteke,
sukladno Odluci o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene
novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i 29/15).
Ad 8.
Prijedlog Ugovora Hrvatskih voda Zagreb o sufinanciranju revidirane baze komunalne
naknade otoka Krka u 2016. godini obrazložila je Mladena Cvitković te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju revidirane baze komunalne naknade
otoka Krka u 2016. godini, dostavljenog od Hrvatske vode Zagreb – vidi prilog
predmetni prijedlog Ugovora br. I koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Ad 9.
Obavijest, Procjenu i Plan ugroženosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne
službe za inspekcijske poslove, Odjela za vatrogastvo Područne jedinice Rijeka od požara i
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tehnoloških eksplozija za područje Grada Krka, kao i potreba izrade odnosno ažuriranja
postojećih dokumenata obrazložila je Mladena Cvitković te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Obavijest Klasa: 823-02/16-01/19, Urbroj: 543-01-09-02/11-16-1, od
02. svibnja 2016. godine, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za
inspekcijske poslove, Odjela za vatrogastvo Područne jedinice Rijeka.
Nakon provedenog inspekcijskog nadzora od strane Samostalne službe za inspekcijske
poslove, Odjela za vatrogastvo Područne jedinice Rijeka, utvrđeno je da je potrebno
ažurirati postojeću Procjenu i Plan, te je predviđeno da Dobrovoljno vatrogasno društvo
Krk postane središnja dobrovoljna vatrogasna postrojba za područje Općine Punat i
Općine Malinska – Dubašnica sa 20 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca.
Obvezuje se pročelnik da u tom smislu Vatrogasnoj zajednici Primorsko goranske
županije ( izrađivaču Procjene i Plana ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2011.
god.) uputi zahtjev za ažuriranje Procjene i Plana ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za područje Grada Krka, te o istom obavijesti Općinu Punat i Općinu
Malinska – Dubašnica koji su također obveznici ažuriranja predmetnih dokumenata
zaštite od požara.
Ad 10.
Zamolbu Udruge „Kreativni Krk“ iz Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine
na Plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 04. lipnja 2016. godine u vremenu od 17. 00 - 01,00 sati,
u cilju održavanja manifestacije „Kvir;n bass“ obrazložila je Mladena Cvitković te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Udruzi „Kreativni Krk“ iz Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine na
Plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 04. lipnja 2016. godine u vremenu od 17. 00 - 01,00
sati, u cilju održavanja manifestacije „Kvir;n bass“ u sklopu obilježavanja dana Sv.
Kvirina.
Ad 11.
Zamolbu Tvrtke „Krk montaža“ d.o.o iz Krka, Dobrinjska 29 za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine na Plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 10. lipnja 2016. godine u
vremenu od 21. 30- 02,00 sata obrazložila je Mladena Cvitković te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Tvrtki „Krk montaža“ d.o.o iz Krka, daje se suglasnost za korištenje javne površine na
plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 10. lipnja 2016. godine u vremenu od 21. 30 - 02,00
sata, radi održavanja kulturnog događaja – predstavljanja knjige autora Tončija
Žužića iz Krka, te održavanja koncerta glazbenog sastava „Pe Kun“ i „Drunken
Monkeys“.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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