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                             GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-97-74 

Krk, 25. listopada 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 97. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  24. listopada (ponedjeljak) 2011. godine  u 

Uredu gradonačelnika u Krku. 

Kolegij u 08,30 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 Jedinstvenog 

upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, 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  

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

1. Odsjek za proračun i financije:  

a) Radni prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; 

b) Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić – zamolba za sufinanciranje pučke fešte Sv. Franje 

koja će se održati dana 8. listopada 2011. godine; 

c) Karate klub Krk Croatia- zamolba  za sufinanciranje organizacije prvenstva regije; 

d) Sestre Beneditinke Uznesenja blažene djevice Marije iz Krka, J. Križanića 16- 

zamolba  za sufinanciranje sanacije i adaptacije zapadnog krila Benediktinskog 

samostana Uznesenja blažene djevice Marije. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Veslački klub „Glagoljaš“ iz Omišlja – zamolba za sufinanciranje sudjelovanja 

na I zimskom duatlonu; 

 Marija Gračaković iz Crikvenice- zamolba  za sufinanciranje tiskanja knjige „Ča 

ćakulaš?“ 

 Grad Vukovara – prijedlog  za dodjelu studenske stipendije u sklopu akcije 

„solidarnost za Vukovar“ 
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 Lucian Keber iz Rijeke, Krešimirova 60- zamolba  za sufinanciranje tiskanja 

knjige  „ Tradicijske barke Jadrana“. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Kornić – zamolba za sanaciju maslinarskog puta na području 

Valdavanja; 

b) Antenski servis SAT – IVE iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb- ponuda  za 

obavljanje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju CATV 

sustava grada Krka; 

c) Antenski servis SAT – IVE iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb- ponuda za nabavu 

satelitske stanice, zemaljske stanice i antene za CATV sustav grada Krka; 

d) Clara Weis – Stock iz Krka, Mali Kartec 47- podnesak  u svezi priključenja 

stambene građevine na sustav javne odvodnje; 

e) Izvješće Odsjeka o spisku dužnika s osnova: a) komunalnog doprinosa, b) zakupa 

poslovnog prostora, c) komunalne naknade d) naknade za priključenje. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Quada projekt  k.d. – prijedlog da se građevinska područja izvan naselja  

ugostiteljsko turističke namjene - Politin i Ježevac  te  građevinsko područje izvan 

naselja  za sport i rekreaciju –Lunta,  uključe  u građevinsko područje naselja Krk,  

kako bi se stvorili uvjeti  te  da se otvori nova turistička zona Strigar; 

b) Ministarstvo  zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – zahtjev za  

dostavu mišljenja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u cilju izgradnje 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka; 

c) Olimpia d.o.o. Zagreb – suglasnost za rekonstrukciju puta na području Kartec u 

gradu Krku. 

5. Prijedlog I. Izmjene „Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne 

djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2011. godinu“. 

6. Ponikve d.o.o. Krk - prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju 

Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. -2012. godine. 

7. Josip Mršić iz Pinezića, Centar 14- zamolba  za oslobođenje plaćanja priveza za 

brodicu u uvali Sv. Fuska. 

8. Imovinsko - pravni predmeti.  

 

 

Ad 1. 

Razne zamolbe za sponzorstva, potpore i sufinanciranja obrazložio je Anton 

Malatestinić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

a) Prima se na znanje 

radni prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu (vidi prilog predmetni 

prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

b) Mjesnom odboru 

Skrbčić – Pinezić odobrava se financijska potpora za održavanje pučke fešte 

povodom blagdana Sv. Franje, koja će se održati dana 8. listopada 2011. godine, 
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u Mjesnom domu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011.  

godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

c) Karate klubu Krk 

Croatia odobrava se financijska potpora za održavanje prvenstva regije, koje će 

se održati 31. listopada 2011. godine u dvorani srednje škole u Krku, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 

2.000,00 kn.  

 

d) Prihvaća se 

zamolba Sestara Beneditinki Uznesenja blažene djevice Marije iz Krka za 

sufinanciranje sanacije i adaptacije zapadnog krila Benediktinskog samostana 

Uznesenja blažene djevice Marije. 

      Grad Krk nastojati će sufinancirati sanaciju i adaptaciju zapadnog krila 

Benediktinskog samostana Uznesenja blažene djevice Marije, u Krku u iznosu od 

100.000,00 kn u dvije proračunske godine (2012.-2013.). 

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  

 Veslačkom klubu 

„Glagoljaš“ iz Omišlja odobrava se financijska potpora za sudjelovanje na I 

zimskom duatlonu, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. 

godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.  

 

 Mariji Gračaković 

iz Crikvenice, odobrava se financijska potpora za tiskanje knjige čakavskih 

kolumni, malih priča o „malomu čoviku“ i „domaćemu življenju“ pisanih 

kornićarskim čakavskim idiomom pod nazivom  „Ča ćakulaš?“ u iznosu od 

5.000,00 kn u narednoj proračunskoj godini.  

 

 Odgađa se 

donošenje zaključka po prijedlogu Grada Vukovara za dodjelu studenske 

stipendije u sklopu akcije „solidarnost za Vukovar“.  

Inicijativa iz prednjeg stavka ovog zaključka,  razmotriti će se na Koordinaciji 

Gradonačelnika i načelnika JLS otoka Krka, te će se donijeti konačni zaključak.  

 

 Lucianu Keberu iz 

Rijeke, odobrava se financijska potpora za tiskanje knjige  

           „Tradicijske barke Jadrana“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  
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Ad 3. 

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) Mjesnom odboru 

Kornić odobrava se sanacija maslinarskog puta na području Valdavanja, te se u 

tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 

4.772,40 kn, sukladno dostavljenom  predračunu Zajedničkog obrta „Gromača“  

iz Kornića, Kornić 59. 

 

b) Prihvaća se ponuda 

Antenskog servisa SAT – IVE iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za obavljanje 

stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na održavanju CATV sustava 

grada Krka, u iznosu od 32.208,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastvani dio ovog zaključka).  

 

c) Prihvaća se ponuda 

Antenskog servisa SAT – IVE iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za  nabavu 

satelitske stanice, zemaljske stanice i antene za CATV sustav grada Krka, u 

ukupnom iznosu od 51.116,06 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

d) Grad Krk osigurao 

je sve tehničke uvjete priključenja stambene građevine u Krku, Mali Kartec 47, 

izgrađene na z.č. 1691/1 k.o. Krk na sustav javne odvodnje izgradnjom 

kanalizacijskog kolektora u ulici Mali Kartec.  

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 15. Odluke o 

priključenju na komunalnu infrastrukturu („Službene novine PGŽ“, broj: 10/04 

i 34/09) vlasnici građevine u obvezi su svoju građevinu priključiti na komunalnu 

infrastrukturu.    

e)  

Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o spisku dužnika, te se nalaže:  

 

 Pokretanje 

postupka ovrhe za dužnike s osnove komunalnog doprinosa s obračunatom 

kamatom i to:  

 Alfacommerce 

d.o.o. iz Njivica, Gromačine 41, 

 Apex inženjering 

d.o.o. iz Viškova, Marinići- Mučići 50, 

 Mrakovčić Mate iz 

Krka, R. Boškovića 1, 



5 
 

 Brkić Dane iz 

Krka, Mali Kartec 49 a, 

 Jukić Robert iz 

Zagreba, Srečka 19, i  

 Stanić Goran iz 

Krka, Biskupa A. Mahnića 6.   

 

 Za dužnike s 

osnova zakupa poslovnog prostora i to za:  Paunovski Moma iz Krka, J. 

Strossmayera 18 i Dude Ivana iz Dobrinja, Kras111 a, nalaže se Odsjeku za 

proračun i financije da ne vrše isplatu izvedenih radova, već da se iznos računa 

kompenzira s dugovanjem s osnove zakupa poslovnog prostora. 

Ovaj zaključak odnosi na sve dužnike koji s Gradom Krkom imaju bilo kakva 

potraživanja. 

 

 

 Nalaže se Odsjeku 

za komunalno gospodarstvo da pokrene postupak ovrhe za dužnike s osnove 

komunalne naknade po poslovnom prostoru i to za:  

Konzum d.d. iz Zagreba, M. Čavića 1 a ,   

 Nalaže se 

Imovinsko – pravnoj službi da za dužnika s osnove komunalne naknade po 

poslovnom prostoru Duganđiju Damira iz Slavonskog Broda, Vrazova 39, utvrdi 

posjedovanje imovine kako bi se proveo postupak ovrhe. 

 

 Po osnovi duga 

naknade za priključenje na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Grada Krka,  

nalaže se otpis duga s pripadajućim kamatama za tvrtku Dom Sport Projekt 

d.o.o. iz Krka u iznosu od 9.337,55 kn iz razloga jer je tvrtka prestala postojati 

2007. godine.   

 Nalaže se Odsjeku 

za komunalno gospodarstvo da Kolegiju gradonačelnika dostavi popis umrlih 

osoba - dužnika s osnova komunalne naknade za stambeni prostor.   

 

Ad 4. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog   Quada 

projekta  k.d. da se građevinska područja izvan naselja  ugostiteljsko turističke 

namjene - Politin i Ježevac  te  građevinsko područje izvan naselja  za sport i 

rekreaciju –Lunta,  uključe  u građevinsko područje naselja Krk,  kako bi se stvorili 

uvjeti  te  da se otvori nova turistička zona Strigar (građevinsko područje izvan naselja 
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ugostiteljsko turističke namjene), obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Upućuje se  prijedlog  Quada projekta k.d. iz Zagreba  na  očitovanje  u Urbanistički 

institut Hrvatske d.o.o.  da  se   kao  stručni  izrađivač Prostornog plana uređenja Grada 

Krka očituje  o  mogućnostima  uključivanja građevinskih područja izvan naselja  

ugostiteljsko turističke namjene - Politin i Ježevac  i   građevinskog   područja  izvan 

naselja  za sport i rekreaciju –Lunta,  u građevinsko područje naselja Krk,  kako bi se 

stvorili uvjeti  te  da se otvori nova turistička zona Strigar (građevinsko područje izvan 

naselja ugostiteljsko turističke namjene). 

 

b) Zahtjev Ministarstva  

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za  dostavu mišljenja o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš u cilju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda grada Krka, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Obzirom  da je za  uređaj za  pročišćavanje otpadnih voda  grada Krka  izrađena 

Studija utjecaja na okoliš  i provedena procedura procjene utjecaja na okoliš  koja je 

rezultirala  Rješenjem o prihvatljivosti zahvata  na okoliš izdanog od Ministarstva  

zaštite okoliša, prostornog uređenja  i  graditeljstva,  smatra se da  se za  novelirano  

rješenje koje predviđa  povećani stupanj pročišćavanja otpadnih voda ne  treba  

izrađivati   procjena utjecaja zahvata na okoliš. 

 

c) Zahtjev Olimpia 

d.o.o. Zagreb za suglasnost za rekonstrukciju puta na području Kartec u gradu 

Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Postojeći  put  koji  predstavlja  čestica  z.č. 3864/4 k.o. Krk-grad  u vlasništvu  Grada 

Krka širine  je  cca  6,5m  i  za  sada  služi  kao pristupni   put   za  objekte  na z.č. 

3863/1,2  i  z.č. 3864/1,2  k.o. Krk-grad. Istočno od  parcela z.č. 3863/1,2  k.o. Krk-grad  

UPU-om naselja Krk planirana   je  dvosmjerna prometnica  i  izdana  lokacijska 

dozvola  Klasa:UP/I-350-05/10-03/69, Urbroj:2170/1-03-11-12 od 12.01.2011.,   te  Grad 

Krk   ne  planira  nastavak  i  produženje pristupnog puta  z.č.  3864/4 k.o. Krk-grad  u  

smislu  komunalnog opremanja građevinskog područja  sa  sjeverozapadne  strane  

puta. 

 Daje se suglasnost tvrtki Olimpia d.o.o da za potrebe izgradnje  stambenih  

građevina  koje predlagatelj  planira graditi na  z.č. 3861/1,4,5  k.o. Krk-grad, realizira  

prometnu  površinu – okretište  u privatnom  vlasništvu,  na z.č. 3861/4,5 k.o.  Krk-grad,  
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sukladno    čl. 3. (točka 20.) Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 

broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11),  a  koje  će  služiti kao manipulativna površina  za 

vozila  pri  ulaska u građevinske čestice  stambene namjene  koje  će biti formirane. 

 Projektna  dokumentacija  mora  biti izrađena u skladu s UPU naselja Krk 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08) i  s  pravilima  struke,  te  

će  istu  kao i sve ostale postupke  u cilju izgradnje okretišta  financirati  vlasnik 

zemljišta.  

Ad 5. 

Prijedlog I. Izmjene „Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2011. godinu“, obrazložio je Anton Malatestinić, te je 

nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se prijedlog I. Izmjene „Kriterija i mjerila za financiranje rashoda redovne 

djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2011. godinu“ (vidi prilog 

predmetni prijedlog I. Izmjene ...koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 6. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka 

Krka za razdoblje 2009. -2012. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

 

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja 

vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. -2012. godine ( vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke s prijedlogom Dodatka II. Sporazuma o sufinanciranju 

Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 20009.2012. godine).   

 

II. Sukladno prednjoj 

točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 7. 

Zamolbu Josipa Mršića iz Pinezića, Centar 14, za oslobođenje plaćanja priveza za brodicu u 

uvali Sv. Fuska, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Josipa Mršića iz Pinezića, oca branitelja poginulog u Domovinskom ratu, oslobađa se 

plaćanja priveza za brodicu KK 191 na vezu br. 3 u uvali Sv. Fuska. 

Zadužuje se Vecla d.o.o. Krk za realizaciju ovog zaključka, od dana donošenja istog. 

Ad 8. 

Prijedloge i zamolbe iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila 

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  i   O d l u k e   

I. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju starog 

kupališta Dražica u gradu Krku. 

 

II. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Obrtničkom 

komorom Rijeka, Udruženje obrtnika Krk, za poslovni prostor koji se nalazi u 

Kvarnerskoj 15, koji Ugovor ističe  5. studenog 2011. godine, na daljnji rok zakupa od 5 

godina.  

 

III. Donošenje Odluke u svezi zakupa poslovnog prostora u Krku, N. U. Algarottia 2, površine 30 

m
2
, sadašnji zakupnik RIO d.o.o. Rijeka, koji Ugovor ističe 5. studenog 2011. godine. 

 

IV. Donošenje Odluke vezano za produženje roka trajanja zakupa za poslovni prostor u Krku, 

Vela Placa 1, sadašnji zakupnik Zlata Justić i podzakupnik T.D. Vali d.o.o. sa sjedištem u 

Krku, koji Ugovor je istekao 01. listopada 2011. godine.  

 

V. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup k.č. 2286 k.o. 

Krk grad, površine 4869 m
2
, radi poljoprivredne obrade (uzgoj maslina) o čemu je oglas 

natječaja objavljen u glasilu „Narodne novine“ broj: 108/11. 

 

VI. Prijedlog Ponikve d.o.o. sa sjedištem u Krku za zaključenje Ugovora o darovanju 767/7416 

dijela z.č. 1683/1 k.o. Krk površine 767 m
2
, radi rješavanja pitanja naknade u postupku 

izvlaštenja koji se vodi po zahtjevu Ponikve d.o.o. radi izgradnje Gravitacijskog kolektora 

sa pristupnom cestom prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Krk, sa Jurina 

Adalcizom iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 17, vlasnicom z.č. 1683/5 površine 767 m
2
 k.o. Krk, 

koja ulazi u sastav predmetne izgradnje. Vrijednost nekretnine procjenjena je na ukupno 

66.974,44 Eura u protuvrijednosti u kunama, te se prijedlog upućuje  Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i donošenja.  

 

VII. Mihaela Ljubović iz Krka – upit u svezi davanja u zakup poslovnog prostora u Krku, J. J. 

Strosmayera 24, za koji je donesena Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.  

 

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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 17,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


