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                   GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/12-01/1 

Urbroj:2142/01-02/1-12-121-45 

Krk, 16. svibnja 2012. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 121. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. svibnja (srijeda) 2012. godine u Uredu 

Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 09:00 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 Jedinstvenog upravnog odjela, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

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

djelatnosti, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, 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) prijedlog  Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; 

b) prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013. -2014. godinu; 

c) prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2012. godinu; 

d) prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske sportske dvorane 

u Krku; 

e) prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Elektroinstalaterski obrt „Elbo“ vl. Kenislav Rušin iz Malinske - ponuda projekta 

izvedenog stanja i rekonstrukcije postojećih priključnih ormarića na javnoj 

površini; 



 

2 
 

b) Kulturno umjetnički tradicionalni sastav „Andes abya yala art“ iz Vuke, Osječka 

52, - zamolba za dodjelu javne površine u gradu Krku u svrhu izvođenja 

glazbenog programa i plesova; 

c) Grupa Dos Lunas Ecuador, - zamolba  za dodjelu javne površine u gradu Krku u 

svrhu izvođenja glazbenog programa izvorne Ekvadorske glazbe; 

d) Slavko Bonetti  iz Rijeke, M. Butkovića 4- zamolba  za izvedbu Odvojka ulice 

Mate Balote – pristupne dvosmjerne prometnice za građevine sagrađene  na z.č. 

1037/2 i z.č. 1037/7 k.o. Krk; 

e) Franjo Cimerman  iz Nedelišća, I. Mažuranića 21:  

 zamolba za priključak ugostiteljskog objekta – kuće za odmor u naselju 

Linardići, Linardići bb, na vodoopskrbnu mrežu naselja Linardići, 

sagrađene naz.č. 1318/1 i 1319/4 k.o. Poljica; 

 za priključak stambenog objekta u naselju Linardići, Linardići bb, na 

vodoopskrbnu mrežu naselja Linardići, sagrađenog  na z.č. 1318/2 k.o. 

Poljica, 

f) Uslužni obrt V. R. Dodić vl. Robert Dodić iz Matulja, Kvarnerska cesta 10- 

ponuda za farbanje stupova javne rasvjete u gradu Krku; 

g) Dječji vrtić  „Katarina Frankopan“ iz Krka- zamolba  za postavljanje oglasne 

ploče ispred Dječjeg vrtića u gradu Krku, radi obavještavanja građana o 

događajima u gradu Krku. 

3. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Hrvatski auto kluba, Auto kluba Krk iz Krka, S. Radića 13- zamolba za 

sufinanciranje kupnje zaštitnih biciklističkih kaciga za djecu Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ iz Krka; 

 Društvo krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb - zamolba  za financijsku 

potporu rada Udruge; 

 Udruga demo bendova otoka Krka- zamolba  za sufinanciranje organizacije 

manifestacije pod nazivom „Kviri n bass“, koja će se održati 01. lipnja 2012. 

godine na plaži Lukobran u gradu Krku; 

 Udruga demo bendova otoka Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za 

održavanje manifestacije pod nazivom „Kviri n bass“, koja će se održati 01. 

lipnja 2012. godine na plaži Lukobran u gradu Krku; 

 Udruga „Spirit“ iz Rijeke, B. Polića 2- zamolba  za sufinanciranje projekta 

„Uhvati film“; 

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ iz Krka- prijedlog  za davanje suglasnosti 

za sufinanciranje boravka djece Ive i Leonore Rupčić, u Dječjem vrtiću; 

 Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ iz Krka- Obavijest o upisu u Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ Krk; 

 Srednja škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ iz Krka – prijedlog za nagrađivanje 

učenika i mentora koji su sudjelovali na državnim natjecanjima tijekom 

školske godine 2011./2012., 

 Informacija Odsjeka o održanoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti. 

4.   Tvrtka Inter desing d.o.o. Krk, Šetalište Sv. Bernardina bb- zamolba   za 

davanje suglasnosti za postavu privremenog objekta za obavljanje jednostavnih 
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ugostiteljskih usluga na zemljištu uz autobusnu stanicu u Krku, Šetalište Sv. 

Bernardina 3. 

5. Prijedlog  teksta Natječaja za prijam u službu višeg (komunalnog ) referenta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka. 

6. Privatna  specijalistička ordinacija za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. 

iz Krka, S. Nikolića 29 – prijedlog  Ugovora o poslovnoj suradnji za 2012. godinu.  

7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

8. Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka i  

Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Zajedničke Odluke o taksi 

prijevozu na području JLS otoka Krka. 

9. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja predjela «Mali Kankul» u gradu Krku; 

b) Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Krk; 

c) Zapisnik sa očitovanjem stranaka koje financiraju izradu   Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja predjela “Mali  Kankul” u gradu Krku sa sastanka 

održanog  9.05.2012.godine. 

 

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije  obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik donio sljedeće 

 

           O d l u k e  

a)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. 

godinu, (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna 

Grada Krka za 2012. godinu koji čini njegov sastavni dio). 

 

 

2.       Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

 

 

b)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna 

Grada Krka za 2013. -2014. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog 

Odluke o II. izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna… koji čini njegov sastavni 

dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

 



 

4 
 

c)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Krka za 2012. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke 

koji čini njegov sastavni dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

d)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske 

sportske dvorane u Krku (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke o 

prihvaćanju investicije… koji čini njegov sastavni dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

e)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine (vidi 

prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke koji čini njegov sastavni dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

 

Ad 2. 

Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

                        Z a k l j u č k e 

a)  

Prihvaća se ponuda dostavljena od Elektroinstalaterskog obrta „Elbo“ iz Malinske, u 

svezi  projekta izvedenog stanja i rekonstrukcije postojećih priključnih ormarića za 

priključenje na električnu energiju koji se nalaze na javnim površinama, u ukupnom 

iznosu od  79.957,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavno dio ovog zaključka).   

Nadzor nad radovima vršiti će ugovorni nadzorni inžinjer Grada Krka Franjo Magaš, 

ing. el.  

b)  

Kulturno- umjetničkom tradicionalnom sastavu „Andes abya yala art“ iz Vuke, 

zastupane po Hernanu Patriciu Chambillu Cerezu, odobrava se korištenje javne 

površine u gradu Krku na Šetalištu sv. Bernardina ( preko puta benzinske crpke), u 

vremenskom periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2012. godine i to utorkom,  u svrhu 

izvođenja glazbenog programa i plesova kulturne baštine i tradicije Bolivije i drugih 

sjeverno američkih naroda iz drevnih vremena.  

 



 

5 
 

c)  

Grupi „Dos Lunas“ Ecuador, zastupane po Cesaru Cotachi, odobrava se korištenje 

javne površine u gradu Krku na Šetalištu sv. Bernardina (preko puta benzinske crpke), 

u vremenskom periodu od 01. srpnja do 30. rujna 2012. godine i to četvrtkom, u svrhu 

izvođenja glazbenog programa izvorne Ekvadorske glazbe.  

d) Prima se na znanje zamolba  Slavka Bonettija iz Rijeke,  za izvedbu ( uređenje 

puta)  Odvojka ulice Mate Balote – pristupne dvosmjerne prometnice za 

građevine sagrađene  na z.č. 1037/2 i z.č. 1037/7 k.o. Krk.  

           Budući da na predmetnom  Odvojku ulice Mate Balote, nisu završeni građevinski 

radovi polaganja infrastrukture,  Grad Krk ocjenjuje da lokalitet nije spreman 

za izvođenje radova asfaltiranja narečenog Odvojka, te će se isti asfaltirati nakon 

završetka radova polaganja kompletne infrastrukture.  

e) Franjo Cimerman iz Nedelišća:  

 Uvidom u evidencije Grada Krka utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva 

dužnik Grada Krka s osnove plaćanja komunalnog doprinosa. 

Grad Krk, JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo izdati će Rješenje i 

suglasnost za priključenje ugostiteljskog objekta – kuće za odmor u naselju 

Linardići, na vodoopskrbnu mrežu naselja Linardići, nakon podmirenja 

cjelokupnog duga s osnove uplate komunalnog doprinosa.   

 

 Prima se na znanje zahtjev Franje Cimermana  iz Nedelišća, za 

priključak stambenog objekta u naselju Linardići, na vodoopskrbnu 

mrežu naselja Linardići, sagrađenog  na z.č. 1318/2 k.o. Poljica. 

Uvidom u evidencije Grada Krka utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva 

dužnik Grada Krka s osnove plaćanja komunalnog doprinosa. 

Grad Krk, JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo izdati će Rješenje i 

suglasnost za priključenje stambenog objekta, sagrađenog na z.č. 1318/2 

k.o. Poljica u naselju Linardići, na vodoopskrbnu mrežu naselja 

Linardići, nakon podmirenja cjelokupnog duga s osnove uplate 

komunalnog doprinosa.   

 

f) Prihvaća se ponuda Uslužnog obrta V. R. Dodić vl. Robert Dodić iz Matulja, za 

farbanje stupova javne rasvjete u gradu Krku, u iznosu od 46.437,50 kn u koji 

iznos je uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio 

ovog zaključka).   

 

g) Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ iz Krka daje se suglasnost za postavljanje 

oglasne ploče ispred Dječjeg vrtića u cilju obavještavanja građana o događajima 

u gradu Krku.  
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Ad 3. 

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 

 

 Hrvatskom Auto klubu, Auto kluba Krk iz Krka, odobrava se financijska 

potpora za kupnju zaštitnih biciklističkih kaciga za djecu trećih razreda Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk koja su sudjelovala u akciji „Sigurnost u 

prometu“, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

odobrava iznos od 1.050,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a ( visi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavnio dio ovog zaključka).  

 

 Društvu krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb, odobrava se financijska potpora 

za tiskanje knjige autora dr. sc. Tomislava Galovića pod nazivom „ Društva 

krčkih hrvata u Zagrebu“ te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2012. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn, s pozicije poticanje izdavaštva. 

 Društvo krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb  dostaviti će Gradu Krku 20 

kom knjiga „Krčkog kalendara“ broj 1955. godina iz New Yorka, te 35 kom. 

knjiga o povijesti  „ Društva  krčkih hrvata u Zagrebu“.  

 

 Prihvaća se zamolba Udruge Demo bendova otoka Krka, za sufinanciranje 

organizacije manifestacije pod nazivom „Kviri n bass“, koja će se održati 01. 

lipnja 2012. godine na plaži Lukobran u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2012. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

 Udruzi demo bendova otoka Krka, daje se suglasnost za održavanje 

manifestacije pod nazivom „Kviri n bass“, koja će se održati 01. lipnja 2012. 

godine na plaži Lukobran u gradu Krku, u vremenu od 19,00 – 02,00 sati.  

Organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka dužan je ishoditi potrebne 

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

(očistiti) javnu površinu u prvobitno stanje.   

 

 Udruzi „Spirit“ iz Rijeke, odobrava se financijska potpora za organizaciju 

projekcije sa Međunarodnog festivala  „Uhvati film“ , koja će se održati  u gradu 

Krku tijekom lipnja 2012. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2012. godinu  odobrava iznos od 1.000,00 kn.   

 

 Grad Krk sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ u 

Krku za djecu koja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Krka.  

Kako podnositelji prijave za upis djece Ive i Leonore Rupčić, u Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ u Krka, ne ispunjavaju uvjet, zamolbi nije moguće 

udovoljiti.  
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 Prima se na znanje Obavijest Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka, o 

upisu u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, za pedagošku godinu 

2012./2013. ( vidi prilog predmetnu Obavijest koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 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 mentorima i učenicima i to:  

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Milki Juranić, prof. 

i  učenici Patriciji Radivoj za sudjelovanje na državnom natjecanju iz 

predmeta matematika; 

  

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Zvjezdani Morožin - 

Karabaić prof. i učenici Antoneli Štefanić za sudjelovanje na državnom 

natjecanju iz predmeta talijanski;   

 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Katici Kovačević 

prof. i učeniku Karlu Depikolozvane za sudjelovanje na državnom 

natjecanju iz predmeta gastro; 

 

 novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Carol Marković 

prof. Meri Tomašić, prof i učenici Sari Popović za sudjelovanje na 

državnom natjecanju iz predmeta gastro; 

 

 novčana  nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se Marijan Gordija 

prof. i Vitu Balorda za sudjelovanje i osvojeno treće mjesto na državnom 

natjecanju iz predmeta povijest; 

 novčana  nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se Željku Cvitkušić 

prof. i Filipu Pavan za sudjelovanje i osvojeno treće mjesto na državnom 

natjecanju iz predmeta gastro. 

Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.  

 Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o održanoj 

sjednici Odbora za društvene djelatnosti.   

 

Ad 4. 

Zamolbu tvrtke Inter desing d.o.o. Krk, Šetalište Sv. Bernardina bb,  za davanje suglasnosti za 

postavu privremenog objekta za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu uz 

autobusnu stanicu u Krku, Šetalište Sv. Bernardina 3, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

                        Z a k l j u č a k  
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Načelno se prihvaća zamolba tvrtke Inter desing d.o.o. Krk, za davanje suglasnosti za 

postavu privremenog objekta za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga – prodaja 

sladoleda i bezalkoholnih pića na zemljištu uz autobusnu stanicu u Krku, Šetalište Sv. 

Bernardina 3, nasuprot prodajnog mjesta „Tisak“ d.o.o. 

Slijedom odredbi iz prednjeg stavka ovog zaključka i zaključka Skupštine Vecla d.o.o. 

Krk, zadužuje se Nedeljko Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o. Krk da u suradnji s 

tvrtkom Autotrans d.o.o. Rijeka pripremi prijedlog Sporazuma o poslovnoj suradnji 

kojim će se definirati uvjeti, način korištenja i druga pitanja glede površine na / i oko 

Autobusne stanice u Krku.  

Ad 5. 

Prijedlog teksta  Natječaja za prijam u službu višeg (komunalnog ) referenta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Grada Krka, - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri 

mjeseca, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

                        Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za: 

-  prijam u službu višeg (komunalnog) referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Krka - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. 

Kolegij gradonačelnika sugerira da se u Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju 

sljedeći članovi:  

 Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika – za predsjednika Povjerenstva; 

 Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, za člana;  

 Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, za 

člana.     

  

Zadužuje se Marinko Bajčić da u što kraćem roku objavi predmetni Natječaj u 

javnom glasilu „Narodne Novine“, te da pripremi testove za prethodnu provjeru 

znanja i sposobnosti kandidata.   

Ad 6. 

Prijedlog Privatne  specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz 

Krka, S. Nikolića 29, u svezi Ugovora o poslovnoj suradnji za 2012. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

                        Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2012. godinu Privatne  

specijalističke ordinacije za psihijatriju Mr. sc. Ankice Vidas, dr. med. iz Krka, u iznosu 

od 1.500,00 kn mjesečno ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  
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Ad 7.  

Prijedlog Odluke o komunalnom redu, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, 

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

                        Z a k l j u č a k  

  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o komunalnom redu (vidi prilog Zaključku 

predmetni Prijedlog Odluke koji čini njegov sastavni dio). 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

 

Ad 8. 

Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka i  Zaključka o 

davanju suglasnosti na prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka 

Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

                        Z a k l j u č a k  

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi službi na području JLS otoka 

Krka (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke koji čini njegov sastavni 

dio). 

 

2. Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke 

Odluke o taksi službe na području JLS otoka Krka. 

Ovlašćuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka na potpisivanje Zajedničke 

Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka po donošenju i ishođenim 

suglasnostima svih općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave otoka Krka. (vidi 

prilog Zaključku predmetni Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog … koji 

čini njegov sastavni dio). 

 

3. Prijedlog Odluke i Zaključka iz točke 1. i 2. ovoga Zaključka prosljeđuju se 

Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i donošenje.  

 

Ad 9. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

O d l u k e  i   Z a k l j u č k e 

a)  

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Odluke o izradi izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja predjela «Mali Kankul» u gradu Krku, (vidi prilog 
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Zaključku predmetni Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi …koji čini njegov 

sastavni dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću Grada 

Krka na razmatranje i donošenje.  

 

b)  

 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja naselja Krk (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Odluke o 

izradi Ciljanih izmjena i dopuna UPU-a …koji čini njegov sastavni dio). 

 

 

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka uputit će se  Gradskom vijeću Grada 

Krka na razmatranje i donošenje.  

 

c)  

Prima se na znanje zapisnik sa očitovanjem stranaka koje financiraju izradu   

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela “Mali  Kankul” u gradu 

Krku te se dozvoljava  izmjena Odluke o  izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana 

 uređenja predjela “Mali  Kankul” u gradu Krku  sukladno zapisniku sa sastanka  

održanog  9.05.2012. 

Dozvoljava se u Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja predjela “Mali  

Kankul” u gradu Krku  povećanje visine poslovnog objekta (z.č. 2211/5 k.o. Krk-

grad sukladno molbi Bajčić Sabine i Dalibora iz Krka. 

U Odluci o izmjeni Odluke o izradi  Izmjenama i dopunama Detaljnog plana 

uređenja predjela “Mali  Kankul” u gradu Krku  predvidjeti  formiranje  dijela  

ulice  koji će služiti  kao veza za neizgrađeni  (zapadni) dio predjela Vidikovac, a u 

skladu s prometnim rješenjem kojeg izrađuje  Urbanistica d.o.o. 

  

         Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 15,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


