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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-97-63 

Krk, 15. rujna  2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 97. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. rujna  (ponedjeljak) 2015. 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, Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Marinka 

Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni 

suradnik za održivi razvoj,  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 gospodarstvo:  

a) Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za dodjelu 

sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj 

razini za 2015. godinu; 

b) Javni poziv  Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih 

sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini; 

c) Ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske u vezi izrade Idejnog rješenja i 

potrebne dokumentacije projekta uređenja Grada Krka po temi: cvijeće ulicama starog 

grada. 
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2. Podnesak tvrtke Metronet  u vezi korištenja sustava kabelske kanalizacije (DTK i 

EKI) i potrebe spajanja korisnika Biskupijskog ordinarijata Krk na isti. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Auto kuća Lenac d.o.o. iz Rijeke zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine u gradu Krku na rivi za dan 30. rujna 2015. godine u cilju 

prezentacije vozila marke Nissan; 

b) Mjesni odbor Poljica zamolba za nabavku 50 m
3
 jalovine za potrebe sanacije 

makadamskih puteva na području Mjesnog odbora Poljica; 

c) Studio Perivoj d.o.o. Malinska -   prijedlog hortikulturalnog uređenja tvrtke Studio 

Perivoj d.o.o. iz Malinske uz državnu cestu D 102 Lizer – Krk; 

d) Mario Repec iz Kornića, 17. travnja 18 zamolba za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine na rivi preko puta Kule uz Veliki park,  u cilju pjevanja 

domaćih pjesama uz gitaru; 

e) Obrtnička komora PGŽ - Udruženje obrtnika otoka Krka zamolba za 

sufinanciranje troškova nabavke i ugradnje novog prozorskog okna za poslovni 

prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade koji koristi Udruženje obrtnika otoka 

Krka, vlasništvo Grada Krka; 

f) Zuzana Petrakova iz Republike Slovačke – zamolba za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine  u gradu Krku za izvođenje perfomansa. 

4. Imovinsko – pravni predmeti.  

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje  tijeka  izrade projektnog zadatka izgradnje 4. trake državne ceste 

DC-104 dionica Skrbčić – Valbiska; 

b) Saša Rumora iz Linardića – zamolba za uvrštavanje zemljišnih čestica z. č. 

1138/2,3,4 k.o. Poljica, u građevinsko područje naselja Linardići; 

c) Pierina Fiorentin iz Krka zastupana po punomoćniku Anteu Fiorentin, Vršanska 

34, Krk zamolba za izgradnju ulice u građevinskom području naselja Krk 

planirane sjeverno od Doma umirovljenika na području Kartec; 

d) Ivan i Ruža Grbešić iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb zamolba  za izgradnju ulice 

u građevinskom području naselja Krk planirane sjeverno od Doma umirovljenika 

na području Kartec u gradu Krku; 

e) Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. prijedlog  za izmjenu PPU Grada Krka zbog 

uvrštavanja lokacije za reciklažno dvorište na z. č. 1311, 1312 sve k.o. Krk izvan 

sjevernog dijela građevinskog područja naselja Krk; 

f) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o reviziji projektne 

dokumentacije za obnovu fasade Upravne zgrade Grada Krka; 

g) Marija Depikolozvane iz Vrha, Kosići 124 a zamolba za asfaltiranje pristupnog 

puta do obiteljske kuće u Kosićima na k.č. br. 134; 

h) Mjesni odbor  Kornić – zamolba za izradu temelja i nabavu rasvjetnog stupa i 

lampe u dijelu ulice Brajutovci u naselju Kornić; 

i) Lizzul Aleksandar iz Rijeke, Ive Vojnovića 31 zamolba za premještanje stupa za 

javnu rasvjetu u naselju Linardići sa k.č. 1284 k.o. Poljica; 

j) Informacija o dostavljenoj  Lokacijskoj dozvoli  za zahvat u prostoru: gradnja 

dijela sabirne ulice SU 8 u zoni POS u  gradu Krku, na dijelovima k. č. 2286, 
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2285, 2282, 2279/1, 2281/7 i 2281/8 sve k.o. Krk grad sa spojem na postojeću 

javnu prometnicu Ž 5131; 

k) Ana Toljanić iz Krka, Matka Laginje 15, vlasnice čestica k. č. 2281/7 i 2281/8 sve 

k.o. Krk koje ulaze u plan gradnje dijela sabirne ulice SU 8 u zoni POS u gradu 

Krku prijedlog da Grad Krk otkupi predmetne parcele na način da se vrijednost 

istih prizna kao polog za kupnju stana u zgradi koja će biti izgrađena prema 

programu POS-a. 

6. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Izvješće Odsjeka o broju subvencija za školske udžbenike; 

 Izvješće Odsjeka o priznatim i dodijeljenim oblicima socijalne pomoći na 

temelju Odluke o socijalnoj pomoći; 

 Ženska klapa „Mažuran“ iz Omišlja zamolba za sufinanciranje rada udruge; 

 Glazbena škola „Ivan Matetić Ronjgov“ podružnica Krk prijedlog za 

financiranje kupnje glazbenih instrumenata za potrebe škole; 

 Šahovski klub „Draga“ i Šahovskog saveza PGŽ zamolba za sufinanciranje 

Međunarodnog prvenstva u šahu. 

7.  MUP RH prijedlog Sporazuma o davanju na korištenje podataka iz evidencije 

registriranih vozila. 

8. Radni prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća, izrađena od tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke. 

9. Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje , Područni ured za zaštitu i 

spašavanje Rijeka, o obuci / vježbi postrojbi CZ u 2016. godini. 

10. Prijedlozi Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk: 

 prijedlog za raspodjelu troškova naknade zbog neispunjenja kvote obveznog 

zapošljavanja osoba s invaliditetom; 

 za davanje suglasnosti plaćanja predujma za nabavu službenog vozila, za 

potrebe vrtića. 

11. Mjesni odbor Poljica zamolba za sufinanciranje nabavke jedne prijenosne ško lske 

ploče. 

12. Grupa građana naselja Pinezić inicijativa za imenovanje ulice u mjestu Pinezić, 

područje Golubić. 

13. Mjesni odbora Milohnić zamolba za sufinanciranje boćarskog turnira koji će se održati 

u naselju Brzac. 

14. Obavijest Ureda Državne uprave u PGŽ o usklađenosti općih akata jedinica lokalne 

samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. 

15. Ugostiteljski obrt „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka zamolba  za produženje 

radnog vremena ugostiteljskog objekta vikendom (petak/subota) do 02,00 sata ujutro, 

u razdoblju od 1. listopada 2015. godine do 1. svibnja 2016. godine. 

 

Ad 1. 

Prijedloge  Odsjeka za gospodarstvo obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e   
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a) Prima se na znanje Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU 

projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2015. godinu  (vidi prilog zaključku 

predmetni Javni poziv koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

            Grad Krk kandidirati će sljedeći projekt:  

- troškove projekta „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka 

koji neće biti sufinancirani od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju iz IPARD programa.  

 

            Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.  

b) Prima se na znanje Javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za 

dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke 

infrastrukture u 2015. godini (vidi prilog zaključku predmetni Javni poziv koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da na predmetni Javni poziv prijavi projekt 

vježbališta na otvorenom u park šumi Dražica i projektnu dokumentaciju za 

izgradnju multimedijalnog kulturnog centra u Krku – muzeja.   

 

c) Za potrebe provođenja druge faze projekta uređenja starogradske jezgre grada 

Krka prihvaća se ponuda  tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske  za izradu 

idejnog rješenja  

(vizualizacija i prezentacija) u iznosu od 10.500,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a  ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Ad 2. 

Podnesak tvrtke Metronet  u vezi korištenja sustava kabelske kanalizacije (DTK i EKI) i 

potrebe spajanja korisnika Biskupijskog ordinarijata Krk na isti, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k  

   

Prima se na znanje podnesak tvrtke Metronet  u vezi korištenja sustava kabelske 

kanalizacije (DTK)  i potrebe spajanja korisnika Biskupijskog ordinarijata Krk na isti.  

Grad Krk ima položene optičke cijevi od Zdenca na Veloj placi do Biskupijskog 

ordinarijata, u gradu Krku, te nema potrebe polaganja novih kablova za spajanje 

telekomunikacijske infrastrukture.  
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Ad 3. 

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) Auto kući Lenac d.o.o. iz Rijeke, daje se suglasnost za korištenje javne površine 

(100 m
2
) u gradu Krku na rivi,  za dan 30. rujna 2015. godine, u cilju prezentacije 

vozila marke Nissan.  

Temeljem članka 31. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10) podnositelj zamolbe 

dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo uplatiti iznos 

od 10 kn / m
2
 po danu, za zakup površine i iznos od 200,00 kn po danu za 

paušalni iznos utroška električne energije.  

 

Sukladno Zakonu o javnom okupljanju („Narodne novine“ br: 128/99, 90/05, 

139/05, 150/05, 82/11, 78/12) organizator javnog okupljanja iz prednjeg stavka 

dužan je ishoditi potrebne dozvole od strane MUP RH, PP Krk.  

 

b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za nabavku 50 m
3
 jalovine za 

potrebe sanacije makadamskih puteva na području Mjesnog odbora Poljica. 

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.    

 

c) Prima se na znanje prijedlog hortikulturalnog uređenja tvrtke Studio Perivoj 

d.o.o. iz Malinske uz državnu cestu D 102 Lizer – Krk.  

 

Zadužuje se Radmila Živanović Čop da na temelju dostavljenog prijedloga  

hortikulturalnog uređenja uz državnu cestu D 102 Lizer – Krk, utvrdi vlasništvo 

nad predmetnim česticama.  

 

Ukoliko je vlasništvo čestica na kojima se planira   hortikulturalno uređenje u 

vlasništvu Grada Krka, za realizaciju projekta obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. 

Krk.  

 

d) Prima se na znanje zamolba Maria Repeca iz Kornića, za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine na rivi preko puta Kule uz Veliki park,  u cilju 

pjevanja domaćih pjesama uz gitaru. 

 

Na traženoj lokaciji Grad Krk nije u mogućnosti izdati suglasnost, već se 

suglasnost za  korištenje javne površine u cilju pjevanja domaćih pjesama uz 

gitaru daje se za pjevanje u hodu,  gradom, dva puta tjedno.   
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e) Obrtničkoj  komori  PGŽ - Udruženju obrtnika otoka Krka odobrava se 

financijska potpora za troškove nabavke i ugradnje novog prozorskog okna za 

poslovni prostor koji se nalazi u Krku, u prizemlju zgrade na adresi Kvarnerska 

15, koji prostor koristi Udruženje obrtnika otoka Krka, sukladno Izmjeni 

Ugovora o zakupu poslovnog prostora Klasa: 372-01/14-01/2, Urbroj: 2142/01-

02/1-14-4, od 11. srpnja 2014. godine, 

te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. godinu  odobrava iznos 

od 6.981,15 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a temeljem ponude 

Zajedničkog zanatskog obrta „Alu Krk“ iz Krka ( vidi prilog predmetnu ponudu 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).     

 

f) Prima se na znanje zamolba Zuzane Petrakove iz Republike Slovačke za davanje 

suglasnosti za korištenje javne površine  u gradu Krku za izvođenje perfomansa. 

Ad 4. 

 Imovinsko – pravne predmete obrazložila je Radmila Živanović - Čop, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  
 

O d l u k e  i  Z a k l j u č k e  

 
1. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne 

vrijednosti za ustupanje radova na čišćenju lokve ( živa lokva kod 

naselja Poljica) . 

 
2. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave bagatelne 

vrijednosti za ustupanje radova na rekonstrukciji  mrtvačnice u naselju 

Kornić . 

 
3. Donošenje odluke o kupnji dijela z.č. 1929 k.o. Vrh u površini od 147m2 , u 

kojem djelu je parcela zauzeta izgradnjom puta na području naselja Vrh, vlasništvo 

Nevenke Ž ic iz Krka, Mate Balote 14.  

Vrijednost zemljišta je procijenjena od strane stalnog sudskog vještaka građvinske 

struke Zlatka Pavića iz Njivica u iznosu od 18,27 EUR po m2 zemljišta. 

 
4.Prijedlog Mirjane Martinčić iz Rijeke, Titov trg 10 za rješavanje pitanja 

uzurpacije dijela z.č. 3590/2 k.o. Poljica, u naravi put. 

 
5. Prijedlog Zorana Acingera iz Vrha, Busilak 1, za rješavanje imovinsko pravnih 

odnosa na dijelu z.č. 941/1 k.o. Vrh , vlasništvo RH, u dijelu u kojem predmetna 

parcela č ini put do kuće u vlasništvu predlagatelja izgrađene na gr.č. 253/1 k.o. Vrh 

i susjedne kuće izgradđne na gr.č. 253/2 k.o. Vrh , vlasništvo Baudot Francois i dr. 

 
6. Donošenje odluke vezano za prijedlog Radovana Karabaića iz Krka i to k.č. 

3154 k.o. Krk grad ( z.č. 1369 k.o. Krk), u naravi zemljište ispod gradskih zidina 

u površini od 515 m2 , vlasništvo predlagatelja, za dio z.č. 2048 k.o. Vrh , 

vlasništvo Grada Krka.  

Zemljište u k.o. Krk grad, vlasništvo predlagatelja, procijenjeno je na 
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85 EUR po m2 zemljišta, a zemljište u k.o. Vrh, vlasništvo Grada Krka procijenjeno 

je na 55 EUR po m2 zemljišta. 
 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 5. 

Prijedloge  i zamolbe  Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e  

 

a) Grad je zainteresiran za da se raskršće kod naselja Žgaljić riješi kvalitetnije sa 

sigurnosnog aspekta. 

 

Za financiranje izgradnje svjetlovodne distribucijske mreže Grad Krk je odustao 

zbog naknadno utvrđenih činjenica.  

 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Upravnom odjelu 

za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ  dostavi podatke dobivene od MUP-a RH 

u vezi podataka o nesrećama koje su se dogodile na raskršću DC-104 i LC-58086 

(kod naselja Žgaljić) u cilju utvrđivanja potrebe za rekonstrukciju raskršća i 

izgradnju kružnog toka.  

 

b) Prima se na znanje zamolba Saše Rumore iz Linardića za uvrštavanje zemljišnih 

čestica z. č. 1138/2,3,4 k.o. Poljica, u građevinsko područje naselja Linardići. 

  

Zemljišne čestice z. č. 1138/2,3,4 k.o. Poljica, nalaze se izvan građevinskog 

područja u blizini građevinskog područja Linardići. 

Grad Krk je pokrenuo postupak izrade IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka. 

Proširenje građevinskih područja nije predmet navedenih izmjena. 

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) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, 

donijelo je Odluku o o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1- Krk (NA1, R 11, R38,R310, R311 – Službene novine PGŽ broj: 23/15).  

 

Sukladno Odluci izmjenom plana korigirati će se grafički prilozi i izvršiti analiza 

za utvrđivanje najpovoljnije trase ulice koja je planirana sjeverno od Doma 

umirovljenika na području Kartec u gradu Krku.  
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Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naruči idejno 

rješenje za cestu,  na temelju kojeg će se izmijeniti grafika u UPU -1 Krk.  

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju stranka se u financiranje izgradnje 

komunalne infrastrukture može uključiti u fazi izvođenja projekta.   

 

d)  Prima se na znanje zamolba Ivana i Ruže Grbešić iz Širokog Brijega, Dobrkovići 

bb, za izgradnju ulice u građevinskom području naselja Krk planirane sjeverno 

od Doma umirovljenika na području Kartec u gradu Krku (područje k. č. 3824, 

3828, 3827, 3834, sve k.o. Krk grad).  

             Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, 

donijelo je Odluku o o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1- Krk (NA1, R 11, R38,R310, R311 – Službene novine PGŽ broj: 23/15).  

            Sukladno Odluci izmjenom plana korigirati će se grafički prilozi i izvršiti analiza 

za utvrđivanje najpovoljnije trase ulice koja je planirana sjeverno od Doma 

umirovljenika na području Kartec u gradu Krku.  

           Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da naruči idejno 

rješenje za cestu,  na temelju kojeg će se izmijeniti grafika u UPU -1 Krk.  

e)  

1.  Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za izmjenu PPU Grada 

Krka zbog uvrštavanja lokacije za reciklažno dvorište na z. č. 1311, 1312 sve k.o. 

Krk izvan sjevernog dijela građevinskog područja naselja Krk. 

 

2. Prijedlog iz stavka 1. ovog zaključka uvrstiti će se u naredne izmjene PPU Grada 

Krka.   

f)  

           Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od projektantske 

tvrtke AEC Projekt d.o.o. zatraži doradu projekta sa svim radovima koji su 

preduvjet za kvalitetno izvođenje fasaderskih radova.  

           Dostavljenim projektom izrađenim od tvrtke AEC Projekt d.o.o. nisu predviđeni 

sljedeći radovi, a isti su nužno neophodni ukoliko se pristupa izradi fasade sa 

izolacijskim pločama ( od mineralne vune d=8 cm) kao što su:  

- armirano betonski i krovopokrivački radovi na pojedinim mjestima krova gdje je 

postojeća linda neadekvatne širine (manje od 20 cm) 

-  limarski radovi (demontaža postojećih i dobava, doprema i ugradnja 

horizontalnih i vertikalnih oluka te krovnih horizontalnih i kosih opšava) 

-  radovi na hidroizolaciji sokla (spoj fasadne plohe i postojećeg poda) i 

hidroizolaciji dijela ravnog krova (na spoju novog opšava i ravnog krova)  kao i 

hidroizolaciji kosih i ravnih opšava,  

- demontaža grilja te ponovna montaža sa prethodnom prilagodbom istih kako bi 

bile u funkciji nakon izrade fasade 
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-  kamenarski radovi (demontaža postojećih kamenih klupica, te dobava,  doprema 

i ugradnja novih koje će biti šire u odnosu na postojeće cca 15 cm)  

- demontaža i monataža klima uređaja i nosača po završetku izrade fasade, obrada 

ploha koje nije potrebno toplinski izolirati kao što su nadstrešnice nad 

negrijanim prostorom, podgledi i ogradni zidovi vanjskog stubišta.  

 

          Ukoliko bi se htjelo izbjeći kasnije oštećenje fasade koja će se izvoditi prema 

„Projektu za povećanje energetske učinkovitosti zgrade javne namjene br. E-F-

010/2015 potrebno je pristupiti zamjeni vanjske stolarije na nekoliko otvora jer je 

ista dotrajala.  

          Predlaže se izraditi dodatnu dokumentaciju i troškovnike.   

g) Prihvaća se zamolba  Marije Depikolozvane iz Vrha, Kosići 124 a, za asfaltiranje 

pristupnog puta do obiteljske kuće u Kosićima na k. č. br. 134.  

 

Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda narudžbenicu 

za asfaltiranje pristupnog puta iz stavka 1. ovog zaključka.   

 

h) Prihvaća se ponuda tvrtke Domeni d.o.o. za izradu temelja i nabavu rasvjetnog 

stupa i lampe u dijelu ulice Brajutovci u naselju Kornić, u iznosu od 6.376,00 + 

PDV što ukupno iznosi 7.970,00 kn (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).    

 

i) Temeljem Zaključka gradonačelnika Klasa: 363-02/15-03/7, Urbroj: 2142/01-

02/1-15-4 od 7. srpnja 2015. godine prihvaća se ponuda tvrtke Domeni d.o.o. za 

premještanje stupa za javnu rasvjetu u naselju Linardići sa k.č. 1284 k.o. Poljica, 

u iznosu od 4.198,00 + PDV što ukupno iznosi 5.247,50 kn (vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).    

 

 

j) Prima se na znanje informacija o dostavljenoj Lokacijskoj  dozvoli,  Klasa: UP/I-

350-05/15-03/26, Urbroj: 2170/1-03-04/3-15-6, izdanoj  9. rujna 2015. godine, od 

strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, za 

zahvat u prostoru gradnja dijela sabirne ulice SU 8 u zoni POS u gradu Krku, na 

dijelovima k. č. 2286, 2285, 2282, 2279/1, 2281/7 i 2281/8 sve k.o. Krk grad sa 

spojem na postojeću javnu prometnicu Ž 5131. 

 

JUO Grada Krka, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove  sklopiti će 

predugovore u fazi parcelacije dijela sabirne ulice SU 8 u zoni POS-a.  

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu parcelacijskog 

elaborata za „Prometnicu na parcelama k. č. 2286, 2285, 2282, 2279/1, 2281/7, i 

2281/8 k.o. Krk – grad koja obuhvaća spoj na županijsku prometnicu na k. č. 
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4019/5 k.o. Krk –grad“ u iznosu od 16.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.   

 

Prihvaća se ponuda tvrtke Veja d.o.o. za izradu troškovnika za gradnju sabirne 

ulice SU 8 u zoni POS-a,  u iznosu od 8.300,00 kn + PDV što ukupno iznosi 10. 

375,00 kn (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

 

k) Prima se znanje zamolba Ane Toljanić iz Krka,  vlasnice čestica k. č. 2281/7 i 

2281/8 sve k.o. Krk koje ulaze u plan gradnje dijela sabirne ulice SU 8 u zoni 

POS u gradu Krku, da Grad Krk otkupi predmetne parcele na način da se 

vrijednost istih prizna kao polog za kupnju stana u zgradi koja će biti izgrađena 

prema programu POS-a. 

 

Grad Krk  nije u mogućnosti vrijednost dijela parcela k. č. 2281/7 i 2281/8 k.o. 

Krk priznati kao polog za kupnju stana u zgradi POS-a, već dijelove čestica u 

vlasništvu fizičkih osoba otkupiti po tržišnim cijenama.   

 

Ad 6. 

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 

 

 Prihvaća se Izvješće  Odsjeka za društvene djelatnosti o broju subvencija 

za školske udžbenike za školsku godinu 2014./2015. (vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Zahtjevi za isplatu subvencija za učenike koji pohađaju srednje škole 

izvan otoka kao i zahtjevi učenika koji su školske knjige i pribor nabavili 

na neki drugi način, prikupljati će se do 30. rujna 2015. godine.  

 

 Prihvaća se Izvješće  Odsjeka za društvene djelatnosti  o priznatim i 

dodijeljenim oblicima socijalne pomoći na temelju Odluke o socijalnoj 

pomoći (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

 Ženskoj klapi „Mažuran“ iz Omišlja odobrava se financijska potpora za 

rad udruge te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2015. 

godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.  

 

 Glazbenoj  školi „Ivan Matetić Ronjgov“ podružnica Krk, odobrava se 

financijska potpora za kupnju glazbenih instrumenata temeljem ponude 

tvrtke Euro unit d.o.o.  u iznosu od 43.208,11 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a.  
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U slučaju ukidanja Glazbene  škole „Ivan Matetić Ronjgov“ podružnica 

Krk, korisnik je dužan nabavljene glazbene instrumente vratiti Gradu 

Krku.  

 

Nalaže se Odjeku za proračun i financije da pripremi prijedlog Ugovora 

o sufinanciranju nabave glazbenih instrumenata. 

 

 Načelno se prihvaća zamolba Šahovskog kluba „Draga“ i Šahovskog 

saveza PGŽ, za sufinanciranje Međunarodnog prvenstva u šahu koje će 

se održati od 17. -23. listopada 2013. godine u Malinskoj. 

 

Zamolba će se uputiti Koordinaciji JLS otoka Krka u cilju zajedničkog 

sufinanciranja manifestacije.   

 

Ad 7. 

Prijedlog MUP RH u vezi Sporazuma o davanju na korištenje podataka iz evidencije 

registriranih vozila, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

   

Prihvaća se Sporazum o davanju na korištenje podataka iz evidencije registriranih 

vozila, dostavljen od Ministarstva unutarnjih poslova RH (vidi prilog predmetni 

Sporazum koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 8. 

Radni prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša 

od katastrofa i velikih nesreća, izrađena od tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

   

Prima se na znanje radni prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, izrađena od tvrtke DLS 

d.o.o. iz Rijeke.  

Upućujemo voditelje Odsjeka da primjedbe na radni prijedlog Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, 

u roku od 10 dana od dana donošenja ovog zaključka u pisanom obliku dostave 

Zamjeniku gradonačelnika.  

 

 



 

 
12 

Ad 9. 

Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje , Područni ured za zaštitu i spašavanje 

Rijeka, o obuci / vježbi postrojbi CZ u 2016. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći   

 

 

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se Obavijest Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu 

i spašavanje Rijeka, o obuci / vježbi postrojbi CZ u 2016. godini, Klasa: 810-08/15-

02/03, Urbroj: 543-12-01-15-03 od 9. Rujna 2015. Godine. 

Grad Krk će u Proračunu za 2016. godinu osigurati potrebna sredstva za održavanje 

obuke kao i za nabavku odjeće i obuće za pripadnike Civilne zaštite.  

Ad 10. 

Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ , obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće   

Z a k l j u č k e   

 Grad Krk prihvaća prijedlog br. 2. - izračun prema ključu za raspodjelu 

zajedničkih troškova izuzevši Grad Krk,  Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk za raspodjelu troškova naknade zbog neispunjenja 

kvote obveznog zapošljavanja osoba s invaliditetom. 

  

Obzirom da Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk  ispunjava kvotu 

obveznog zapošljavanja invalida sukladno „Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom“ ( 

„Narodne novine“ broj: 44/14 i 2/15).  

 

 Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost za 

plaćanje predujma tvrtki Auto Krk d.o.o. za nabavu službenog vozila, za 

potrebe vrtića u iznosu od 45. 000,00 kn, temeljem provedenog postupka 

nabave bagatelne vrijednosti.  

 

Nabavka službenog vozila uvrstiti će se u financijski plan Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ Krk za 2015. godinu.  

 

Ad 11. 

Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje nabavke jedne prijenosne školske ploče, 

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

Z a k l j u č a k  
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Mjesnom odboru Poljica odobrava se financijska potpora za kupnju  jedne prijenosne 

školske ploče, temeljem ponude tvrtke Narodne novine d.d., te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 1.440,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.    

Ad 12. 

Inicijativu grupe građana naselja Pinezić za imenovanje ulice u mjestu Pinezić, područje 

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

Z a k l j u č a k  

 

Grad Krk podržava inicijativu grupe građana naselja Pinezić za imenovanje ulice u 

naselju Pinezić, područje Golubić, u naravi prilazni put za parcele k. č. 1362/2, 1362/3, 

1326/4, 1326/5, 1326/6 i 1326/7 a koji je označen kao k. č. 1326/8 i proteže se od k. č. 

1380/5 i završava ispred k. č. 1326/7 sve k.o. Skrbčić.  

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić i rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa na navedenim česticama, Grad Krk uputiti će prijedlog za 

imenovanje ulice „Sv. Marije“ u naselju Pinezić,  Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

Ad 13. 

Zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za sufinanciranje boćarskog turnira koji će se održati u 

naselju Brzac, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

 

Mjesnom odboru Milohnić, odobrava se financijska potpora za  održavanje boćarskog 

turnira koji će se održati u naselju Brzac, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2015. godinu odobrava iznos od 5.000,00  kn.  

Ad 14. 

Obavijest Ureda Državne uprave u PGŽ o usklađenosti općih akata jedinica lokalne 

samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k  

 

Prima se na znanje Obavijest Ureda Državne uprave u PGŽ o usklađenosti općih akata 

jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, Klasa: 013-01/15-01/13, Urbroj:2170-01-01-15-2, od 10. rujna 2015. godine.   

Zadužuje se pročelnik JUO da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka 

pripremi prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o zakupu javnih površina za postavu 

privremenih objekata.   



 

 
14 

Ad 15. 

Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, za produženje radnog 

vremena ugostiteljskog objekta vikendom (petak/subota) do 02,00 sata ujutro, u razdoblju od 

1. listopada 2015. godine do 1. svibnja 2016. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

  

Z a k l j u č a k  

 

Ugostiteljskom obrtu „Vignole“ iz Krka vl. Ermano Lužina, S. Radića bb, odobrava se 

produženje radnog vremena za Caffe bar „Vignole“ vikendom (petak/subota) do 02,00 

sata ujutro, u razdoblju od 1. listopada 2015. godine do 1. svibnja 2016. godine. 

 

U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s propisom iz uvodno 

navedene Odluke.   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.30 sati.  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                      GRADONAČELNIK  

        Mladena Cvitković                                                             Darijo Vasilić, prof.  

 


