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                 GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-104-93 

Krk, 12. prosinca 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 104. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  12. prosinca  (ponedjeljak) 2011. godine  u 

Uredu gradonačelnika u Krku. 

Kolegij u 09,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrĎuje 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, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za 

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

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

Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) HEP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk- zamolba  za izvoĎenje graĎevinskih 

radova na prekopu javne površine u ulici Smokvik u gradu Krku radi priključka za 

TS Novo naselje 3 i pripadajućom NN mrežom; 

b) Očitovanje Odsjeka o održavanju sajma robe široke potrošnje na prostoru 

parkirališta ispred nogometnog igrališta S.C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku; 

3. Prijedlog Odluke o  priključenju graĎevina i drugih nekretnina na komunalne 

vodne graĎevine. 

4. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka i prijedlog Plana 

zaštite i spašavanja Grada Krka. 
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5.  Prijedlog Plana davanja koncesija za 2012. godinu i prijedloga srednjeročnog 

(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2012.-2014. godine. 

6. Prijedlog Županijske skupštine, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 

priznanja za imenovanje II. dijela sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci za 

područje grada Krka. 

7. Prijedlog Primorsko goranske županije Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i 

socijalnu skrb, za imenovanje novih (dodatnih) mrtvozornika. 

8. Prijedlozi  Programa javnih potreba Grada Krka u društvenim djelatnostima za 

2012. godinu. 

9. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Mjesni odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje Božićno – novogodišnjeg koncerta u 

župnoj crkvi Vrh; 

 Udruga Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Podružnica Krk- zamolba  za 

sufinanciranje poklon paketa umirovljenicima; 

10.    Branko Dolović i Tomislav Dušak iz Zagreba inicijativa za:  

I) regulaciju prometa na glavnoj prometnici kroz naselje Krk (Ulica Narodnog 

preporoda); 

II)  dodjelu veza u luci Krk.  

11. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

I. Očitovanje vlasnika zemljišta i Urbanistice d.o.o. iz Zagreba u svezi 

Urbanističkog plana ureĎenja UPU 23- Torkul; 

II. Razmatranje  Uredbe o postupanju s viškom iskopa koji predstavljaju 

mineralnu sirovinu kod izvoĎenja graĎevinskih radova. 

12.  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Zagreb- podnesak  za predlaganje 

jednog novog kapitalnog projekta od prioriteta za otok. 

13. Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za sastav članova Energetskog tima Grada 

Krka. 

 

 

Ad 1. 

Prijedlog iz područja imovinsko-pravnih odnosa obrazložila je Radmila Živanović 

Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeću   

O d l u k u 

I. Utvrđuje se daje na natječaj za prodaju zemljištai to: k.č. 2211/3 (z.č. 1032/2) k.o. Krk 

grad, površine 899 m
2
, u naravi neizgrašeno građevinsko zemljište u gradu Krku, koje 

se nalazi na području obuhvata DPU Mali Kankul u gradu Krku, vlasništvo Grada 

Krka, a za koju prodaju je utvrđena početna cijena od 150 Eura po m
2
 zemljišta, u 

protuvrijednosti u kunama, prispjela jedna ponuda i to: Mirjana Komadina Mergl iz 

Krka, Crikvenička 3, sa ponuđenom cijenom od 150 Eura po m
2
 zemljišta u 

protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, te se ista 

prihvaća.  

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

Krka na razmatranje i donošenje.  



 

3 
 

Ad 2. 

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) 

I. HEP Elektroprimorju Rijeka, Pogon Krk, odobrava se izvoĎenje 

graĎevinskih radova na prekopu javne površine u ulici Smokvik u gradu 

Krku, radi priključka za TS Novo naselje 3 i pripadajućom NN mrežom.  

 

II. Obzirom da će se graĎevinski radovi na prekopu javne površine obavljati u 

cijeloj širini nogostupa, potrebno je iskop sanirati sukladno tehničkim 

propisima, te javnu površinu dovesti u prvobitno stanje. 

 

III. Odobreni vremenski period za izvoĎenje radova iz stavka I. ovog zaključka je 

od 02. siječnja do 02. ožujka 2012. godine.     

 

b) Obzirom da je Grad Krk prepustio prostor parkirališta ispred nogometnog igrališta 

S. C. „Josip Pepi Uravić“ u Krku, na upravljanje Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka, za 

održavanje Sajma robe široke potrošnje, obvezuju se Nogometni klub „Krk“ iz Krka  i 

tvrtka Vijaj d.o.o. iz Kastva (organizator sajma), da u suradnji s komunalnim redarom 

Grada Krka u vrijeme održavanja sajma osiguraju pješačku komunikaciju na 

stepenicama koje vode na ulicu Slavka Nikolića.  

TakoĎer, upućuje se tvrtku Vijaj d.o.o. iz Kastva da radi nereda, koji nastaje na 

prostoru parkirališta tijekom održavanja sajma, prostor očisti istu večer, pri završetku 

sajma.  

Nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (Imovinsko - pravna služba) da  

pripremi Anex predmetnog ugovora koji je sklopljen izmeĎu Nogometnog kluba „Krk“ 

iz Krka i tvrtke Vijaj d.o.o. iz Kastva, te u isti ugradi odredbe iz prednjeg stavka ovog 

zaključka.  

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o  priključenju graĎevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 

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

Z a k l j u č a k    

I. UtvrĎuje se prijedlog Odluke o  priključenju graĎevina i drugih nekretnina 

na komunalne vodne graĎevine (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).   
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II. Sukladno prednjoj točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit 

će se na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

Ad 4. 

Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka i prijedlog Plana zaštite i spašavanja 

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

sljedeći   

Z a k l j u č a k    

1. UtvrĎuje se prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Grada Krka (vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Procjene ..., koja 

čini njegov sastavni dio). 

2. UtvrĎuje se prijedlog  prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka 

(vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Plana … sa dodatkom 

(tabelarni dio Plana) koji čini njegov sastavni dio). 

3. UtvrĎuje se Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene i Plana  zaštite i 

spašavanja Grada Krka (vidi prilog zaključku predmetni Prijedlog 

Odluke..., koja čini njegov sastavni dio). 

4. Sukladno prednjim točkama ovoga Zaključka, predmetni prijedlozi akata 

iz točke 1., 2. (prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Grada Krka i Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka, zajedno sa 

Prijedlogom Odluke iz točke 3. ovoga Zaključka uputit će se na 

razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka na narednoj sjednici u cilju 

rasprave i usvajanja.    

  

Ad 5. 

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2012. godinu i prijedloga srednjeročnog (trogodišnjeg) 

Plana davanja koncesija za razdoblje od 2012.-2014. godine, obrazložio je Marinko Bajčić, te 

je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

I. UtvrĎuje se prijedlog  Plana davanja koncesija za 2012. godinu (vidi prilog 

predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. UtvrĎuje se prijedlog  srednjeročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija 

za razdoblje od 2012.-2014. godine (vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

III. Sukladno prednjim točkama ovoga Zaključka, predmetni prijedlozi akata iz 

točke 1., 2. (prijedlog Plana davanja koncesija za 2012. godinu i prijedlog  

srednjeročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2012.-
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2014. godine) ovog Zaključka uputit će se na razmatranje Gradskom vijeću 

Grada Krka na narednoj sjednici u cilju rasprave i usvajanja.    

  

Ad 6. 

Prijedlog Županijske skupštine, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja za 

imenovanje II. dijela sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci za područje grada Krka, 

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

Z a k l j u č a k    

I. Prima se na znanje prijedlog Županijske skupštine, Odbora za izbor, 

imenovanja i dodjelu povelja i priznanja za imenovanje sudaca porotnika 

Županijskog suda u Rijeci za područje grada Krka. 

 

II. UtvrĎuje se prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika 

Županijskog suda u Rijeci ( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka o 

utvrĎivanju...).   

 

III. Prijedlog iz prednje točke ovog  zaključka uputit će se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.   

Ad 7. 

Prijedlog Primorsko goranske županije Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu 

skrb, za imenovanje novih (dodatnih) mrtvozornika, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

I. Prima se na znanje prijedlog Primorsko goranske županije Upravnog odjela 

za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, za imenovanje mrtvozornika. 

 

II. UtvrĎuje se prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga za imenovanje  

mrtvozornika na području Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog 

Zaključka o utvrĎivanju...).   

 

III. Prijedlog iz prednje točke ovog  zaključka uputit će se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.   

Ad 8. 

Prijedloge Programa javnih potreba Grada Krka u društvenim djelatnostima za 2012. godinu, 

obrazložila je Marinka Margan, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    
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 Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka); 

 Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka); 

 Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka 

za 2012. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka); 

  Prihvaća se prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 

2012. godinu Prihvaća se prijedlog Programa graĎanskih inicijativa Grada Krka 

za 2012. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka); 

 Prihvaća se prijedlog Programa za socijalno humanitarne udruge, klubove, 

društva i ustanove Grada Krka za 2012. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog 

Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka); 

Ad 9. 

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  

 Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za održavanje Božićno – 

novogodišnjeg koncerta u župnoj crkvi Vrh,   te se u tu svrhu iz Proračuna 

Grada Krka odobrava iznos od 1.500,00 kn.  

 Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, Podružnica Krk, 

odobrava se financijska potpora za poklon pakete umirovljenicima, članovima 

udruge u iznosu od 120,00 kn po osobi ( ukupno 3.600,00 kn).  

 

Ad 10. 

Inicijative Branka Dolovića i Tomislava Dušaka iz Zagreba, za I) regulaciju prometa na 

glavnoj prometnici kroz naselje Krk (Ulica Narodnog preporoda), II) dodjelu veza u luci Krk, 

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

Z a k l j u č a k    

I) Prima se na znanje inicijativa  Branka Dolovića i Tomislava Dušaka iz 

Zagreba, za regulaciju prometa na glavnoj prometnici kroz naselje Krk 

(Ulica Narodnog preporoda).  

                 Predmet se upućuje na Mali Kolegij u cilju adekvatnog rješenja predmetne 

inicijative.    
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II.)         Prima se na znanje podnesak Branka Dolovića i Tomislava Dušaka iz Zagreba, 

u svezi dodjele veza u luci Krk (vidi prilog predmetni podnesak koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

                Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. Krk i Županijsku lučku upravu Krk da Gradu 

Krku, JUO, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove dostave mišljenje u 

svezi zahtjeva podnositelja za dodjelu veza u luci Krk.   

Ad 11. 

Dsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

I). Očitovanje vlasnika zemljišta i Urbanistice d.o.o. iz Zagreba u svezi Urbanističkog plana 

ureĎenja UPU 23- Torkul, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje očitovanje vlasnika zemljišta na području obuhvata 

Urbanističkog plana UPU 23 – Torkul o namjeri dovršetka postupka urbanizacije 

predmetnog zemljišta.  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove (Imovinsko – pravna 

služba) da pripremi prijedlog raskida Ugovora sa tvrtkom Spectator Konstrukt 

d.o.o. Zagreb, te da pripremi prijedlog Ugovora o financiranju zemljišta izmeĎu 

Grada Krka, Urbanistice d.o.o. Zagreb i vlasnika zemljišta, sukladno čl. 136.  

Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07,38/09,55/11 

i 90/11).    

II.) Uredbu o postupanju s viškom iskopa koji predstavljaju mineralnu sirovinu kod izvoĎenja 

graĎevinskih radova, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o 

donošenju  Uredbe o postupanju s viškom iskopa koji predstavljaju mineralnu sirovinu 

kod izvoĎenja graĎevinskih radova, te obveze JLS sukladno Uredbi.   

Zadužuju se Odsjek za komunalno gospodarstvo i Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove (Imovinsko – pravna služba) da predlože, u zakonski predviĎenom roku, 

lokaciju za odlaganje mineralnih sirovina kod izvoĎenja graĎevinskih radova za 

područje Grada Krka. 

Ad 12. 

Podnesak Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Zagreb, za predlaganje jednog novog 

kapitalnog projekta od prioriteta za otok, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   
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Z a k l j u č a k    

Vezano za podnesak Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Zagreb, za 

predlaganje jednog novog kapitalnog projekta od prioriteta za otok, zadužuje se Igor 

Hrast da predmetnom Ministarstvu kandidira projekt „Rekonstrukcija županijske ceste 

ŽC 5125 Dunat – Punat (rekonstrukcija postojeće kolničke konstrukcije, proširenje 

trase biciklističkom stazom, zelenom površinom i pješačkom stazom) u dijelu k.o. 

Kornić.  

Ad 13. 

Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za sastav članova Energetskog tima Grada Krka, 

obrazložili su Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler i Igor Hrast, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

U Energetski tim Grada Krka imenuju se sljedeće osobe: 

 Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, 

 Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 

 Dean Kosić, djelatnik tvtrke Ponikve d.o.o. Krk, 

 Darko Fanuko, tvrtka Frisd d.o.o. Krk, 

 Radovan Karabaić, tvrtka Elektron d.o.o. Krk, 

 Robert Rušin, djelatnik HEP-a, Pogon Krk i 

 Robert Dujmović, tvrtka Muraj d.o.o. Krk. 

Energetski tim konzultantski će djelovati tokom izrade akcijskog plana energetski 

održivog razvitka (SEAP), a biti će aktivan do 2020. godine. 

 

 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 12,20 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


