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                          GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-92-61 

Krk, 06. rujna 2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 91. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  05. rujna (ponedjeljak) 2011. 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: Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Čedomir 

Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog 

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

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

voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručni suradnik za društvene 

djelatnosti,  Ines Galjanić,stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

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. Odsjek za proračun i financije:  

a) Ante Dragić iz Zadra – zamolba za sufinanciranje tiskanja monografije pod 

nazivom „Pomorsko gospodarstvo Hrvatske u XX stoljeću; 

b) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – izvješće i zamolba za sufinanciranje 10. 

Olimpijskog festivala Dječjih vrtića PGŽ; 

c) Djurišević d.o.o. iz Viškova – zamolba organizacijom sajma robe široke potrošnje 

u gradu Krku; 

d) Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajklula“ iz Kukuljanova – 

zamolba za sufinanciranje  troškova posjete članova udruge gradu Gospiću. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti: 

 Prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje 

javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj 
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kulturi, kao i Programa za Udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 

2012. godinu.  

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk – zamolba za davanje 

suglasnosti i sufinanciranje programa izborne nastave; 

 Prijedlog Odsjeka za sufinanciranje poklon paketića dobrodošlice 

učenicima prvih razreda O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk i P.Š. Vrh; 

 Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk – prijedlog za dodjelu 

novčane nagrade učeniku i profesoru za sudjelovanje na Državnom 

natjecanju iz informatike; 

  Hrvatski saveza informatičara iz Zagreba – ponuda  za održavanje 

Srednjeevropske informatičke olimpijade u gradu Krku, te sufinanciranje 

iste; 

 KUL Krk, M. Balote 18 – zamolba za privremeno ustupanje prostora u 

vlasništvu Grada Krka za postavljanje izložbe projekta D2; 

 Udruga invalida Kvarnerskih otoka - zamolba za sufinanciranje 

manifestacije „Prvi miting  - pristupačnosti moru“ za osobe s 

invaliditetom; 

 Povijesno društvo otoka Krka – zamolba za sufinanciranje tiskanja knjige 

fra. Petra Runje „Putovima Sv. Franje. Studije i članci o hrvatskim 

franjevcima trećoredcima – glagoljašima“.  

 Prijedlog Odsjeka za pružanje pomoći za stanovanje Tihomru Kraljeku iz 

Krka;  

 Elvir Okanović iz Krka – zamolba za davanje jednokratne novčane 

pomoći za novorođeno dijete. 

3. Imovinsko – pravni predmeti.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

- obrazloženje Odsjeka i Mjesnog odbora Kornić u svezi  troškovnika za 

izgradnju ogradnog zida na mjesnom groblju Kornić. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) „Omega inženjering“ d.o.o. Riječka 16, iz Dubrovnika – očitovanje tvrtke, 

ugovornog izrađivača Konzervatorske podloge područja Grada Krka za 

Prostorni plan uređenja Grada Krka o razlozima neizvršavanja posla prema 

ugovornim rokovima; 

b) „Omega inženjering“ d.o.o. Riječka 16, iz Dubrovnika – očitovanje tvrtke, 

ugovornog izrađivača Konzervatorske podloge „Zone A“ (potpuna zaštita 

povijesnih struktura) za potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk 

o razlozima neizvršavanja posla prema ugovornim rokovima; 

c) Informacija o donošenju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu 

kulturne baštine iz Zagreba,  o utvrđivanju zaštićenog pokretnog spomenika 

kulture. 

d) Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka  – zahtjev za prenamjenu dijela 

sadašnje zgrade na z.č. 1374/3 k.o. Krk, u ugostiteljsko turistički objekta tipa 

hostel.  

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  
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a) Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk prijedlog za :  

- davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 

vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, 

-  davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk, 

b) Mjesni odbor Poljica, zamolba za :  

- održavanje pučke fešte u naselju Poljica povodom proslave blagdana  Sv. 

Kuzme i Damjana; 

- sufinanciranje održavanja pučke fešte povodom proslave blagdana  Sv. 

Kuzme i Damjana. 

7. Caffe bar „Cornux“ iz Kornića, Placa 32, - zamolba za korištenje javne površine 

u naselju Kornić i odobrenje održavanja manifestacije „Noć konobara“; 

8. Ugostiteljski obrt „Victorija“ vl. Nakila Havzijia, Izdvojeni pogon „Victorija 2“ 

M. Gupca 1, Krk, - zamolba za produženje radnog vremena ugostiteljskog 

objekta do 02,00 sati. 

9.  Udruga u osnivanju - LAG „Bjeloglavi sup“ – prijedlog za utvrđivanje adrese 

sjedišta udruge. 

10. Tehnoval d.o.o. Njivice - prijedlog elaborata procjene vrijednosti instalacija 

javne rasvjete Grada Krka.  

11. Tvrtka Krk Adria d.o.o. – zamolba za rješavanje problema izvođenja 

građevinskih radova u Linardićima za vrijeme turističke sezone. 

12. Tvrtka Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 2- zamolba  za davanje 

odobrenja za nastup mladih krčkih bendova na plaži Plav – Ježevac u gradu 

Krku. 

 

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) Nije moguće udovoljiti zamolbi Ante Dragića iz Zadra za sufinanciranje tiskanja 

monografije pod nazivom „Pomorsko gospodarstvo Hrvatske u XX stoljeću, jer u 

Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu 

namjenu.  

 

b) Prihvaća se izvješće Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ iz Krka u svezi 

sufinanciranja 10. Olimpijskog festivala Dječjih vrtića Primorsko – goranske 

županije.  

Manjak ukupnih prihoda nad sveukupnim rashodima u iznosu od 10. 689,43 kn 

zatražiti će se od ostalih JLS otoka Krka koje do sada nisu participirale u 

sufinanciranju održavanja navedenog festivala. 
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Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju prednjeg stavka ovog 

zaključka.  

 

c) Grad Krk 

prepustio je 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.  

 

d) Nogometni klub 

Krk potpisao je Ugovor o organizaciji sajma robe široke potrošnje u gradu Krku 

sa tvrtkom „Vijaj“ d.o.o. iz Kastva, koja ispunjava sve ugovorne uvjete.   

 

 

e) Nije moguće udovoljiti zamolbi Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata 

„Ajklula“ iz Kukuljanova za sufinanciranje  troškova posjete članova udruge 

gradu Gospiću, jer u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu nisu osigurana 

sredstva za navedenu namjenu.  

 

 

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  

 Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za sufinanciranje programa za 

zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i 

tehničkoj kulturi, kao i Programa za Udruge građana koje djeluju u 

gradu Krku za 2012. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Javnog poziva i 

programa za udruge građana koji čine sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Javnog poziva  za sufinanciranje programa za zadovoljenje 

javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj 

kulturi, kao i Programa za Udruge građana koje djeluju u gradu Krku za 

2012. godinu objaviti će se u službenom glasilu „Novi List“ dana 11. rujna 

2011. godine.  

Natječaj će biti otvoren do 14. listopada 2011. godine, a obrazac prijave 

biti će dostupan na Službenim stranicama Grada Krka.   

    

 Odgađa se donošenje zaključka po prijedlogu Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti i sufinanciranje programa 

izborne nastave (stranog jezika i informatike), Matične škole Krk,  koji će 

se provoditi tijekom školske godine 2011./2012. do izrade cjelovitog 

financijskog programa Odsjeka za društvene djelatnosti, radi potrebnih 

mjera restrikcija koje se nalažu u Proračunu za 2012. godinu.  
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 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje 

poklon paketića dobrodošlice učenicima prvih razreda O.Š. „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk i P.Š. Vrh, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 900,00 kn.  

 

 Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i učitelja O.Š. „Fran 

Krsto Frankopan“ Krk, M.Š. Krk, P.Š. Vrh i SŠ „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ za postignute rezultate na državnim natjecanjima, grad Krk 

dodjeljuje sljedeću nagradu mentoru i učeniku i to:  

- novčana nagrada u iznosu od 500,00 kn dodjeljuje se Borisu Boljšecu, prof. i 

učeniku Gordanu Nekiću za sudjelovanje na državnom natjecanju iz 

predmeta informatika.  

Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti za realizaciju ovog zaključka.   

 

 Grad Krk 

zahvaljuje se na ponudi Hrvatskog saveza informatičara iz Zagreba za 

održavanje Srednjeevropske informatičke olimpijade u Krku. 

             Analizirajući dosadašnja proračunska ostvarenja s kontinuiranim padom 

prihoda u posljednje 3 godine ocjenjujemo da nismo u mogućnosti prihvatiti 

ponudu za održavanje  Srednjeevropske informatičke olimpijade u Krku, te 

sufinanciranje iste.  

 Grad Krk daje na 

privremeno korištenje Kulturno umjetničkom labaratoriju iz Krka, poslovni 

prostor na Veloj Placi, u gradu Krku (prostor bivšeg HZZO-a) za održavanje 

izložbe projekta D2, bez naknade u vremenu od 05. rujna do 30. studenog 2011. 

godine.  

 

 Udruzi invalida 

kvarnerskih otoka odobrava se financijska potpora za odlazak članova udruge na 

prvi Evropski meeting pristupačnosti moru, koji će se održati od 09. do 11. rujna 

2011. godine u Francuskoj, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2011. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

 Povijesnom društvu 

otoka Krka odobrava se financijska potpora za tiskanje knjige crkvenog 

povjesničara mr. sc. fra Petra Runje pod nazivom „Putovima Sv. Franje. Studije 

i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima-glagoljašima“ te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.  

 

 Prihvaća se 

prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu novčane pomoći za potrebe 

stanovanja za korisnika socijalne pomoći Tihomira Kraljeka iz Krka.   
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 Obzirom da 

Tihomir Kraljek (dobrovoljac Domovinskog rata), nema dovoljno sredstava za 

podmirenje osnovnih životnih potreba, a zbog teške psihičke bolesti nije u 

mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine, Grad Krk 

sufinancirati će obitelji Kraljek 50% iznosa ugovorene podstanarske najamnine, 

u vremenu od 01. rujna do 31. prosinca 2011. godine.  

 

 Nalaže se Odsjeku 

za  društvene djelatnosti da sukladno članku 3. Odluke o isplati jednokratne 

novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službene novine PGŽ“ 

broj:9/11), Elviru Okanoviću iz Krka, isplati naknadu za novorođeno dijete.   

Ad 3. 

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 odabiru u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za 

ustupanje građevinskih radova na izgradnji sportske dvorane O. Š. „Fran Krsto 

Frankopan“ u gradu Krku.  

 

II. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Grada Krka, koji se nalazi u Krku, J. J. Strossmayera 24, o čemu je oglas 

javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne novine.  

III. Donošenje Odluke vezano za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Market 

Maja d.o.o. sa sjedištem u Krku, zastupano po članu uprave Ljubici Radošević iz Krka, za 

zakup poslovnog prostora u Krku, J. J. Strossmaxera 18, površine 61,57 m
2
, koji ugovor je 

istekao 01. svibnja 2011. godine.  

 

IV. Donošenje konačne Odluke u predmetu zamjene nektretnina po prijedlogu Ponikve d.o.o. sa 

sjedištem u Krku i Jurina Adallcize iz Krka, vlasnice k.č. 3977/2 površine 767 m
2
, k.o. Krk 

grad , za koju parcelu se vodi postupak potpunog izvlaštenja radi izgradnje gravitacijskog 

kolektora sa pristupnim putem do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za 

odgovarajući suvlasnički dio k.č. 3824/k.o. Krk grad , vlasništvo Grada Krka .  

Odluka se donosi s obzirom na izvršene procjene tržišne vrijednosti navedenih nekretnina 

i to na način da je k.č. 3977/2, vlasništvo Jurina Adelcize procjenjena u iznosu od 89,22 

m
2
 , u protuvrijednosti u kunama ,a k.č. 3824, vlasništvo Grada Krka u iznosu od 122,60 

Eura po m
2
, u protuvrijednosti u kunama.  

 

V. Donošenje konačne Odluke u predmetu zamjene nektretnina po prijedlogu Ponikve d.o.o. sa 

sjedištem u Krku i Mata Mrakovčića iz Krka, vlasnika k.č. 3979/2 površine 1590m
2
k.o. 

Krk grad, za koju parcelu se vodi postupak postupak izvlaštenja radi izgradnje 

gravitacijskog kolektora sa pristupnim putem do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda , 

za k.č. 1501/5 k.o. Krkgrad, ukupne površine 856 m
2
, vlasništvo Grada Krka u ½ dijela 

(428 m
2
) . Odluka se donosi s obzirom na izvršene procjene tržišne vrijednosti navedenih 
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nektretnina i to na način da je k.č. 3979/2, vlasništvo Mata Mrakovčića procjenjena u 

iznosu od 88,48 Eura po m
2
, u protuvrijednosti  u kunama , a k.č. 1505/1, vlasništvo 

Grada Krka u iznosu od 159,70 Eura po m
2
, u protuvrijednosti u kunama.  

 

VI. Donošenje konačnog prijedloga Odluke za Gradsko vijeće Grada Krka u predmetu zamjene 

nekretnina po prijedlogu Marije i Bruna Dujmovića iz Krka, i to k.č. 3440/17 k.o. Krk 

grad površine 329 m
2
, vlasništvo Grada Krka za k.č. 3440/18 površine 24 m

2 
k.o. Krk 

grad; z.č. 4140/1 površine 828 m
2 

, z.č. 4023/19 površine 1830 m
2
 i z.č. 4023/5 površine 

275 m
2
, sve k.o. Kornić o čemu je proveden postupak javnog natječaja objavljen u 

Narodnim novinama broj: 65/11. Tržišna vrijednost k.č. 3440/17 vlasništvo Grada Krka 

utvrđena je u ukupnoj vrijednosti od 49.350, 00 Eura u protuvrijednosti u kunama. 

Tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu predlagatelja utvrđena je u ukupnoj vrijednosti 

od 32.930,00 Eura. Konačni prijedlog potrebno je donijeti i s obzirom na dodatne 

prijedloge predlagatelja koji se odnose na to da se procijeni i prizna vrijednost radova 

koji će biti potrebni za uređenje parcele nakon probijanja ceste na k.č. 3440/18 površine 

24 m
2
 , k.o. Krk grad vlasništvo predlagatelja, te da se omogući ulaz u parcelu 

predlagatelja sa javne površine parkirališta koji i sada koriste.  

 

VII. Ponovno razmatranje prijedloga Odluke za Gradsko vijeće Grad Krka u predmetu zamjene 

nekretnina po prijedlogu Marije Dujmović iz Krka i to k.č. 2352/11 k.o. Krk grad površine 

1417 m
2
, vlasništvo Marije Dujmović u 17/48 dijela ( 500 m

2
) za odgovarajuću površinu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka na predjelu mali Kankul. 

Izvršena je procjena tržišne vrijednosti k.č. 2352/11 u iznosu od 116 Eura po m
2 

zemljišta 

u protuvrijednosti u kunama.  

 

VIII. Prijedlog Vesne Goldoni iz Zagreba, Kulmerska 27, za kupnju dijela k.č. 2686 (z.č. 1990) 

k. o. Krk grad, u površini od 14 m
2
 u dijelu u kojem predmetna nekretnina čini prolaz do 

kuće i vrta predlagateljice izgrađene na k.č. 2683 k.o. Krk grad, u staroj jezgri grada 

Krka (odvojak ulice Galija).  

 

IX. Obavijest Erste & Steiermerkishe bank d.d. o namjeri prodaje dijela poslovnog prostora u 

vlasništvu banke, koji se nalazi u prizemlju i na katu anexa Robne kuće (100 m
2
 prizemlja 

i sa njima povezanih 278 m
2 

poslovnog prostora na prvom katu kojem pripada i 162 m
2
 

terase) potencijalnom kupcu koji ima namjeru otvoriti ugostiteljski objekt za smještaj tipa 

hostel. Traži se očitovanje vezano za buduću namjenu poslovnog prostora.  

 

X. Prijedlog Obrta Nautilus i Feral d.o.o. za zamjenu ugovorenog korisnika Hrvatsko kulturno 

društvo Braće Radić, ogranak Kornić, za novog korisnika Udruga građana: Kulturno 

društvo Kornić, vezano za vođenje računovodsveno knjigovodsvtvenih poslova neprofitnih 

udruga.   

 

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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.  

  

Ad 4. 
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Obrazloženje Odsjeka i Mjesnog odbora Kornić u svezi  troškovnika za izgradnju ogradnog 

zida na mjesnom groblju Kornić, iznio je Đimi skomeršić te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog troškovnika izrađen od ovlaštenog inžinjera Eda Hera, dipl. ing. 

građ. u svezi izgradnje kamenog ogradnog zida na proširenom dijelu mjesnog groblja 

Kornić ( vidi prilog predmetni prijedlog troškovnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 5. 

 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Očitovanje tvrtke „Omega inženjering“ d.o.o.  iz Dubrovnika – ugovornog izrađivača 

Konzervatorske podloge područja Grada Krka za Prostorni plan uređenja Grada Krka 

o razlozima neizvršavanja posla prema ugovornim rokovima, obrazložila  je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se očitovanje tvrtke „Omega inženjering“ d.o.o. iz Dubrovnika – ugovornog 

izrađivača Konzervatorske podloge područja Grada Krka za Prostorni plan uređenja 

Grada Krka, o razlozima neizvršavanja posla prema ugovornim rokovima, te se 

produžuje rok za izradu Konzervatorskih  podloga sukladno zahtjevu izvođača.  

b) Očitovanje tvrtke „Omega inženjering“ d.o.o. iz Dubrovnika – ugovornog izrađivača 

Konzervatorske podloge „Zone A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura) za potrebe 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk o razlozima neizvršavanja posla prema 

ugovornim rokovima, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se očitovanje tvrtke „Omega inženjering“ d.o.o. iz Dubrovnika – ugovornog 

izrađivača Konzervatorske podloge „Zone A“ (potpuna zaštita povijesnih struktura) za 

potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk, o razlozima neizvršavanja posla 

prema ugovornim rokovima, te se produžuje rok za izradu Konzervatorskih  podloga 

„Zone A“ sukladno zahtjevu izvođača.  

c) Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine iz Zagreba,  o 

utvrđivanju zaštićenog pokretnog spomenika kulture, obrazložila je Ines Galjanić, te je 

nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k   
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Prima se na znanje informacija o donošenju Rješenja br. 483/1, Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu kulturne baštine iz Zagreba,  o utvrđivanju zaštićenog pokretnog 

spomenika kulture ( Srebrna pala iz Katedrale Marijina Uznesenja u gradu Krku).  

d) Zahtjev Erste & Steiermarkische bank d.d. za prenamjenu dijela sadašnje zgrade na 

z.č. 1374/3 k.o. Krk, u ugostiteljsko turistički objekta tipa hostel, obrazložila je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k   

Sukladno važećem UPU naselja Krk zahtjevu  Erste & Steiermarkische bank d.d. za 

prenamjenu dijela sadašnje zgrade na z.č. 1374/3 k.o. Krk, u ugostiteljsko turistički 

objekt tipa hostel nije moguće udovoljiti.  

Budući da je u tijeku izrada novog UPU 1 Krk, upućuje se podnositelj zahtjeva na 

davanje prijedloga i sudjelovanje u javnoj raspravi koja će biti objavljena u dnevnom 

tisku sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj: 

76/07,38/09,55/11 i 90/11).   

Ad 6. 

Prijedloge i zamolbe  Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e  

a) 1. 

I. - Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na Prijedlog 

izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk (vidi 

prilog predmetni prijedlog izmjena Statuta Ustanove koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

II. Zadužuje se 

Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka, 

pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.  

 

 

III. Prijedlog 

Zaključka iz prednjeg stavka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i donošenja.  

 

2. I.  Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk daje se prethodna suglasnost na Prijedlog 

izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog predmetni 

prijedlog Ustanove koji čini sastavni dio ovog zaključka).  
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II. Zadužuje se 

Marinko Bajčić da za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka, 

pripremi prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk.  

 

 

III. Prijedlog 

Zaključka iz prednjeg stavka uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i donošenja.  

 

 

 

b) - Mjesnom odboru 

Poljica odobrava se održavanje pučke fešte u mjesnom domu Bajčići povodom 

proslave blagdana  Sv. Kuzme i Damjana, za dan 24. rujna 2011. godine u 

vremenu od 21.00 – 03.00 sati.  

- Mjesnom odboru 

Poljica odobrava se financijska potpora za održavanje pučke fešte u naselju 

Bajčići prilokom proslave blagdana Sv. Kuzme i Damjana, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kn.   

Ad 7. 

 Zamolbu Caffe bara „Cornux“ iz Kornića, Placa 32, za korištenje javne površine u 

naselju Kornić i odobrenje održavanja manifestacije „Noć konobara“ obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Caffe baru „Cornux“ iz Kornića daje se odobrenje za korištenje javne površine – 

Place u naselju Kornić, te se odobrava održavanje zabavnog programa, povodom 

održavanja manifestacije „Noć konobara“ na placi u naselju Kornić,  za dan 09. rujna 

2011. godine, u vremenu od 20,00 – 02,00 sati. 

Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se 

regulira zaštita od buke, javni red i mir i radno vrijeme ugostiteljskih objekata na 

području Grada Krka.  

Ad 8. 

Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Victorija“ vl. Nakila Havzijia, Izdvojeni pogon 

„Victorija 2“ M. Gupca 1, Krk, za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta do 

02,00 sati, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 138/06, 152/08, 

43/09 i 88/10) i Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine PGŽ“ 14/07 i 34/09) 

nije moguće udovoljiti zamolbi Ugostiteljskog obrta „Victorija“ vl. Nakila Havzijia, 

Izdvojeni pogon „Victorija 2“ Krk, za produženje radnog vremena ugostiteljskog 

objekta do 02,00 sati. 

Ad 9. 

Prijedlog Udruge u osnivanju - LAG „Bjeloglavi sup“ za utvrđivanje adrese sjedišta 

udruge, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k  

Gradonačelnik Grada Krka, Darijo Vasilić, daje suglasnost udruzi Lokalne akcijske 

grupe „Bjeloglavi sup“ da u postupku registarcije udruge, sjedište prijavi na adresi Trg 

bana Jelačića 2, Krk.   

Ad 10.  

Elaborat izrađen od tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice, Trg Ružmarina 7,  za procjenu vrijednosti 

instalacija javne rasvjete Grada Krka, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, 

te je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se elaborat izrađen od tvrtke Tehnoval d.o.o. Njivice,  za procjenu vrijednosti 

instalacija javne rasvjete Grada Krka ( vidi prilog predmetni elaborat koji čini sastavni dio 

ovog zaključka) .  

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da tvrtki Tehnoval d.o.o. isplati iznos od 

10.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a za izradu elaborata iz prednjeg 

stavka ovog zaključka.  

Ad 11. 

Zamolbu tvrtke Krk Adria d.o.o. za rješavanje problema izvođenja građevinskih radova u 

Linardićima za vrijeme turističke sezone, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje zamolba tvrtke Krk Adria d.o.o. iz Linardića za rješavanje 

problema izvođenja građevinskih radova u Linardićima za vrijeme turističke sezone. 

Izvođenje građevinskih radova na polaganju glavnog magistralnog  cjevovoda na 

području Mjesnog odbora Milohnić, investicija je od općeg interesa za Grad Krk, te 
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je izvođenje građevinskih radova u skladu sa Odlukom o izmjeni odluke o vremenu 

izvođenja građevinskih rdaova na području Grada Krka.   

Ad 12. 

Zamolbu tvrtke Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 2, za davanje odobrenja za nastup 

mladih krčkih bendova na plaži Plav – Ježevac u gradu Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te 

je nakon rasprave  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Tvrtki Krk Montaža d.o.o. iz Krka ne odobrava se održavanje zabavnog programa – 

nastupa mladih krčkih bendova na plaži Plav Ježevac u gradu Krku za dane 17. i  24. 

rujna i 01. listopada 2011. godine.   

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,00 sati. 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 


