
 

1 
 

                       

 

 

              GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/13-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-13-154-29 

Krk, 09. travnja  2013. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 154. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 08. travnja (ponedjeljak) 2013. 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, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove,  Ana Bajčić – Hrgovčić, stručni suradnik za  gospodarstvo i 

europske fondove, 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) Tvrtka Plodine d.d. iz Rijeke, Ružićeva 29- zamolba  za davanje suglasnosti za 

postavu  svjetlećeg reklamnog panoa tipa „totem“ na k.č. 2180/13 k. o. Krk u 

gradu Krku; 

b) Tvrtka „Bimal“ d.o.o. iz Krka, Frankopanska 38- zamolba  za otpis potraživanja 

komunalne naknade i spomeničke rente za razdoblje od 01. listopada 2012. godine 

do 01. lipnja 2013. godine za konobu – pizzeriu „Galija“ u gradu Krku; 

c) prijedlog Odsjeka za otpis potraživanja duga komunalne naknade za obveznika 

Juricu Velnića iz Republike Makedonije, Skopje, Bulevar Kočo Racin 20; 

d) Mjesni odbor Kornić – zamolba za popravak makadamskog puta u dijelu naselja 

Kornić između mjesnog groblja i naselja Brajutovci; 

e) Miroslav Akrapović iz Zagreba, Vugrinka 28- zamolba  za dnevni najam javne 

površine za prodaju dječjih igračaka od drveta i sl. 
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f) Anto Anić iz Krka, N.U. Algarottia 19 i Ivan Anić iz Drenovaca A. M. Reljkovića 8- 

zamolba  za omogućavanje nesmetanog prolaza vozila gostiju do parkirališta u 

dijelu ulice J. Križanića kroz gornja gradska vrata (Trg krčkih glagoljaša); 

g) Prijedlog  Odsjeka za izgradnju dijela nogostupa u ulici Krčkih iseljenika, u gradu 

Krku; 

3. Odsjek za gospodarstvo:  

- Razmatranje  tijeka izrade projektne dokumentacije nerazvrstane gradske ceste 

oznake U-3.2 i U-3.3 s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

4. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti na 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk; 

5. Prijedlog Općine Vrbnik za dostavu očitovanja za davanje suglasnosti na 

Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Vrbnik. 

6. Jelena Mrakovčić iz Krka- zamolba za postavu kamene kućice za obavljanje 

djelatnosti jednostavnih  ugostiteljskih usluga na lokaciji istezalište (Šetalište Sv. 

Bernardina)  u gradu Krku. 

7. Obrt za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2, zamolba za:  

a) davanje odobrenja za održavanje javnog okupljanja  kulturno – zabavnog 

karaktera u uvali Jert na području M.O. Skrbčić – Pinezić, vikendom u razdoblju 

od 15. svibnja do 15. rujna 2013. godine; 

b) za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt  ( natkriveni šank) u uvali 

Jert na području M.O. Skrbčić – Pinezić, svakodnevno u razdoblju od 15. svibnja 

do 15. rujna 2013. godine, do 04,00 sata ujutro. 

8. Kliničko bolnički centar Rijeka, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju- 

zamolba  za sufinanciranje organizacije X. kongresa Hrvatskog društva za 

maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata. 

9. Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb - zamolba  za produženje 

radnog vremena ugostiteljskog  objekta  „Casa del padrone“ vikendom do 03,00 

sata  u mjesecu travnju i svibnju 2013. godine. 

10. Gradski ogranak SDP-a Krk, u ime koalicije PGS-SDP-HSLS – zamolba za 

korištenje javne površine u gradu Krku na lokaciji „ispod koprivića“  za potrebe 

predizborne kampanje. 

11. Zaključak o korištenju javne površine povodom  predstojećih izbora za Europski 

parlament iz Republike Hrvatske, te političkih stranaka i nezavisnih kandidata 

koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, 

gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. 

 

Ad 1. 

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

Živanović Čop, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće  
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O d l u k e  i  Z a k l j u č k e  

1. Utvrđivanje najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina na  

području Grada Krka, II natječaj, o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u  

glasilu „Narodne novine“ broj: 33/13 od 20. ožujka 2013.  

 

2.  Prijedlog za zaključenje ugovora o nabavi i montaži zavjesa, vodilica i jastuka  

za potrebe opremanja sportske dvorane OŠ „Fran Krsto Frankopan“ prema  

ponudi Datadecor d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Cindrićeva 11.  

 

3. Prijedlog za zaključenje ugovora o nabavi strunjača za švedske ljestve i  

strunjača sa protukliznim dnom, te za izradu i montažu obloge stupova,  

prema ponudi Ri-tex d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Milutina Barača 7.  

 

4. Prijedlog Asterix d.o.o. sa sjedištem u Krku, stanka Vraza 5 , za postavljanje  

škrinje za sladoled na ugostiteljskoj terasi Caffe bara Vela placa, Krk, Vela  

placa 7.  

 

5.  Prijedlog Karmen Bohorč iz Zagreba, za davanje u zakup javne površine na  

Šetalištu Sv. Bernardina ili kod Sunčanog sata za prodaju unikatnog nakita od  

prirodnih materijala i metala.  

 

6. Prijedlog za produženje ugovora o zakupu javne površine sa Raiffeisenbank  

Austria d.d. u svrhu postavljanja bankomata na lokaciji u Krku, Vela placa 1.  

Sadašnji ugovor ističe 1. lipnja 2013. godine.  

 

      7.  Prijedlog za produženje ugovora o zakupu javne površine sa Hrvatski Telekom  

d.d. Zagreb, za zakup dijela z.č. 1533/34 k.o. Krk grad, radi korištenja iste u  

svrhu parkirališta za motorna vozila. Sadašnji ugovor ističe 30. travnja 2013.  

godine.  

 

8.Prijedlog za produženje ugovora o zakupu javne površine sa Ivanom Marićem i 

Šimom Opačakom, oboje iz Krka, za zemljište uz park Dražica, površine 100 m
2 

koja se koristi kao parkiralište za potrebe hotela Bor. Sadašnji ugovor istekao je 

31. ožujka 2012. godine.  

        9. Izmjena prijedlog Ivana Kraljića iz Komića, Sridnje Nerzice 12, za kupnju  

dijela z.č. 1478/1 k.o. Komić, radi formiranja okućnice, na način da  

predlagatelj predlaže zaključiti ugovor o kupoprodaji 70 m
2
 predmetne  

parcele ( prvotni zahtjev bio je 109 m
2
 ).  

 

        10.  Prijedlog Oleal d.o.o. sa sjedištem u Puntu, Kljepina 6 , za sporazumni raskid  

               ugovora za zakup kamene kućice na Dunatu . Ugovor je zaključen 30. ožujka  

               2011. godine, sa rokom važenja do 1. svibnja 2014. godine.  

 

         11. Zamolba Roka Vukmana iz Krka, za davanje na korištenje prostorije koja se  



 

4 
 

nalazi u Krku, J. J. Strossmayera, u svrhu stanovanja. Radi se o prostoriji koje je 

zakupnik bio Momo Paunovski. 

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

pravnih odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

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) Tvrtki Plodine d.o.o. Rijeka daje se suglasnost za postavu svjetlećeg reklamnog 

panoa tipa „totem“ dimenzija  4x1x0,5 m na križanju ulice Stjepana Radića i 

Vršanske ceste, na k.č. 2180/13 k. o. Krk u gradu Krku. 

           Točnu mikrolokaciju za postavu totema utvrditi će JUO Grada Krka, Odsjek za 

komunalno gospodarstvo, iz razloga što je navedena lokacija opterećena 

podzemnom infrastrukturom.   

b) Kako je zbog izvođenja građevinskih radova na trgu Krčkih glagoljaša tj. 

izgradnje školske sportske dvorane, konobi – pizzeriji Galija“ u Krku bio 

onemogućen pristup, te su spomenuti radovi onemogućavali obavljanje poslovne 

djelatnosti, udovoljava se zamolbi tvrtke „Bimal“ d.o.o. iz Krka, za otpis 

potraživanja komunalne naknade i spomeničke rente za konobu – pizzeriu 

„Galija“ u gradu Krku, na način da se predmetnu tvrtku oslobađa plaćanja 

komunalne naknade i spomeničke rente za razdoblje od 01. siječnja  2013. godine 

do 30. lipnja 2013. godine. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za otpis potraživanja 

Grada Krka s osnova komunalne naknade utvrđene sad pok. Jurici Velnića iz 

Republike Makedonije, Skopje, za stambeni prostor u Krku, J. Pupačića 2, s 

potraživanjem na dan 31. ožujka 2013. godine u ukupnom iznosu od 3.466,77 kn.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da obvezu komunalne naknade 

za stambeni prostor u Krku, J. Pupačića 2, utvrdi slijedniku iza pok. Jurice 

Velnića – Dominiku Velniću iz Republike Makedonije, Skopje, Bulevar Kočo 

Racin 20/43.  

 

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za popravak makadamskog puta u 

dijelu naselja Kornić između mjesnog groblja i naselja Brajutovci, te se sukladno 

dostavljenoj ponudi za izvođenje radova dostavljenoj od Obrta „Gromača“ vl. 

Emil Braut iz Kornića, Sv. Dunata 35, odobrava iznos od 3.680,00 kn u koji iznos 

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

ovog zaključka).  
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e) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Miroslava Akrapovića iz 

Zagreba, za dnevni najam zakupa javne površine za prodaju dječjih igračaka od 

drveta i sl. u gradu Krku iz razloga što su javne površine zakupljene temeljem 

javnog natječaja i Plana rasporeda privremenih objekata, sukladno Odluci o 

davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene 

novine Primorsko goranske županije“ broj:18/10 i 10/12).  

 

f) Građanima koji imaju u vlasništvu ili u zakupu lokaciju u staroj jezgri grada 

Krka, odnosno osigurano parkiralište, u dvorištu privatne parcele, imati će 

mogućnost ulaska automobilom kroz gornja gradska vrata ( Trg krčkih 

glagoljaša). 

Građani koji nemaju osiguran prostor parkirališta na privatnoj parceli, do 

svojih objekata u staroj gradskoj jezgri, prolaz automobilom kroz gornja 

gradska vrata moći će koristiti u vrijeme određeno za dostavu.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da prikupi podatke i zamolbe 

građana, te iste dostavi tvrtki „Vecla“ d.o.o. Krk kako bi građani  koji 

ispunjavaju uvjet iz stavka I. ovog zaključka mogli koristiti podiznu rampu na 

Trgu krčkih glagoljaša.       

 

g) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za izgradnju dijela 

nogostupa u ulici Krčkih iseljenika, u gradu Krku.  

Zadužuje se Odsjek da angažira tvrtku Geo - line Krk d.o.o. za izradu geodetske 

situacije u dijelu  ulice Krčkih iseljenika, u gradu Krku, te nakon izrade 

geodetske situacije poduzme sve potrebne radnje u cilju izgradnje nogostupa na 

predmetnoj lokaciji.   

 

Ad 3. 

Tijek izrade projektne dokumentacije nerazvrstane gradske ceste oznake U-3.2 i U-3.3 s 

pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, 

obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se idejni projekt nerazvrstane gradske ceste oznake U-3.2 i U-3.3 s 

pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u gradu 

Krku, izrađen od tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Krka, Vela Placa 3.  

Zadužuje se Ana Bajčić Hrgovčić da Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, 

Ispostava Krk, preda zahtjev i ostalu prateću dokumentaciju za ishođenje lokacijske 

dozvole za nerazvrstane gradske ceste oznake U-3.2 i U-3.3 s pripadajućom 

infrastrukturom u poslovnoj Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.  
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Ad 4. 

Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti na Prijedlog 

izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, 

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

Z a k l j u č a k  

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i 

dopuna Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk (vidi prilog 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić“Katarina Frankopan“ Krk). 

Ad 5. 

Prijedlog Općine Vrbnik za dostavu očitovanja za davanje suglasnosti na Prijedlog izmjene i 

dopune Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Vrbnik, obrazložio  je pročelnik Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje prijedlog Općine Vrbnik za dostavu očitovanja za davanje 

suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Vrbnik. 

Upućujemo Dječji vrtić na idućoj sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk, razmotre prijedlog Općine Vrbnik iz prednjeg stavka ovog zaključka, 

te Gradu Krku dostave na suglasnost Prijedlog  izmjene i dopune Pravilnika o upisu 

djece u dječji vrtić Vrbnik, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(„Narodne Novine“ broj: 10/97 i 107/07). 

Ad 6. 

Zamolbu Jelene Mrakovčić iz Krka, za postavu kamene kućice za obavljanje djelatnosti 

jednostavnih  ugostiteljskih usluga na lokaciji istezalište (Šetalište Sv. Bernardina)  u gradu 

Krku, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio 

sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje zamolba Jelene Mrakovčić iz Krka, za postavu kamene kućice za 

obavljanje djelatnosti jednostavnih  ugostiteljskih usluga na lokaciji „istezalište 

(Šetalište Sv. Bernardina)“  u gradu Krku. 

Grad Krk raspolaže javnim površinama kroz natječajne uvjete sukladno Odluci o 

davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene novine 

Primorsko goranske županije“ broj:18/10 i 10/12).   

Kako je predložena lokacija u gradu Krku „na istezalištu – Šetalište Sv. Bernardina“ u 

sastavu Lučkog područja luke Krk kojim upravlja Županijska lučka uprava Krk, Grad 
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Krk nema nadležnost za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti na naznačenoj 

mikrolokaciji.   

Ad 7. 

Zamolbe Obrta za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2, obrazložio  je 

pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a)  Obrtu za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2,  daje se 

odobrenje za održavanje javnog okupljanja  kulturno – zabavnog karaktera u 

uvali Jert na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić, svaki vikend u 

razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna 2013. godine. 

 

b) Obrtu za ribarstvo „Rarog“ vl. Krunoslav Mršić iz Pinezića, Lokvić 2,  daje se 

suglasnost za produženje radnog vremena za ugostiteljski objekt  ( natkriveni 

šank) u uvali Jert na području M.O. Skrbčić – Pinezić, svakodnevno u razdoblju 

od 15. svibnja do 15. rujna 2013. godine, do 04,00 sata ujutro.  

 

Ad 8. 

Zamolbu Kliničko bolničkog centra Rijeka, Klinike za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, za 

sufinanciranje organizacije X. kongresa Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i 

rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave  Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Nije moguće udovoljiti zamolbi Kliničko bolničkog centra Rijeka, Klinike za 

maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, za sufinanciranje organizacije X. kongresa 

Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i 

vrata, iz razloga jer u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu nisu osigurana sredstva 

za navedenu namjenu.  

Ad 9. 

Zamolbu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka, Šetalište Sv. Bernardina bb, za produženje radnog 

vremena ugostiteljskog  objekta  „Casa del padrone“ vikendom do 03,00 sata  u mjesecu 

travnju i svibnju 2013. godine, obrazložio  je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave  

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, odobrava se produženje radnog vremena za Caffe bar  

„Casa del padrone“  svaki vikend u mjesecu travnju i svibnju 2013. godine do 03,00 sata 

ujutro. 
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U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.  

Ad 10. 

Zamolbu Gradskog ogranka SDP-a Krk, u ime koalicije PGS-SDP-HSLS za korištenje javne 

površine u gradu Krku na lokaciji „ispod koprivića“  za potrebe predizborne kampanje, 

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

donio sljedeće  

O d o b r e n j e   

Gradskom ogranku SDP-a Krk, u ime koalicije PGS-SDP-HSLS odobrava se za 

korištenje javne površine, bez naknade  u gradu Krku na lokaciji „ispod koprivića“  za 

potrebe predizborne kampanje, u razdoblju od 15.-27. travnja 2013. godine.  

Ad 11. 

U svezi zakupa javne površine u gradu Krku, povodom  predstojećih izbora za Europski 

parlament iz Republike Hrvatske, te političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju 

na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, 

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

Z a k l j u č a k  

Tijekom izborne promidžbe odobrava se privremena uporaba javne površine bez 

naknade, u gradu Krku i Velike Vijećnice i to kako slijedi: 

 na Trgu Vela Placa  

 u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, (prema prethodnom 

dogovoru i rezervaciji iste) 

 radi održavanja predizbornih skupova političkih stranaka čiji kandidati sudjeluju na 

izborima za Europski parlament iz Republike Hrvatske, te političkih stranaka i 

nezavisnih kandidata koji sudjeluju na lokalnim izborima za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, 

gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.    

Zahtjev za korištenje javne površine dostavlja se u pisanom obliku, JUO Grada Krka 

Odsjeku za komunalno gospodarstvo, tri dana prije  održavanja skupa.  

Ovaj zaključak primjenjuje se tijekom predizborne kampanje na izborima za Europski 

parlament u periodu od 20. ožujka do 12. travnja 2013. godine do 24:00 sata sukladno 

Obveznim uputama broj EP I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova  ("Narodne 

novine" broj 27/13), te tijekom predizborne kampanje na lokalnim izborima u periodu 

koje će biti utvrđen sukladno propisima kojima se reguliraju lokalni izbori.  
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Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,10 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  

 

 


