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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-138-93 

Krk, 20. rujna  2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 138. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 19. rujna (ponedjeljak) 2016. 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, Ana Bajčić 

Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Marinka Margan, 

stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, 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 društvene djelatnosti:  

 Glazbena škola „Ivana Matetića Ronjgova“ Rijeka, Područni odjel Krk- zamolba  za 

sufinanciranje kupnje glazbenih instrumenata za potrebe škole; 

 Izvješće Odsjeka za društvene djelatnosti o priznatim i dodijeljenim oblicima socijalne 

pomoći na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka; 

  Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ iz Krka – zamolba za sufinanciranje nabave 

lektirnih naslova za potrebe knjižnice MŠ Krk i PŠ Vrh; 

 prijedlog Udruge „Zlatni otok pjeva“ iz Krka, za sufinanciranje održavanja festivala 

„Zlatni otok pjeva“ 

2. Imovinsko – pravni predmeti.  

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  
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a) razmatranje geodetskog elaborata izrađenog od tvrtke Geoprojekt d.o.o. Opatija za 

izgradnju ceste u naselju Brzac; 

b)  razmatranje tehničkog rješenja br. 260/16 za izgradnju  pješačkog  nogostupa u 

dijelu Ulice Kralja Tomislava u gradu Krku, izrađeno od tvrtke GPZ d.d. Rijeka; 

c) informacija Odjeka o lokacijskoj dozvoli za dio Crikveničke ulice u gradu Krku i 

za cestu na predjelu Kartec na k. č. 3852 k.o. Krk – grad;  

d)   Parcelacijski elaborat izrađen od tvrtke Geo VV d.o.o. za buduću prometnicu U-3 

(faze 5,6,7) prema lokacijskoj dozvoli kružnog toka ( raskrižje sa ulicom Slavka 

Nikolića u gradu Krku);   

e) izvješće Hrvatskih cesta d.o.o. PJ Rijeka o stanju projektne pripremljenosti 

Rekonstrukcije državne ceste DC 104 dionica od lokalne ceste LC 58086 do 

trajektnog pristaništa Valbiska; 

f) razmatranje potrebe snimanja (skeniranja) gradskih zidina u Krku. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Auto Hrvatska Automobili d.o.o. iz Čavla, Bujanovo 6 zamolba za 

davanje suglasnosti za korištenje javne površine u gradu Krku u cilju promocije 

test vozila marke Mazda, za dan 23. rujna 2016. godine; 

b) Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, 

Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Obala Hrvatske 

mornarice, za mjesec lipanj 2016.  godine; 

c) Zamolba Udruženja obrtnika Otoka Krka, kojom mole da se njihovim 

članovima, odnosno dvojici ribara iz Krka, omogući slobodan pristup tijekom 

dana na području Lukobrana u Krku, radi obavljanja ukrcaja i prijevoza 

ulovljene ribe; 

d) Tvrtka TRI-A studio d.o.o. iz Samobora – zamolba za davanje suglasnosti za 

postavu reklame – svjetlećeg natpisa na zgradi (objekt u izgradnji na k.č. br. 

3194/7-15 k.o. Krk grad,) „ Zagrebačka Banka“ kao budućeg zakupnika 

poslovne zgrade na dijelu Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku. 

5. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za nabavku kompjutera za potrebe Odjeka 

za komunalno gospodarstvo. 

6. Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka- zamolba  

za produženje radnog vremena za dan 30. rujna 2016. godine do 03,00 sata, u 

cilju održavanja manifestacije/ programa zatvaranja sezonskog poslovanja. 

7. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata, 

dostavljen od tvrtke Autotrans d.o.o. Cres. 

8. KUD-a Poljica – zamolba za sufinanciranje održavanja manifestacije smotre 

klapa i folklora, koja će se održati dana 25. rujna 2016. godine, u Poljicima,  

povodom obilježavanja blagdana Sv. Kuzme i Damjana. 

9. Klapa „Kaštadi“ – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine  

na Placi u naselju Poljica, u cilju održavanja smotre klapa i folklora, koja će se 

održati dana 25. rujna 2016. godine. 

10. Tvrtka Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 29 zamolba za korištenje javne 

površine za nastup „Krčkih demo bendova“ na plaži „Plav“ u gradu Krku, za 

dan 24. rujna 2016. godine 
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11. Tvrtka Kubo d.o.o. iz Krka, Kvarnerska 1- zamolba  za produženje radnog 

vremena za dan 23. rujna 2016. godine do 04,00 sata, te za korištenje površine 

Malog parka na Kamplinu u gradu Krku, u cilju organiziranja  dobrodošlice 

gostima prije održavanja sv. mise u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. 

12. Mjesni odbora Poljica zamolba za: 

- davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte povodom obilježavanja  župnog 

blagdana Svetog Kuzme i Damjana, koja će se održati dana 24. Rujna 2016. 

godine u Društvenom domu Bajčići, 

-  sufinanciranje održavanja pučke fešte povodom obilježavanja  župnog blagdana 

Svetog Kuzme i Damjana, koja će se održati dana 24. rujna 2016. godine. 

13. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljen od Kliničko bolničkog centra 

Rijeka. 

14. Ugostiteljski obrt „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, S. Radića 2d zamolba za 

produženje radnog vremena vikendom (petak, subota) do 02,00 sata, u razdoblju 

od 01. listopada 2016. do 01. svibnja 2017. godine. 

15. Odsjek za gospodarstvo:  

a) prijedlog Odsjeka o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije 

razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine, 

b) Biskupija Krk – Župa Vrh i Mjesnog odbora Vrh za sufinanciranje sustava 

hlađenja/ grijanja  u crkvi Sv. Mihovila u Vrhu. 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Marinka Margan,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 

 Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da temeljem Ugovora o angažmanu 

br. 030/16 Agenciji Insula  iz Njivica, Draga 6, isplati sredstava u iznosu od 

12.300,00 kn na ime i za račun grupe Tabako bend, koji su nastupali prigodom 

održavanja manifestacije „Noć iseljenika“. 

                                                                                                                 

 Prihvaća se prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za sufinanciranje izdavanja 

knjige pod nazivom „ Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća“ 

autora Mladena Bastijanića, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 

2016. godinu odobrava iznos od 7.000,00 kn.  

 

 

 Foto klubu Krk odobrava se povremeno korištenje pomoćne prostorije koja se 

nalazi pored službene prostorije Foto kluba, na adresi Kvarnerska 15, Krk u 

svrhu korištenja  tamne komore za razvoj fotografija. 
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 Prihvaća se prijedlog rasporeda korištenja sportske dvorane Osnovne škole  

„Fran Krsto Frankopan“ Krk (vidi prilog predmetni prijedlog rasporeda koji čini 

sastavni dio ovog zaključka).   

 

 Prihvaća se prijedlog Judo kluba „Krk“ iz Krka za nagrađivanje sportaša Nadje 

Nekić i Joška Markovića, oboje iz Krka, za postignuti uspjeh na Europskim 

sveučilišnim igrama koje su održane u Rijeci.  

 

U cilju nagrađivanja sportaša za postignute rezultate na Europskim sveučilišnim 

igrama,  iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava se ukupan iznos od 

1.200,00 kn.  

 

Zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti da sportašu Jošku Markovića iz 

Krka za postignuto drugo mjesto na natjecanju u kategoriji Katame No Kate, 

isplati iznos od 700,00 kn, te Nadji Nekić iz Krka za postignuto treće mjesto na 

natjecanju,  u kategoriji Nage No Kata isplati iznos od 500,00 kn.  

 

 Obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. Krk da pruži organizacijsku i ostalu potrebnu 

pomoć pri održavanju Programa 2. Glagoljske šetemane, u organizaciji Katedre 

Čakavskog sabora Kornić, između 04. i 13. rujna 2016. godine, koja će se odvijati  

u Korniću.  

 

 Prihvaća se prijedlog Općine Omišalj za imenovanje člana Upravnog odbora 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, od strane Općine Omišalj.  

Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da pripremi Odluku o 

razrješenju Paule Mulej iz Njivica, Cvjetni Trg 11, sa dužnosti članice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk te za članicu navedenog 

Upravnog vijeća imenuje Lorenu Mihelčić iz Omišlja, Bjanižov 11.  

 

 Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika - mentora 

Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk za postignute rezultate, Grad Krk 

dodjeljuje nagradu učeniku generacije  i to:  

            novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn dodjeljuje se Dominiku Radiću, iz 

Krka, učeniku strojarskog programa. 

               Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.   

 

 Stolno teniskom klubu Malinska – Dubašnica, odobreno je sufinanciranje u 

iznosu od 3.000,00 kn za održavanje projekta „Lovrečeva open“.  

Kako nije došlo do realizacije projekta „Lovrečeva open“ odobrava se  

prenamjena odobrenih sredstava  u iznosu od 3.000,00 kn za projekt: „ 5. 

Prvenstvo Jadranskih otoka“ koje će se održati 01. listopada 2016. godine u 

Malinskoj.  
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 Društvu sportske rekreacije Primorje iz Rijeke, odobrava se financijska potpora 

za organizaciju natjecanja u društvenoj igri potapanje brodova „Battleship 

Fiume“, koja će se održati 17. rujna 2016. godine u Rijeci, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 1.000,00 kn.  

 

Ad 2. 

 

Prijedloge i zamolbe s područja Imovinsko – pravnih odnosa 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 prijedloga odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja na natječaju 

raspisanom radi osnivanja prava građenja na k. č. 3932/3 k.o. Krk grad površine 1440 m
2
 

radi izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene o čemu je oglas javnog natječaja 

objavljen u glasilu Narodne novine , broj: 78/16 od 31 kolovoza 2016.  

2. Donošenje odluke o početku postupka nabave za ustupanje radova i nabavu opreme za 

uređenje površine za sportske aktivnosti i slobodnog vježbanja na otvorenom na k. č. 2506  

k.o. Krk grad ( područje Dražica u gradu Krku ).   

 

3. Prijedlog Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i 

opće poslove za zaključenje Sporazuma o zajedničkom financiranju uređenja sanitarnog 

čvora na način da Primorsko goranska županija i Grad Krk radove financiraju svaki u 50 % 

iznosa. Procijenjena vrijednost investicije je 95.562,50 kuna , u koji iznos je uključen PDV ( 

točna vrijednost radova biti će poznata nakon provedbe postupka bagatelne nabave koji 

postupak će provesti PGŽ).  

4.Prijedlog Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za produženje roka 

izrade muzeološkog koncepta i idejno izvedbenog rješenja postave pomorske baštine u gradu 

Krku. Produženje roka traži se do konca listopada 2016. godine. Ugovoreni rok istekao je  

1. lipnja 2016. godine. 

 

5. Prijedlog Morich Mariaangele iz Italije, Trst i Giorgolo Darka iz Kukuljanova za prodaju 

njihovih suvlasničkih dijelova k. č. 2065 k.o. Krk grad ukupne površine 1081 m
2
 ( z. č. 1361/1 

k.o. Krk ) Gradu Krku po cijeni od 750,00 kuna po m
2
 ( Morich Mariaangela i  Darko 

Giorgolo suvlasnici su predmetne parcele svaki u  30/240 dijela , odnosno svaki u površini od 

135 m
2
). Grad Krk suvlasnik je navedene parcele u ½ dijela . Prilog: 1. 

6. Prijedlog Marić Joška iz Krka, Sv. Ivana 13 za kupnju 1/7 dijela z. č. 1038 k.o. Krk, 

vlasništvo Grada Krka, koja parcela se nalazi na području Mali Kankul i ima ukupnu 

površinu od 3223 m
2
, slijedom čega je Grad Krk vlasnik površine od 460 m

2
. Prilog: 2. 

 

7. Prijedlozi za produženje Ugovora o zakupu zemljišta: 
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- Ante Čabraja iz Krka, I. Meštrovića 25 , za k. č. 2038/1 k.o. Krk grad , površine 117 m
2
 

( ugovor je istekao 2. svibnja 2016. godine ); 

-Željko Dujmović iz Krka, I. Meštrovića 15 , za dio k. č. 3320/1 površine 344 m
2
 i dio  

k. č. 3318/1 površine 99 m
2
, obje k.o. Krk grad ( ugovor ističe 1. listopada 2016. godine) 

-Marko Bizjak iz Ljubljane, Slovenija, za dio z. č. 697/3 površine 50 m
2
, k.o. Skrpčići  

( ugovor je istekao 3. lipnja 2016. godine ). 

 

8.Prijedlog Nevenke Filipović iz Zagreba, Ruže Martinčić iz Punta i Ljubice Linardić iz 

Rijeke, za prodaju k. č. 2572 k.o. Krk grad ( z. č. 1044/9 k.o. Krk ) površine 1212 m
2
 , koje 

parcele su predlagateljice suvlasnice svaka u 1/3 dijela , po cijeni od 75 EUR po m
2
 zemljišta. 

Prilog: 3. 

9. Prijedlog Parole d.o.o. sa sjedištem u Krku, Ivana Meštrovića 1 a ( Sabina Bajčić ) za 

zakup dijela k. č. 2211/1 ( z. č. 1032/1 ) površine 63 m
2
 i dijela k. č. 2210/1 ( z. č. 1032/17 k.o. 

Krk ) površine 55 m
2
 , radi uređenja okućnice stambene građevine izgrađene na k. č. 2211/5  

k.o. Krk grad. Prilog: 4. 

 

10. Prijedlog Nikole i Jelisave Mihalić iz Krka, Mate Balote 13 , za zaključenje 

kupoprodajnog ugovora za k. č. 2192/5 površine 40 m
2
; k.č. 2192/2 površine 242 m

2 
i  

k. č. 2192/6 površine 43 m
2
 , sve k.o. Krk grad , koje parcele ulaze u sastav Riječke ulice i 

ulice Mate Balote u gradu Krku. Prilog: 5. 

 

11. Prijedlog Jurina Adalcize iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 17 za isplatu naknade za stabla 

maslina koja se nalaze na k. č. 3860/2 k.o. Krk grad ( z. č. 1588/16 k.o. Krk ) za koju parcelu 

je sa imenovanom Grad Krk zaključio ugovor o zamjeni nekretnina dana 15. lipnja 2016. 

godine, te je na temelju istog stekao na navedenoj parceli pravo vlasništva. Kupoprodajni 

ugovor zaključen je radi izgradnje ceste na području Mali Kartec.  

12. Prijedlog Mata i Cecilije Magašić za kupnju z. č. 1394/156 površine 5 m
2
 i z. č. 1394/43 

površine 71 m
2
 , radi formiranja građevinske parcele zajedno sa z. č. 1394/72 ( kuća, dvor, 

garaža ) vlasništvo predlagatelja , te prijedlog za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za dio 

k. č. 3314/8 k.o. Krk grad koji se nalazi u posjedu predlagatelja. Prilog 6. 

13. Donošenje odluke o uvjetima i načinu rješavanja imovinsko pravnih odnosa , vezano za 

Zaključak Gradonačelnika kojim se nalaže provođenje postupka otkupa zemljišta za cestu kod 

zgrade koja će se graditi u sklopu programa društveno poticane stanogradnje u gradu Krku. 

14. Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za rješavanje problematike bespravnog 

korištenja javne površine i površine u vlasništvu RH ( dio z. č. 1452/1 k.o. Vrh ) od strane 

Mladene Matejčić ( ranije Cvitković ) iz Vrha. Prilog: 7 i 8. 

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

nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   
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Ad 3. 

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

Galjanić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

a)                                        Z a k l j u č k e 

Vezano za daljnji nastavak projekta za izgradnju ceste u naselju Brzac organizirati će se 

sastanak sa Mjesnim odborom Milohnić i tvrtkom  Geoprojekt d.o.o. Opatija 

izrađivačem geodetskog elaborata br. 03-395/2013.  

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke Geoprojekt 

d.o.o. Opatija zatraži ponudu za izradu idejnih projekata.  

Cestu je potrebno projektirati sa dijelom izvan građevinskog područja koji je otkupljen 

od privatnih vlasnika (Rušin Danica) i dijelom prema Idejnom rješenju br. 3 tvrtke 

Geoprojekt d.o.o. Opatija.  

b)  

Prihvaća se tehničko rješenje br. 260/16 za izgradnju  pješačkog  nogostupa u dijelu 

Ulice Kralja Tomislava u gradu Krku, izrađeno od tvrtke GPZ d.d. Rijeka, sa 

procijenjenom vrijednosti za izvođenje radova u iznosu bod 185.740,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

Vezano za izvedbu radova na pripremi DTK kabelske instalacije, napominje se da šahte 

za DTK kabelsku instalaciju budu smještene na javnoj površini.  

c)  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak javne 

nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupaka javne 

nabave bagatelne vrijednosti.  

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

lokacijskoj dozvoli za dio Crikveničke ulice u gradu Krku i za cestu na predjelu Kartec 

na k. č. 3852 k.o. Krk – grad.  

Prihvaćaju se Idejni projekti izrađeni od tvrtke GPZ d.d. za gradnju komunalne 

infrastrukture „Dio Crikveničke ulice do k. č. 3854 k.o. Krk-grad (dijelovi IS 1, 2A, 2B 

iz DPU –a Pahlić Marušić i dio ostale ulice prema UPU-1 Krk) broj: IP-176/16.  

d)  

Na temelju izrađenog Parcelacijskog  elaborata za buduću prometnicu U-3 (faze 5,6,7) 

prema lokacijskoj dozvoli kružnog toka ( raskrižje sa ulicom Slavka Nikolića u gradu 

Krku), obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pokrene 

postupak za ishođenje građevinske dozvole za faze 5,6,7 iz lokacijske dozvole, te da 
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naruči izradu glavnih projekta sa svim potrebnim instalacijama i potvrdama glavnih 

projekata.  

e)  

Prihvaća se izvješće Hrvatskih cesta d.o.o. PJ Rijeka o stanju projektne pripremljenosti 

Rekonstrukcije državne ceste DC 104 dionica od lokalne ceste LC 58086 do trajektnog 

pristaništa Valbiska, duljine 3,60 km izrađeno od tvrtke Rijekaprojekt d.o.o. 

Grad Krk predlaže da se na postojećim dionicama prilikom rekonstrukcije ne smanjuje 

broj i širina prometnih traka.  

Važeća prostorno planska dokumentacija je u skladu s mišljenjima Hrvatskih cesta 

d.o.o. . Ukoliko su potrebne izmjene na inicijativu Hrvatskih cesta moguće je u prvu 

sljedeću odluku o izradi uvrstiti traženo.  

f)  

Prima se na znanje informativna ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore u 

vrijednosti 73.620,00 kn + PDV što ukupno iznosi 92.025,00 kn za 3D skeniranje zidina 

stare gradske jezgre grada Krka u dužini 1227 m prema grafičkom prilogu koji je 

sastavni dio ovog zaključka.  

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak nabave u 

cilju što hitnijeg izvođenja radova.  

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe 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)  

Tvrtki Auto Hrvatska Automobili d.o.o. iz Čavla, daje se suglasnost za korištenje javne 

površine (50 m
2
) u gradu Krku na rivi,  za dan 23. rujna 2016. godine, u vremenu od 

10,00 – 14,30 sati, u cilju prezentacije test vozila marke Mazda.  

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

privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 29/15) podnositelj zamolbe 

dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo uplatiti iznos od 10 

kn / m
2
 po danu, za zakup površine, kao i paušalne troškove električne energije u iznosu 

od 200,00 kn.  

Obvezuje se Prometni redar Grada Krka da na dan održavanja prezentacije vozila 

izvrši spuštanje pilomata  kod koprivića, radi nesmetanog prolaska vozila.   

Obvezuje se Vecla d.o.o. izvršiti priključak na električnu energiju. 
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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)  

Prima se na znanje  Obavijest  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, 

Obala Hrvatske mornarice, za mjesec lipanj 2016. godine.  

Grad Krk svesti će priključnu snagu za obračunsko mjesto broj 70900260, na adresi 

Krk, Obala Hrvatske mornarice na priključnu snagu od 11,04 kW kao što je i odobrena 

energetska suglasnost.  

Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. da sve korisnike priključuje isključivo na ormarić na 

obračunskom mjestu 70927001, za koji je registrirana snaga od 59,9  kW. 

Nadalje, obvezuje se tvrtka Vecla d.o.o. da promijeni bravice na priključnim 

ormarićima na mjernim mjestima broj 70900260 i 70927001, te da ključeve koriste 

isključivo djelatnici Vecle d.o.o. 

c)  

Zbog velikog broja kupača u vrijeme turističke sezone na području Lukobrana u gradu 

Krku, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Udruženja obrtnika Otoka Krka, 

kojom mole da se njihovim članovima, odnosno dvojici ribara iz Krka, omogući 

slobodan pristup tijekom dana na području Lukobrana u Krku, radi obavljanja ukrcaja 

i prijevoza ulovljene ribe, u vrijeme zabrane prometa navedenim područjem.  

Za vrijeme naplate parkirališta od 01. lipnja do 30.rujna 2017. godine i narednih 

godina, planira se uvesti naplata parkirališta u ulici Ježevac, a podnositeljima zamolbe 

omogućit će se neograničeno parkiranje uz plaćanje sezonske karte u iznosu od 300,00 

kn godišnje.  

d)  

Grad Krk daje  načelnu suglasnost na prijedlog tvrtke TRI-A studio d.o.o. iz Samobora 

za  postavu reklame – svjetlećeg natpisa na zgradi„ Zagrebačka Banka“ - objekt u 

izgradnji na k.č. br. 3194/7-15 k.o. Krk grad,  kao budućeg zakupnika poslovne zgrade 

na dijelu Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku. 

Grad Krk predlaže da slova budu od prirodnih materijala, bijele boje, pojedinačne 

izrade slova, od koje svako slovo zasebno treba biti pričvršćeno na metalnom profilu, 

indirektno osvijetljeno ( led rasvjeta iza slova).   

Molimo podnositelja zamolbe da konačni prijedlog reklame – svjetlećeg natpisa 

„Zagrebačka banka“ dostavi JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo za davanje 

suglasnosti na isti.   
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Ad 5. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku kompjutera za potrebe Odjeka za komunalno 

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

Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za nabavku kompjutera za potrebe 

Odjeka za komunalno gospodarstvo, u iznosu od 5.092,50 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu br. 16-010-000251, koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Ad 6. 

Zamolbu Obrta za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka, za 

produženje radnog vremena za dan 30. rujna 2016. godine do 03,00 sata, u cilju održavanja 

manifestacije/ programa zatvaranja sezonskog poslovanja, obrazložio je pročelnik Marinko 

Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

Obrtu za ugostiteljstvo i trgovinu „Art Cafe“ vl. Dominic Ružić iz Krka, odobrava se za 

produženje radnog vremena za dan 30. rujna 2016. godine do 03,00 sata, zbog 

održavanja manifestacije/programa zatvaranja sezonskog poslovanja.  

Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se 

regulira zaštita od buke i javni red i mir. 

Ad 7. 

Prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata, dostavljen od 

tvrtke Autotrans d.o.o. Cres, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i 

studenata, dostavljen od tvrtke Autotrans d.o.o. Cres (vidi prilog predmetni prijedlog 

Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 8. 

Zamolbu  KUD-a Poljica za sufinanciranje održavanja manifestacije smotre klapa i folklora, 

koja će se održati dana 25. rujna 2016. godine, u Poljicima,  povodom obilježavanja blagdana 

Sv. Kuzme i Damjana, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  
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U cilju održavanja manifestacije „smotre klapa i folklora“, koja će se održati dana 25. 

rujna 2016. godine, u Poljicima, povodom obilježavanja blagdana Sv. Kuzme i Damjana, 

KUD –u Poljica odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 kn za kupnju 

namirnica, prema dostavljenom računu.  

Ad 9. 

Zamolbu  Klape „Kaštadi“ za davanje suglasnosti za korištenje javne površine  na Placi u 

naselju Poljica, u cilju održavanja smotre klapa i folklora, koja će se održati dana 25. rujna 

2016. godine, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

Klapi „Kaštadi“ daje se suglasnost za korištenje javne površine  na Placi u naselju 

Poljica, u cilju održavanja smotre klapa i folklora, koja će se održati dana 25. rujna 

2016. godine. 

Ad 10. 

Zamolbu  tvrtke Krk Montaža d.o.o. iz Krka, Dobrinjska 29, za korištenje javne površine za 

nastup „Krčkih demo bendova“ na plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 24. rujna 2016. godine, 

obrazložio je pročelnik 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, Dobrinjska 29, odobrava se korištenje javne 

površine za nastup „Krčkih demo bendova“ na plaži „Plav“ u gradu Krku, za dan 24. 

rujna 2016. godine, u vremenu od 18,00 do 02,00 sata.  

Ad 11. 

Zamolbu tvrtke Kubo d.o.o. iz Krka, Kvarnerska 1, za produženje radnog vremena za dan 23. 

rujna 2016. godine do 04,00 sata, te za korištenje površine Malog parka na Kamplinu u gradu 

Krku, u cilju organiziranja  dobrodošlice gostima prije održavanja sv. mise u crkvi Uznesenja 

Blažene Djevice Marije, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

Tvrtki Kubo d.o.o. iz Krka, odobrava se za produženje radnog vremena za dan 23. 

rujna 2016. godine do 04,00 sata, radi održavanja svadbe u restoranu Vejas na adresi 

Kvarnerska 1, Krk.  

Nadalje, daje se suglasnost za korištenje površine Malog parka na Trgu Kamplin, u 

gradu Krku, u cilju organiziranja  dobrodošlice gostima prije održavanja sv. mise u 

crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije.  
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Moli se tvrtku Kubo d.o.o. da prilikom održavanja i organiziranja dobrodošlice gostima 

u Malom parku na Trgu Kamlin vodi računa o  raslinju u parku, kako se ne bi uništilo.  

Ad 12. 

Zamolbe  Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti za održavanje pučke fešte  i za  

sufinanciranje održavanja pučke fešte povodom obilježavanja  župnog blagdana Svetog 

Kuzme i Damjana, koja će se održati dana 24. rujna 2016. godine,  obrazložio je pročelnik 

Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  

 

a) Mjesnom odboru Poljica daje se suglasnost za održavanje pučke fešte povodom 

obilježavanja  župnog blagdana Svetog Kuzme i Damjana, koja će se održati 

dana 24. rujna 2016. godine u Društvenom domu Bajčići, u vremenu od 21,00 – 

05,00 sata.                                                                                                                   

b) Mjesnom odboru Poljica odobrava se financijska potpora za održavanje pučke 

fešte povodom obilježavanja  župnog blagdana Svetog Kuzme i Damjana, te se u 

tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 5.274,63 

kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (za održavanje fešte i nabavku pića i 

pogača koje će se dijeliti nakon održavanja sv. mise).                                                                                                                   

 

Ad 13. 

Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljen od Kliničko bolničkog centra Rijeka, 

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

                                       Z a k l j u č a k  

Prihvaća se Ugovora o poslovnoj suradnji, dostavljen od Kliničko bolničkog centra 

Rijeka (pružanje specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma 

zdravlja Krk (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Na narednoj sjednici  Koordinacije JLS otoka Krka Grad Krk predložiti će zajedničko 

sufinanciranje pružanja usluga specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite u 

ordinacijama Doma zdravlja Krk, prema ključu broja stanovnika, sukladno Popisu 

stanovnika iz 2011. godine.   

Ad 14. 

Zamolbu Ugostiteljskog obrta „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, S. Radića 2d,  za 

produženje radnog vremena vikendom (petak, subota) do 02,00 sata, u razdoblju od 01. 

listopada 2016. do 01. svibnja 2017. godine, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

                                       Z a k l j u č a k  
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Ugostiteljskom obrtu „Vignole“ vl. Ermano Lužina iz Krka, odobrava se produženje 

radnog vremena vikendom (petak, subota) do 02,00 sata, u razdoblju od 01. listopada 

2016. godine do 01. svibnja 2017. godine.  

 Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se 

regulira zaštita od buke i javni red i mir. 

                                                                              

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

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.  

 

Ad 15. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić,  te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a)  

1. Prihvaća se Nacrt Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Krka do 2020. 

godine (vidi prilog predmetni Nacrt Odluke …koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

 

2. Nacrt Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine 

upućuje se Upravnom odjelu za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša 

PGŽ za dobivanje mišljenja o provedenom postupku ocjene.   

 

b)  

Prihvaća se zamolba Biskupije Krk – Župa Vrh i Mjesnog odbora Vrh za 

sufinanciranje sustava hlađenja/grijanja u crkvi Sv. Mihovila u Vrhu. 

Za naprijed navedenu namjenu Grad Krk će iz Proračuna za 2016. godinu, iz 

pozicije kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za 2016. godinu osigurati 

iznos od 38.079,38 kn.  

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da sukladno naprijed navedenim 

odredbama ovog zaključka, pripremi prijedlog Ugovora o donaciji sredstava.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.45 sati. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                              GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                            Darijo Vasilić, prof. 
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