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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/17-01/03 

Ur.broj:2142/01-02/1-17-7- 15 

Krk, 11. srpnja  2017. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 7. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. srpnja (ponedjeljak) 2017. 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, Igor Hrast, 

stručni suradnik za održivi razvoj, Mladena Matejčić, 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 komunalno gospodarstvo:  

a) Obrt za trgovinu i usluge „Auto Pavlović“ Krk – ponuda za bojanje betonskih 

gljiva u gradu Krku; 

b) Tvrtka Geos d.o.o. Rovinj – ponuda za izgradnju tri upojna bunara na 

makadamskoj cesti na predjelu Kimpi, koja cesta se rekonstruirala putem 

programa IPARD; 

c) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi postave horizontalnih 

usporivača u dijelu ulice Narodnog Preporoda (kod stepenica koje povezuju 

ulicu Narodnog Preporoda i Krčkih Iseljenika) u gradu Krku; 

d) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za sufinanciranje kupnje i postave digitalnog 

brzinomjera u naselju Linardić;     
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e) Mjesni odbor Poljica – zamolba za sufinanciranje uređenja i širenja postojećeg 

makadamskog poljoprivrednog puta na području Obla Šljaj; 

f) Maracich Liliana, iz Krka, J. J. Strosmayera 20/1 zahtjev za kupnju betonske 

grobne niše na Gradskom groblju Krk; 

g) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi postave zaštitne 

ograde na Šetalištu Dražica na potezu od kuće obitelji Pejnović do odmarališta 

franjevaca (nekadašnje odmaralište Zorka);   

h) Prijedlog  Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi postave saobraćajnih 

znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja za autobuse  u ulici Narodnog 

Preporoda na ugibalištu preko puta Inine postaje (cesta prema Puntu) u gradu 

Krku; 

i) Tvrtka Valamar riviera d.o.o. iz Poreča – zahtjev za zakup 20 (dvadeset) 

parkirnih mjesta na javnom parkiralištu koje se nalazi neposredno pri ulazu u 

kamp Ježevac; 

j) Obrt Vebra proizvodnja Krk vl. Ivan Fugošić, iz Krka, Vršanska 16- ponuda  za 

izradu brončanih vijaka za kandelabere u gradu Krku; 

k) Zamolba tvrtke Welcome production d.o.o. iz Zagreba, Rusanova 8, za 

fotografiranje kampanje za klijenta   BMW, na lokaciji Trg krčkih glagoljaša 

pored novoizgrađene sportske dvorane, dana 15., 16.,   17. srpnja 2017. godine. 

2. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Ponuda Odvjetnika Matteo Cattonaro iz Rijeke, Janeza Trdine 2/IV, za 

odvjetničke usluge – sastavljanje ugovora o osnivanju prava služnosti za 

korištenje parcele na polju Kimpi u vlasništvu Mikija Depikolozvane iz Krka, u 

cilju postave kućice za navodnjavanje; 

b) Inicijativa LAG-a Kvarnerski otoci za sufinanciranje provedbe projekata 

usmjerenih mladim ljudima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava 

dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu; 

c) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo vezan za sufinanciranje održavanja sportskih 

aktivnosti na vježbalištu na otvorenom u park šumi Dražica, kao dodatni 

turistički sadržaj. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a)  Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izdavanju 

Lokacijske dozvole za izgradnju ceste u Poslovnoj zoni 29 Grada Krka, prema 

zahtjevu tvrtke Cro futura d.o.o. Krk; 

b) Damjana Mihaić iz Pinezića – zamolba za izgradnju javne rasvjete pokraj 

obiteljske kuće kbr. 40 u naselju Pinezići; 

c) Fabijan Kosića iz Brusići 15, Krk – zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za 

izgradnju prometnice u naselju Vrh, prema Idejnom projektu br. 3/16 – IP 

izrađenom od tvrtke Veja d.o.o.   

d) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o izdavanju 

Lokacijske dozvole za rekonstrukciju križanja ulice Stjepana Radića i ulice 

Narodnog Preporoda, sa parkiralištem u gradu Krku; 

e) Tvrtka Planimetar d.o.o. – ponuda za izradu Urbanističko tehničkog rješenja na 

području Mali Kartec u gradu Krku; 



 

 
3 

f) Tvrtka Planimetar d.o.o. – ponuda za izradu Urbanističko tehničkog rješenja 

radne zone u Korniću i geodetske podloge (situacijsko visinski snimak) u 

mjerilu 1:1000 za potrebe izrade Urbanističko tehničkog rješenja; 

g) Tvrtka Valamar d.d. – zahtjev za pokretanje postupka stavljanja izvan snage 

Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku.  

4. Prijedlog Ugovora o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje broj: 

27324860, dostavljen od tvrtke Agram Life osiguranje d.d. iz Rijeke. 

5.   Obrt „Božo grill“ vl. Božidar Čolaković iz Krka, J. J. Strossmayera 29, 

zahtjev za: - za produženje radnog vremena do 02,00 sata za Cafe bara 

„Storija“ na adresi J. J. Strossmayera 31, u gradu Krku; 

- davanje odobrenja za izvođenje žive glazbe na ugostiteljskoj terasi Caffe 

bara  „Storija“ na adresi J. J. Strossmayera 31, u gradu Krku. 

6. Daria i Vilim Papa iz Krka, Stanka Vraza 3- zamolba  za sufinanciranje 

boravka njihovog djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine 

2017./2018. 

7. Izvješće o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, za pedagošku 

godinu 2017. /2018.,   

8. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

nabavu nefinancijske imovine u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk. 

9. Prijedlog OPG Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, 17. Travnja 13,  za 

oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju poluugrađene 

poslovne zgrade sa siranom, klaonicom i kušaonicom – degustacijom i 

prodajom vlastitih proizvoda u naselju Lakmartin. 

10. Primorsko goranska županija i Udruga za zaštitu i prava životinja,  Zagreb – 

zahtjev vezan za ustupanje vizuala za tradicionalnu kampanju „Obitelj na 

more, pas na ulicu“ kao i letak o obvezama skrbnika pasa prema Zakonu o 

zaštiti životinja. 

11.  Radio otok Krk – prijedlog za sufinanciranje manifestacije proslave 20. 

obljetnice rada Radia otok Krk. 

12. Prijedlog Ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite povodom pučke fešte 

Jakovljeve koja će se održati 25. srpnja 2017. godine  u Korniću. 

 

Ad 1. 

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) Prihvaća se ponuda  Obrta za trgovinu i usluge „Auto Pavlović“ Krk za bojanje 

betonskih gljiva u gradu Krku (55 komada) u iznosu od 5.500,00 kn.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Geos d.o.o. Rovinj za izgradnju tri upojna bunara na 

makadamskoj cesti na predjelu Kimpi, u iznosu od 53.900,00 kn u koji iznos nije 
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uključen iznos PDV-a – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog 

zaključak.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo o potrebi postave 

horizontalnih usporivača u dijelu ulice Narodnog Preporoda (kod stepenica koje 

povezuju ulicu Narodnog Preporoda i Krčkih Iseljenika) u gradu Krku. 

Obvezuje se  prometni redar Grada Krka da od Županijske uprave za ceste 

Rijeka zatraži suglasnost za postavu horizontalnih usporivača u dijelu ulice 

Narodnog Preporoda u gradu Krku, te nakon dobivene suglasnosti naruči 

postavu istih.   

 

d) Grad Krk nije u mogućnosti realizirati zamolbu Mjesnog odbora Milohnić za 

sufinanciranje kupnje i postave digitalnog brzinomjera u naselju Linardić. 

 

U cilju sigurnosti pješaka u centru naselja Linardić, Grad Krk predlaže postavu 

tzv. 

 „ležećih policajaca“, te se  obvezuje prometni redar Grada Krka da od 

Županijske uprave za ceste, Rijeka zatraži suglasnost za postavu horizontalnih 

usporivača u centru naselja Linardić.  

 

e) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje uređenja i širenja 

postojećeg makadamskog poljoprivrednog puta na području Obla Šljaj, te se 

prihvaća ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića  u iznosu od 47.500,00 kn u 

koji iznos je uključen iznos PDV-a za izvođenje radova na uređenju   

makadamskog poljoprivrednog puta na području Obla Šljaj. 

 

f) Prihvaća se zamolba Maracich Liliane, iz Krka, za korištenje grobnog mjesta - 

kupnju betonske grobne niše i pravo ukopa na Gradskom groblju Krk. 

 

Za dodijeljeno grobno mjesto – jednostruka niša za lijes sa granitnim 

poklopcem i pripadajućim zemljištem, Korisnica je dužna uplatiti  jednokratni 

iznos od 12.000,00 kuna.  

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo,  

upisati će Korisnicu u grobni očevidnik Grada Krka – gradsko groblje Krk, 

po izvršenoj uplati iz točke 2. ovog Zaključka. 

Korisnica je obvezna plaćati godišnju grobnu naknadu za održavanje groblja 

po ispostavljenoj uplatnici i računu Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.  

 

g) Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku,  naruči 

izradu i postavu zaštitne ograde od inox materijala  na Šetalištu Dražica,  na 

potezu od kuće obitelji Pejnović do odmarališta franjevaca (nekadašnje 

odmaralište Zorka),  u cilju povećanja sigurnosti pješaka.  
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h) Nalaže se prometnom redaru Grada Krka da u dijelu ulice  Narodnog Preporoda 

u gradu Krku, na ugibalištu preko puta Inine postaje (cesta prema Puntu),  

naruči postavu prometnih  znakova zabrane zaustavljanja i parkiranja za 

autobuse. 

 

i) Prihvaća se prijedlog tvrtke Valamar riviera d.o.o. iz Poreča za zakup 20 

(dvadeset) parkirnih mjesta na javnom parkiralištu koje se nalazi neposredno pri 

ulazu u kamp Ježevac, na način da tvrtka Valamar riviera d.o.o.,  Gradu Krku 

ustupi površina u vlasništvu tvrtke, u ulici Ježevac, koja površina se nalazi s 

jedne i druge strane tenis terena.  

Predmetnu površinu u ulici Ježevac  Grad Krk bi oformio za parkirališni 

prostor.  

Grad Krk predlaže rješavanje međusobnih odnosa sklapanjem Ugovora o 

kompenzaciji.   

     

j) Prihvaća se ponuda Obrta Vebra proizvodnja Krk,  Vršanska 16, za izradu 

brončanih vijaka za kandelabere u gradu Krku, oznake Ms M12x30 30 komada  

(1 kom 35,00 kn ) i Ms M12x55 30 komada (1 kom 52,00 kn).  

  

k) Tvrtki Welcome production d.o.o. iz Zagreba, odobrava se korištenje javne 

površine na lokaciji Trg krčkih glagoljaša za fotografiranje kampanje za klijenta   

BMW, za dane 15., 16.,  i 17. srpnja 2017. godine.   

 

Temeljem  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 

3.000,00 kn dnevno za zakup površine.  

 

Podnositelj zamolbe dužan je naknadu za korištenje javne površine podmiriti 

prije korištenja iste.  

 

Ulazak kombija na Trg krčkih glagoljaša dozvoljava se radi dostave opreme, 

međutim parkiranje kombija na trgu dopušta se za jedno dostavno vozilo.  

 

Ostala vozila mogu se parkirati na parkiralištu „fratri“.  

 

Ad 2. 

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

Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda Odvjetnika Mattea Cattonaro iz Rijeke, za odvjetničke 

usluge – sastavljanje ugovora o osnivanju prava služnosti za korištenje parcele 



 

 
6 

na polju Kimpi u vlasništvu Mikija Depikolozvane iz Krka, u cilju postave kućice 

za navodnjavanje, u iznosu od 2.000,00 kn – vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka.     

   

b) Grad Krk prihvaća inicijativu LAG-a Kvarnerski otoci za sufinanciranje 

provedbe projekta „Mladi i aktivni otočani“ usmjeren mladim ljudima, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2017. godinu odobrava iznos od 

5.000,00 kn.  

 

c) Vezano za prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za sufinanciranje održavanja 

sportskih aktivnosti na vježbalištu na otvorenom u park šumi Dražica, za mjesec 

srpanj i kolovoz 2017. godine, kao dodatnog turističkog sadržaja, Grad Krk 

sufinancirati će 50% ukupnog mjesečnog troška održavanja treninga i 

prisutnosti na prostoru vježbališta na otvorenom sa uključenim troškovima 

računovodstva i naknade za ZAMP, kao i dodatne troškove vezane za izradu, 

dizajn i tisak letaka za TZ, hotele i agencije kao i izradu majica za trenere u 

ukupnom iznosu od 18.490,00 kn. 

 

Ad 3. 

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

Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Prima se na znanje  informacija  Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša o izdavanju Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/17-03/15, Urbroj: 

2170/1-03-04/3-17-5, za zahvat u prostoru „Građenje nerazvrstane ceste planske 

oznake U-5.3 – sekundarna gradska prometnica na k.č. 1246/17, 1247/5 te 

dijelovima k.č. 1242, 1246/3, 1245/2, 1246/16, 1246/15, 1246/13, 1246/12, sve k.o. 

Krk.  

            Obvezuje se  Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke Geo 

VV d.o.o. Rijeka, zatraži ponudu za izradu parcelacijskog elaborata, nakon čega 

će se rješavati imovinsko – pravni odnosi.        

b) Udovoljava se zamolbi Damjane Mihaić iz Pinezića za izgradnju javne rasvjete 

pokraj obiteljske kuće kbr. 40 u naselju Pinezići, te se temeljem troškovnika 

izrađenog od Franje Magaša za izgradnju javne rasvjete pokraj obiteljske kuće 

kbr. 40 u naselju Pinezići, prihvaća  ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge 

vl. Andrija Janeš za dobavu, dopremu i ugradnju led svjetiljke u iznosu od 

3.096,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  
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c) Prima se na znanje zahtjev Fabijana Kosića iz Brusići 15, Krk za ishođenje 

lokacijske dozvole za izgradnju prometnice u naselju Vrh, prema Idejnom 

projektu br. 3/16 – IP izrađenom od tvrtke Veja d.o.o. Krk. 

 

            Sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 

153/13) investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture može biti osoba 

čijem zemljištu ili građevini služi infrastruktura ako za to imaju suglasnost 

jedinice lokalne samouprave, pa se financiranje može ugovoriti sa strankom 

pozivom na navedeni članak.   

            Između Grada Krka i investitora  potpisat će se Ugovori o sufinanciranju 

uređenja građevinskog zemljišta, sukladno članku 165. Zakona o prostornom 

uređenju i to za financiranje idejnih projekata parcelacijskog elaborata, glavnih 

projekata sa izvedbenim troškovnicima i obvezom stranke da ishodi posebne 

uvjete javnopravnih tijela prije podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu i 

potvrde glavnog projekta, a prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu. 

            Upućuje se stranka u Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove na sklapanje 

Ugovora iz stavka 2. ovog zaključka.    

d) Prima se na znanje  informacija  Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša o izdavanju Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/17-03/19, Urbroj: 

2170/1-03-04/2-17-5, za zahvat u prostoru „Rekonstrukcija križanja ulice 

Stjepana Radića i ulice Narodnog Preporoda, sa parkiralištem na dijelovima k.č. 

2103/2, 2103/3, 2115/1, 2102, 4078, 2136, 2137/3, 4079/1, 2666, 2652, 3170, 2095, 

2096, 2097/1, 2097/2, 2098, 2100, 2099, 2101, 2092/1 sve k.o. Krk grad.      

            Obvezuje se  Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od tvrtke Geo 

VV d.o.o. Rijeka, zatraži ponudu za izradu parcelacijskog elaborata, nakon čega 

će se rješavati imovinsko – pravni odnosi.        

e) Prima se na znanje ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Urbanističko 

tehničkog rješenja na području Mali Kartec u gradu Krku.  

            Za prostorno funkcionalnu cjelinu zapad odobrava se varijanta 2B uz sitne 

tehničke korekcije. 

             Prostorno funkcionalnu cjelinu istok riješit će se nakon dostave podataka 

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o riješenim imovinsko pravnim 

odnosima, odnosno o prodaji vlasništva dijela čestice uz odabranu prometnicu iz 

varijante 2B, uz tehničke korekcije. 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Urbanističko tehničkog 

rješenja radne zone u Korniću i geodetske podloge (situacijsko visinski snimak) u 

mjerilu 1:1000 za potrebe izrade Urbanističko tehničkog rješenja, u ukupnom 
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iznosu od 25.260,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a – vidi prilog 

predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

g)  

   Prima se na znanje zahtjev tvrtke Valamar d.d. za pokretanje postupka stavljanja 

izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku. 

 

Razmatrajući zahtjev konstatirano je sljedeće:  

 Za razmatrani zahtjev na snazi je UPU 1 – Krk i DPU dijela područja Radićeve 

ulice u gradu Krku; 

 Sukladno UPU 1 Krk čestica na kojoj je izgrađen objekt u vlasništvu Valamar 

Riviera d.d. k. č. 2107/2 (kao i čestice k. č. 2106/2 i 2104/6 k.o. Krk grad) su u zoni 

M1-3.  

 Osnovni uvjeti gradnje prema tablicama u prilogu dozvoljavaju: 

◦ višestambenu gradnju (min.površina g.č.-1000m
2
,max. kig 0,3, max. kis 0,8 

sa podrumom 1,1, max visina 10,5m, Po+P+2)  

◦ javnu i društvenu (min.površina g.č.500m
2
,max. kig 0,3, max. kis 0,8 sa 

podrumom 1,4, max visina 10,5m, Po+P+2) 

◦ sportsko-rekreacijsku građevinu (min.površina g.č.500m
2
,max. kig 0,3, 

max. kis 0,8 sa podrumom 1,4, max visina 10,5m, Po+P+2) 

Turističko-ugostiteljska namjena nije predviđena (samo kao prateći sadržaj).  

Sukladno DPU dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku za predmetne čestice vrijede 

uvjeti gradnje- .površine g.č. su određene grafički, max. kig 0,25, max. kis 0,75, max 

visina 8,5m, P+2) 

-za k.č.2107/2 je određena namjena stambena-poslovna – društvena sa max. 17 stamenih 

jedinica 

-za k.č.2106/2 je određena namjena stambena –društvena sa max. 6  stamenih jedinica 

- za k.č.2104/6 je određena namjena stambena -poslovna –društvena sa max. 7 

stamenih jedinica. 

Na temelju podataka može se izvesti rekonstrukcija i prenamjena objekta  u stambeni  sa 

17 stambenih jedinica i nije određena veličina stambenih jedinica.  

Prema posjedovnom listu objekt je gospodarska zgrada s dvorištem. 

Ugostiteljsko turistički objekt se ne može realizirati ni na temelju uvjeta iz DPU-a kao ni 

na temelju uvjeta iz UPU-a. 

U ovom slučaju rekonstrukcija i prenamjena u ugostiteljsko turistički objekt  značilo bi 

izmjenu oba prostorno planska dokumenta. 

Molimo podnositelja zahtjeva da prouči uvjete gradnje te se očituje o istom.  
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Ad 4. 

Prijedlog Ugovora o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje broj: 27324860, 

dostavljen od tvrtke Agram Life osiguranje d.d. iz Rijeke, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje 

broj: 27324860, dostavljen od tvrtke Agram Life osiguranje d.d. iz Rijeke  - vidi prilog 

predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Ad 5. 

Zamolbe Obrta „Božo grill“ vl. Božidar Čolaković iz Krka, J. J. Strossmayera 29, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

- Na temelju članka 2.  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Službene novine PGŽ“ br: 

14/07 i 34/09)  ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, 

zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice 

tip II, slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt 

brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, 

caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna 

mogu raditi  od 06,00 do 02,00 sata. 

- Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Obrta „Božo grill“ vl. Božidar 

Čolaković iz Krka, za davanje odobrenja za izvođenje žive glazbe na ugostiteljskoj 

terasi Caffe bara  „Storija“ na adresi J. J. Strossmayera 31, u gradu Krku, iz razloga 

stalnih pritužbi stanovnika stare gradske jezgre na buku.   

 

Ad 6. 

Zamolbu Darie i Vilim Papa iz Krka, Stanka Vraza 3, za sufinanciranje boravka njihovog 

djeteta u dječji vrtić Malinska, tijekom pedagoške godine 2017./2018., obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Budući da dijete podnositelja zamolbe (kći - Katja Papa rođ. 06.06.2016.g.)  nije 

primljena u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji 

iz opravdanih razloga traže sufinanciranje boravka djeteta u vrtić Malinska tijekom 

pedagoške godine 2017. / 2018., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta obitelji Darie 

i Vilima Papa iz Krka,  u vrtić Malinska, do 31. kolovoza 2018. godine.  

Ad 7. 

Izvješće o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, za pedagošku godinu 2017. 

/2018.,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se Izvješće o upisima u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk Klasa: 022-

05/17-01/49, Urbroj: 2142/01-16-01-17-6, od 30. lipnja 2017. godine, za pedagošku 

godinu 2017. /2018.,  (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka).  

Ad 8. 

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

nefinancijske imovine u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je 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 za nabavu nefinancijske 

imovine u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk ( nabava kolica za čišćenje), 

temeljem ponude br. 2017-003/0055,  tvrtke Bon - Ton d.o.o. iz Zagreba.    

Ad 9. 

Prijedlog OPG Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, 17. Travnja 13,  za oslobađanje plaćanja 

komunalnog doprinosa za izgradnju poluugrađene poslovne zgrade sa siranom, klaonicom i 

kušaonicom – degustacijom i prodajom vlastitih proizvoda u naselju Lakmartin, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Djelomično se prihvaća prijedlog OPG Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, za oslobađanje 

plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju poluugrađene poslovne zgrade sa siranom, 

klaonicom i kušaonicom – degustacijom i prodajom vlastitih proizvoda u naselju 

Lakmartin. 

Člankom 1. stavkom 2.  Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ 

broj: 42/04,  34/09,  27/10,  19/12,  13/13, 9/15 i 7/17) utvrđeno je da se prilikom 

obračuna komunalnog doprinosa za izgradnju proizvodnih i servisnih hala te 

pripadajućih skladišta i poslovno-gospodarskih objekata namijenjenih isključivo 

proizvodnji, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 80%.  

Za ostale dijelove građevine koji su namijenjeni kušaonici, prodaji i sl. obveznik 

komunalnog doprinosa dužan je platiti visinu komunalnog doprinosa utvrđenu 

obračunom/izračunom po punoj cijeni prema zoni u kojoj se građevina  nalazi.     

Ad 10. 

Dopis Primorsko goranske županije i Udruge za zaštitu i prava životinja,  Zagreb vezano za 

ustupanje vizuala za tradicionalnu kampanju „Obitelj na more, pas na ulicu“ kao i letak o 
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obvezama skrbnika pasa prema Zakonu o zaštiti životinja, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prima se na znanje dopis Primorsko goranske županije i Udruge za zaštitu i prava 

životinja,  Zagreb vezano za ustupanje vizuala za tradicionalnu kampanju „Obitelj na 

more, pas na ulicu“ kao i letak o obvezama skrbnika pasa prema Zakonu o zaštiti 

životinja. 

Ad 11. 

Prijedlog Radio otok Krk za sufinanciranje manifestacije proslave 20. obljetnice rada Radia 

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

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog Radio otok Krk za sufinanciranje manifestacije proslave 20. 

obljetnice rada Radio otok Krk, koja manifestacija će se održati 7. kolovoza 2017. 

godine na prostoru ispred Društvenog doma Kras.  

U cilju održavanja manifestacije Grad Krk odobrava financijsku potporu u iznosu od 

2.000,00 kn.  

Na sjednici Korrdinacije JLS otoka Krka donesen je Zaključak da će i ostale JLS 

sudjelovati u istom iznosu sufinanciranja manifestacije proslave 20. obljetnice rada 

Radio otok Krk.  

Ad 12. 

Prijedlog Ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite povodom pučke fešte Jakovljeve koja će 

se održati 25. srpnja 2017. godine  u Korniću,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite broj: 17-145- ZG 

povodom održavanja pučke fešte Jakovljeve koja će se održati 25. srpnja 2017. godine  u 

Korniću – vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17,20 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      
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