GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/14-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-14-52-108
Krk, 16. rujna 2014.

ZAPISNIK
sa 52. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 15. rujna (ponedjeljak) 2014. 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 JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Ines Galjnić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Igor Hrast stručni suradnik za održivi razvoj, 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
DNEVNI

RED

1. Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi isplate honorara Franji Magašu za
izvršene radove oko izrade energetskog pregleda i snimanja točki u prostoru
javne rasvjete, poslove terenske obrade rasvjetnih mjesta, javne rasvjete po
naseljima i mjernim mjestima na području Grada Krka.
2. Prijedlozi Odsjeka za komunalno gospodarstvo:
a) Dumica Mrakovčić iz Krka, Vrh 87 – zamolba za obročno plaćanje komunalnog
doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće manje zahtjevne stambeno
poslovne zgrade od 720,88m3 obujma i završene slobodnostojeće pomoćne zgrade
u funkciji osnovne zgrade – spremišta od 6,85 m2 bruto površine, obje izgrađene
na k.č. 1850 k.o. Vrh u naselju Vrh;
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b) Tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske - Polugodišnji izvještaj o izvršenom
nadzoru na održavanju zelenila u gradu Krku, za period siječanj - lipanj 2014.
godine;
c) Prijedlog Odsjeka za ozakonjenje završene slobodnostojeće jednostavne poslovne
zgrade ugostiteljske namjene (ugostiteljski objekt „Neptun“ ) izgrađene na k. č.
2518/2 k.o. Krk – grad u gradu Krku;
d) Marija i Ljubomir Strika iz Krka, S. Nikolića 5- Žalba na Rješenje o komunalnom
doprinosu Klasa: UP/I-350-06/14-01/263 Ur. broj: 142/01-03-05/1-14-2, od 31.
srpnja 2014. godine;
e) Tvrtka Platana d.o.o. iz Vantačića, Ograde 12, zastupane po punomoćniku tvrtki
Veja d.o.o. iz Krka, Vršanska 26K- zamolba za umanjenje plaćanja komunalnog
doprinosa za ozakonjenje postojeće završene slobodnostojeće zahtjevne poslovne
zgrade – skladišna hala od 5.437,86 m3 obujma, sagrađene na k.č. 3031/5 k.o.
Poljica u izdvojenom građevinskom području gospodarske manjene – poslovna
zona „K“ Vela ravnica;
f) Dopuna Zaključka (Klasa: 363-04/14-01/7, Ur. broj:2142/01-03-05/4-14-10);
g) Građanska inicijativa „ U ime obitelji“ – zamolba za davanje suglasnosti za
korištenje javne površine na više lokacija na području Grada Krka u cilju
postavljanja štanda za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, u vremenu
od 21. rujna do 05. listopada 2014. godine.
3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Zagreba – dopis u vezi
Programa rada Fonda i Financijskog plana za 2015. godinu s projekcijom za
2016., 2017., i 2018. godinu, za projekt odlagališta otpada na području Grada
Krka.
4. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za standard, strategije i
posebne programe iz Zagreba - prijedlog za sudjelovanje u projektu
„Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“.
5. Odsjek za društvene djelatnosti:
a) Jelena Pavlović iz Krka, Slavka Nikolića 13 zamolba za sufinanciranje boravka
djeteta Marka Pavlovića u Dječji vrtić „Lastavica“ u Puntu, obzirom da nije
ostvaren dovoljan broj bodova za upis djeteta u DV „Katarina Frankopan“ u Krku;
b) Informacija Odsjeka o prispjelim zahtjevima za korištenje školske sportske
dvorane „Fran Krsto Frankopan“ Krk, po objavljenom Javnom pozivu za
korištenje dvorane;
c) Informacija Odsjeka o održanoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti,
Gradskog vijeća Grada Krka.
6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Ivanka Ćorić iz Skrbčića – zamolba za proširenje građevinskog područja na z.č.
427/2 k.o. Skrbčići;
b) Tvrtka Gteming d.o.o. iz Krka, Borik 6- zamolba za davanje suglasnosti za
izgradnju Doma umirovljenika na području Sv. Lucija u gradu Krku;
c) Rješenje Hrvatskih voda za vodni doprinos za zgradu javne namjene – mrtvačnica,
slobodnostojeća zgrada – paviljon na lokaciji k.č. 889 k.o. Vrh;
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d) Rješenje Hrvatskih voda za vodni doprinos za jednostavnu poslovnu zgradu na
lokaciji Puntarska 1/a, Krk, k. č. 2518/2 k.o. Krk – grad;
e) Ivan Dobrinić, iz Petrinje, Splitska 2 – zamolba za proširenje građevinskog
područja na z.č. 431/1 k.o. Skrbčići;
f) Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva – očitovanje o izgradnji ceste U-3.2 i U-3.3 koja
vodi od marketa Konzum do marketa Plodine, na temelju Zaključka
gradonačelnika Klasa: 350-07/13-01/9, Ur. broj. 2142/01-02/1-13-3 vezano za
zamolbu Renate, Nina i Tea Marević iz Krka;
g) Prijedlog Odluke o izradi Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone
29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk
( NA1, R11, R38, R310, R311);
h) Tvrtka Geoprojekt d.d, Opatija – ponuda za izradu projektne dokumentacije za
prilaznu cestu za Turističku zonu Torkul;
i) Darko Silaj iz Gline, Stankovac 12- zamolba za proširenje građevinskog područja
na z.č. 428 k.o. Skrbčići;
j) Stjepan Dobrinića iz Petrinje- zamolba za proširenje građevinskog područja na
z.č. 429/1 k.o. Skrbčići.

Ad 1.
Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi isplate honorara Franji Magašu za izvršene radove
oko izrade energetskog pregleda i snimanja točki u prostoru javne rasvjete, poslove terenske
obrade rasvjetnih mjesta, javne rasvjete po naseljima i mjernim mjestima na području Grada
Krka obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo u svezi isplate honorara Franji Magašu
za izvršene radove oko izrade energetskog pregleda i snimanja točki u prostoru javne
rasvjete, poslove terenske obrade rasvjetnih mjesta, javne rasvjete po naseljima i
mjernim mjestima na području Grada Krka.
Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da za izvršene poslove iz stavka 1. ovog
zaključka, na žiro račun Franje Magaša isplati iznos od 6.240,00 kn.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) 1. Prihvaća se zamolba Dumice Mrakovčić iz Krka, Vrh 87, za obročno plaćanje
komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće manje zahtjevne
stambeno poslovne zgrade od 720,88 m3 obujma i završene slobodnostojeće
pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade – spremišta od 6,85 m2 bruto
površine, obje izgrađene na k.č. 1850 k.o. Vrh u naselju Vrh.
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2. Podnositeljici zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog
doprinosa u 36 jednake mjesečne rate.
Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u visini
eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.
Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do dana
dospijeća svakog pojedinog obroka.
Sukladno točki 2. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog doprinosa
odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži
odgovarajuće osiguranje (hipoteka, bjanko zadužnicu ili mjenicu), radi naplate
cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove komunalnog doprinosa, a sukladno
članku 14. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko
goranske županije“ broj: 42/04, 34/09, 27/10, 19/12 i 13/13).
b) Prihvaća se Polugodišnji izvještaj tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o
izvršenom nadzoru na održavanju zelenila u gradu Krku, za period siječanj lipanj 2014. godine
( vidi prilog, predmetni Polugodišnji izvještaj koji čini sastavni dio ovog zaključka).
c) Na temelju uvodnih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8.
stavka 1. podstavka 4. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobađa se
plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje završene slobodnostojeće
jednostavne poslovne zgrade ugostiteljske namjene (ugostiteljski objekt
„Neptun“ ) izgrađene na k. č. 2518/2 k.o. Krk – grad u gradu Krku.
d) Prihvaća se Žalba na Rješenje o komunalnom doprinosu Klasa: UP/I-350-06/1401/263 Ur. broj: 142/01-03-05/1-14-2, od 31. srpnja 2014. godine, Marije
Ljubomira Strika iz Krka, za ozakonjenje postojeće završene slobodnostojeće
manje zahtjevne stambene zgrade od 244,98 m3 obujma sagrađene na k.č. 3402/1
k.o. Krk –grad u gradu Krku.
Budući da je utvrđeno da su podnositelji žalbe uplatili komunalni doprinos za
118,95 m3, temeljem Ugovora br. 124/85 od 22. travnja 1985. godine, dužni su
uplatiti razliku za 126,03 m3 što će se utvrditi donošenjem novog Rješenja o
komunalnom doprinosu u postupku rješavanja žalbe.
e) Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa Klasa: UP/I-350-06/14-01/243, Ur.
broj: 2142/01-03-05/1-14-2, od 28. srpnja 2014. godine doneseno je u skladu s
uvodno navedenom Odlukom o komunalnom doprinosu, te Grad Krk nema
ovlasti donositi Zaključak o umanjenju komunalnog doprinosa suprotno
donesenoj Odluci, bez obzira što je Zona Vela Ravnica u početnoj fazi izgradnje
komunalne infrastrukture i opremanja zone.
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f) Dopunjuje se Zaključak Gradonačelnika Grada Krka od 23. srpnja 2014. godine
(Klasa: 363-04/14-01/7, Ur. broj: 2142/01-03-05/4-14-10) na način da se
nadopunjuje točka 2. u tekstu koja glasi:
-

-

-

veličina izložbenih vitrina i reklamnih panoa može biti max: 180x80x15cm;
izložbene vitrine i slično moraju biti tehnički i estetski oblikovane,
odgovarajućeg osvjetljenja (ujednačeno jednolično osvjetljenje) i u skladu s
izgledom zgrade i okoliša (materijal: drveni okvir u mahagoni boji, staklo);
vlasnici, odnosno korisnici izložbenih vitrina dužni su ih držati urednim i čistim i
u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba;
vlasnik, odnosno korisnik izloga, čiji se prostor ne koristi dužan ga je pokriti
neprozirnim materijalom, prekriti reklamnim platnom ili na drugi način
onemogućiti pogled u unutrašnjost poslovnog prostora.
za postavu kao i za sve već postavljene izložbene vitrine i reklamne panoe
potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost JUO Grada Krka, Odsjeka za
komunalno gospodarstvo.

g) Organizacionom odboru građanske inicijative „ U ime obitelji“ daje se suglasnost
za korištenje javne površine na području Grada Krka na sljedećim lokacijama:
- Trg bana Josipa Jelačića bb, Dr. Dinka Vitezića 6, Trg Krčkih glagoljaša 2 u
gradu Krku;
- Linardići 39 u naselju Linardići;
- Poljica 16, u naselju Bajčić;
- Glavotok 74, u naselju Glavotok;
- Kosići 126 u naselju Vrh
u cilju postavljanja štanda za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma,
u vremenu od 21. rujna do 05. listopada 2014. godine, bez naknade.

Ad 3.
Dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Zagreba u vezi Programa rada
Fonda i Financijskog plana za 2015. godinu s projekcijom za 2016., 2017., i 2018. godinu, za
projekt odlagališta otpada na području Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u vezi
Programa rada Fonda i Financijskog plana za 2015. godinu s projekcijom za 2016.,
2017., i 2018. godinu, za projekt odlagališta otpada na području Grada Krka.
Predmetni Dopis Klasa: 351-01/14-01/62 od 2. rujna 2014. godine proslijediti će se tvrtki
„Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o i JUO, Odsjeku za proračun i financije radi ispunjenja
traženih obveza od strane Fonda.
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Ad 4.
Prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za standard, strategije i posebne
programe iz Zagreba, za sudjelovanje u projektu „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u
srednjem vijeku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za standard,
strategije i posebne programe iz Zagreba za sudjelovanje u projektu „Suzbijanje
korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku.
Za vođenje projekta iz stavka 1. ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.
Ad 5.
Prijedloge, zahtjeve i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka
Margan, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio slijedeće
Zaključke
a) 1.Prihvaća se zamolba Jelene Pavlović iz Krka, Slavka Nikolića 13, za
sufinanciranje roditeljske uplate za Dječji vrtić „Lastavica“ u Puntu za
njezinog sina Marka Pavlovića, za vremensko razdoblje od 16. rujna 2014.
godine do stjecanja prava upisa djeteta u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“
Krk.
2.Grad Krk će sufinancirati mjesečne troškove boravka u Dječjem vrtiću
„Lastavica“ u Puntu, odnosno razliku između ekonomske cijene Dječjeg vrtića
u Puntu i roditeljske uplate.
3.Sukladno odredbama prednjeg stavka ovog zaključka, Grad Krk će svoju
mjesečnu obvezu podmiriti na temelju mjesečnih računa koje će dostavljati
Dječji vrtić „Lastavica“ iz Punta.
b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o prispjelim
zahtjevima za korištenje školske sportske dvorane „Fran Krsto Frankopan“
Krk, po objavljenom Javnom pozivu za korištenje dvorane.
U svezi prigovora Javne vatrogasne postrojbe vezan za termin korištenja
dvorane, Povjerenstvo za raspored korištenja školske sportske dvorane
nastojat će iznaći pozitivno rješenje.
Nadalje, prihvaća se zamolba Jaht kluba „Punat“ za korištenje dvorane
nedjeljom u vremenu od 17,00 – 19,00 h, uz prisustvo voditelja dvorane Petra
Kopanice.
c) Prima se na znanje informacije Odsjeka za društvene djelatnosti o održanoj
sjednici Odbora za društvene djelatnosti, Gradskog vijeća Grada Krka.
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Ad 6.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba Ivanke Ćorić iz Skrbčića, za proširenje
građevinskog područja za z. č. 427/2 k.o. Skrbčići, u građevinsko područje
naselja Skrbčić.
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
b) Daje se načelna suglasnost tvrtki Gteming d.o.o. iz Krka, za izgradnju Doma
umirovljenika na području Sv. Lucija u gradu Krku.
Navedena zona pogodna je za izgradnju objekata društvene namjene, te se
zadužuje Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da podnositelju
zamolbe tvrtki Gteming d.o.o. u prilogu ovog zaključka, dostavi uvjete izgradnje
iz prostorno planske dokumentacije.
Grad Krk spreman je prodati zemljište koje ima u svom vlasništvu na području
zone Sv. Lucija, u gradu Krku.
Odluku o provedbi natječaja za prodaju zemljišta kao i za prodaju istog donosi
Gradsko vijeće Grada Krka u skladu s Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i Statutom Grada Krka («Službene novine«
Primorsko goranske županije, broj: 28/09, 41/09, 13/13i 20/14).
c) Odobrava se plaćanje vodnog doprinosa za zgradu javne namjene – mrtvačnica,
slobodnostojeća zgrada – paviljon na lokaciji k. č. 889 k.o. Vrh, sukladno
dostavljenom Rješenju Hrvatskih voda.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
d) Odobrava se plaćanje vodnog doprinosa za jednostavnu poslovnu zgradu na
lokaciji Puntarska 1/a, Krk, k. č. 2518/2 k.o. Krk – grad, sukladno dostavljenom
Rješenju Hrvatskih voda.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.
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e) Prima se na znanje zamolba Ivana Dobrinića iz Petrinje, za proširenje
građevinskog područja za z. č. 431/1 k.o. Skrbčići, u građevinsko područje
naselja Skrbčić.
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
f) Prima se na znanje očitovanje tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva o izgradnji
ceste U-3.2 i U-3.3 koja vodi od marketa Konzum do marketa Plodine, na temelju
Zaključka gradonačelnika Klasa: 350-07/13-01/9, Ur. broj. 2142/01-02/1-13-3
vezano za zamolbu Renate, Nina i Tea Marević iz Krka.
Obzirom da su radovi na prometnici u tijeku postaviti će se zaštitna ograda po
rubu građevinske čestice ceste koju čine kolnik, zelenilo i nogostup.
Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da prema prijedlogu
parcelacijskog elaborata, naruči iskolčenje dijela dionice na izgradnji ceste U-3.2
i U-3.3, te zatraži ponudu za postavu ograde.
g) Utvrđuje se prijedlog Odluke o izradi Izmjene Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana
uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) - vidi prilog, predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke iz stavka I. ovog zaključka upućuje se Gradskom vijeću Grada
Krka u cilju rasprave i usvajanja.
h) Primaju se na znanje ponude tvrtke Geoprojekt d.d, Opatija za izradu projektne
dokumentacije za prilaznu cestu za Turističku zonu Torkul i to za:
- izradu geodetskog projekta za potrebe projektne dokumentacije ceste dužine cca
2.000,00 m u znosu od 186.250,00 u koji iznos je uključen iznos PDV-a
- izradu idejnog elektrotehničkog projekta javne rasvjete i elektroničke
komunikacijske strukture u trupu ceste u iznosu 17.500,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a
- izradu idejnog građevinskog projekta odvodnje oborinskih voda s ceste i
vodovodnog ogranka u trupu ceste u iznosu od 22.500,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a
- izradu idejnog građevinskog projekta pristupne ceste za turističku zonu Torkul u
iznosu od 23.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
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Nalaže se Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ponude iz stavka 1.
ovog zaključka dostavi na znanje punomoćniku vlasnika zemljišta Turističke
zone Torkul Franji Depope iz Skrbčića.
Pozivaju se vlasnici zemljišta unutar obuhvata zone Urbanističkog plana
uređenja UPU 23 – Torkul i predstavnik vlasnika zemljišta na dogovor s Gradom
Krkom i tvrtkom Geoprojekt d.d. Opatija u vezi financiranja i izrade navedene
dokumentacije.
i) Prima se na znanje zamolba Darka Silaj iz Gline, za proširenje građevinskog
područja za z. č. 428 k.o. Skrbčići, u građevinsko područje naselja Skrbčić.
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
j) Prima se na znanje zamolba Stjepana Dobrinića iz Petrinje, za proširenje
građevinskog područja za z. č. 429/1 k.o. Skrbčići, u građevinsko područje
naselja Skrbčić.
U tijeku je izrada III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka.
Izmjena granica građevinskih područja nije predmet Odluke o izradi III.
Ciljanih izmjena i dopuna PPU Grada Krka, te se za sada granice građevinskih
područja neće mijenjati.
Nakon dostave orto foto snimaka koje izrađuje Geodetski zavod Rijeka, Grad
Krk započeti će s postupkom analize izgrađenosti i iskorištenosti dosadašnjih
građevinskih područja. Temeljem provedene analize utvrdit će se opravdanost
odnosno potreba povećanja građevinskih područja naselja.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16. 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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