
               

 

           GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/16-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-16-150-125 

Krk, 13.prosinca  2016. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 150. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. prosinca (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, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, stručni 

suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik 

Odsjeka 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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Centar  za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, Pul Vele Crikve 

1- zamolba  za financijsku pomoć rada udruge; 

 informacija Odsjeka za društvene djelatnosti o isplaćenim sredstvima 

Udrugama na temelju prijave na Javni poziv za 2016. godinu; 

 Koloratura d.o.o. iz Rijeke – zamolba za nastavak suradnje u 2017. godini  u 

vidu sufinanciranja dijela troškova puta  za prisustvovanje na 

rehabilitacijskim i psihoterapijskim programima za djecu s poteškoćama u 

razvoju vrtićke dobi, sa područja Grada Krka; 



  Mjesni  odbor Vrh – zamolba za sufinanciranje održavanja Božićnog 

koncerta koji će se održati u Župnoj crkvi Sv. Mihovila u naselju Vrh; 

 Prijedlog teksta Javnog  poziva za financiranje javnih potreba u 2017. godini; 

 Prijedlog Ugovora Adriatic koncert – Obrta za organiziranje koncerata 

Rijeka, Krimeja 12, vl. Goran Heberling, za nastup grupe L amour na Veloj 

Placi u gradu Krku, dana 31. prosinca 2016. godine.         

2. Imovinsko pravni predmeti.      

3. Odsjek za proračun i financije: 

a)   prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu;    

b)  prijedlog Odluke o izmjeni Kriterija za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka za 2016. godinu;  

c) prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2016. godinu; 

d)    prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2016.godinu;  

e) prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka; 

f) prijedlog Odsjeka za dodjelu nagrada predsjednicima i članovima Mjesnih odbora 

za njihov volonterski rad; 

g) prijedlog  Odsjeka  za isplatu II. dijela Regresa svim proračunskim korisnicima 

kao i zaposlenicima Grada Krka. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka G. P. Krk iz Krka – zamolba za storniranje obračunatih zateznih kamata za 

treće tromjesečje 2016. godine; 

b)  Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2016. godini; 

c)  Ivica Lužina iz Krka, Vinogradska 8 a zamolba  za davanje suglasnosti za 

prekopavanje površine parka Kamplin u gradu Krku, radi spajanja objekta na k. č. 

2979/1 k.o. Krk – grad na električnu mrežu; 

d) Josip Gršković iz Krka, Kralja Tomislava 14 zamolba  za premještanje stupa javne 

rasvjete koji se nalazi uz ogradni zid dvorišta obiteljske kuće na adresi Kralja 

Tomislava 14, u gradu Krku; 

e) Dopis tvrtke Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita 

Posavskog 53, za davanje informacije na kojoj lokaciji je investitor dužan 

deponirati višak materijala iz iskopa, prilikom gradnje trgovačkog centra Lidl u 

gradu Krku; 

f) Mjesni odbor Vrh zamolba za sufinanciranje popravka lokalne makadamske ceste 

na dionici od naselja Salatić prema „kaštelu“ predio Krčine. 

5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016. 

godinu. 

6. Prijedlog Obrta za djelatnosti turističkog vodiča F. L. L. iz Krka, vl. Ines Legac, 

Svetog Ivana 9, za dodjelu pulta na krčkoj rivi za obavljanje promocije i 

turističke djelatnosti  prijevoza putnika morem drvenom brodicom. 

7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Krka za 2017. godinu. 



8. Prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja, Zagreb, za iskazivanje interesa za 

suradnju u pripremi i provedbi projekata. 

9. Poliklinika Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterolog  iz 

Rijeke, Zametska 100: 

a) Izvješće o izvršenim specijalističkim ultrazvučnim pregledima u 2016. godini; 

b) prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2017. godinu.          

10.    Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. 

godinu. 

11.   Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu. 

12.   Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. 

godinu.     

13.   Marin Bistričić iz Krka, Dobrinjska 29- zamolba za davanje suglasnosti za 

uređenje parkirališta na površini u privatnom vlasništvu, na području Lunte - 

Ježevca, u gradu Krku. 

14.   Prijedlog Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu. 

15. Prijedlog Plana vježbi civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu. 

16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka 

za period od 2017. - 2020. godine. 

17. Prijedlog Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju radova, dostavljen od 

Primorsko goranske županije  Rijeka. 

18. Prijedloga  pročelnika JUO, za produženje radnog vremena tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2017. godine. 

19. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka; 

b) Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Krka do 2020. 

c) Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. 

20. Odsjek za prostorno planiranje:  

a) Milan Žužić iz Krka, Frankopanska 38 inicijativa  za izradu izmjena i dopuna 

planova radi preuređenja izgrađenog prostora, te dogradnje etaže u cilju stavljanja 

u funkciju hotela – baština, na k.č.  2670 k.o. Krk – grad; 

b) razmatranje potrebe izgradnje trafostanice radi izgradnje višestambene zgrade 

prema programu društveno poticane stanogradnje u gradu Krku. 

21. Prijedlog Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu. 

 

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 

 Centru za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, odobrava se 

financijska potpora za pomoć u radu udruge, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  



 Prihvaća se informacija Odsjeka za društvene djelatnosti  o isplaćenim 

sredstvima Udrugama na temelju prijave na Javni poziv za 2016. godinu.     

                                                                                                               

 Grad Krk podržava zamolbu Koloratura d.o.o. iz Rijeke za nastavak suradnje u 

2017. godini  u vidu sufinanciranja dijela troškova puta za prisustvovanje na 

rehabilitacijskim  i psihoterapijskim programima za djecu s poteškoćama u 

razvoju vrtićke dobi, sa područja Grada Krka. 

 

Obitelji Kjare Brozić, odobrava se sufinanciranje dijela troškova puta na relaciji 

Krk – Rijeka –  KRK,  u iznosu od 0,80 kn /km, četiri puta tjedno, po 

dostavljenom izvješću Kolorature d.o.o. Rijeka.  

 

 Mjesnom  odboru Vrh odobrava se financijska potpora za  održavanje Božićnog 

koncerta koji će se održati u Župnoj crkvi Sv. Mihovila u naselju Vrh, te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2016. godinu odobrava iznos od 

2.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a,  po dostavljenom računu 

Trgovine Krk d.d. Malinska.  

 

 Prihvaća se prijedlog teksta Javnog  poziva za financiranje javnih potreba u 

2017. godini  –  vidi prilog predmetni prijedlog teksta Javnog poziva koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

 

 Prihvaća se prijedlog Ugovora Adriatic koncert – Obrta za organiziranje 

koncerata Rijeka, Krimeja 12, za nastup grupe L amour na Veloj Placi u gradu 

Krku, dana 31. prosinca 2016. godine, u vremenu od 11,00 – 14,00 sati, u bruto 

iznosu od 10.320,00 kn – vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

                                 

                                                             Ad 2.      

 Prijedloge i zamolbe Imovinsko pravne službe 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 Odluke o odabiru u predmetu nabave za ustupanje radova na izgradnji 

dijela dionice nerazvrstane ceste oznake U3.2 i U.3.3 . u gradu Krku. Proveden je 

postupak javne nabave u otvorenom postupku nabave, Evidencijski broj:JN 5/16. 

 

2. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave usluga; Izrada rješenja za javnu 

garažu u gradu Krku.   Proveden je postupak bagatelne vrijednosti; Evidencijski 

broj:NBV41/16. 

 

 



3. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave za ustupanje radova na uređenju 

dijela prostora u Društvenom centru u gradu Krku. Proveden je postupak bagatelne 

vrijednosti; Evidencijski broj:NBV41/16. 

 

4. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave za ustupanje dodatnih radova na 

asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grad Krka, Proveden je pregovarački 

postupak javne nabave sa prethodnim ponuditeljem GP Krk iz Krka, sa kojim  je 

zaključen i Osnovni ugovor.  

 

5. Donošenje Odluke o odabiru u predmetu nabave za ustupanje dodatnih građevinskih 

radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka. Proveden je 

pregovarački postupak  nabave  bez prethodne objave sa ponuditeljem Građevinar 

d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, sa kojim  je zaključen i Osnovni ugovor.  

 

6. Zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za zakupnikom Pečarić Consult 

d.o.o. sa sjedištem u Kastvu, za poslovni prostor koji se nalazi na prvom katu zgrade u 

Krku, Vela Placa 3. Sadašnji Ugovor o zakupu ističe 01. veljače 2017. godine. 

Predlaže se zaključenje Ugovora na daljnji rok od 5 godina.  

 

7. Prijedlog Derviše Pašagić iz Pinezića, Golubić 22, za isplatu naknade za z. č. 954/8 

k.o. Skrbčići površine 143 m
2
 koja parcela je vlasništvo predlagateljice, u naravi put u 

naselju Pinezić.  

 

8. Prijedlog Brussi Tonice iz Jušića, Jurdani za formiranje pristupnog puta do k. č. 

3797/1 i k. č. 3797/3, obje k.o. Krk grad, vlasništvo predlagateljice i drugih, na dijelu 

k. č. 3796/2 k.o. Krk grad površine 213 m
2
, vlasništvo Grada Krka. 

 

9. Prijedlog Ive Antića iz Krka, Zagrebačka 22, vlasnika Građevinskog obrta Čupo za 

davanje u zakup jedne od parcela (alternativno- 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4 sve 

k.o. Krk ) za odlaganje građevinskog alata (skele, podupirači, oplate). 

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

odnosa, nalaze se predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za proračun i financije, obrazložila  je Dinka Pejnović, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 

 

a)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  



b)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Kriterija za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2016. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

       Prijedlog Odluke o izmjeni Kriterija za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka za 2016. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

c)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke  o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2016. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. 

godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

d)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o  II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2016. godinu  - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. 

godinu,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

e)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka - vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

f)  

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva o isplatama godišnjih nagrada za 

volonterski rad, za predsjednika i članove Mjesnih odbora s područja Grada Krka, 

određuje se iznos  nagrade za 2016. godinu i to:  

- predsjednicima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 

2.000,00 kn; 

- članovima Mjesnih odbora godišnja nagrada za volonterski rad iznosi 1.000,00 

kn.    



 Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog zaključka, sukladno 

priloženom popisu članova Mjesnih odbora na području Grada Krka koji čini sastavni 

dio ovog zaključka.   

g)  

Kako su u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu osigurana sredstva za isplatu 

Regresa,  do utvrđenog neoporezivog godišnjeg iznosa, odobrava se isplata II.  dijela 

Regresa svim proračunskim korisnicima kao i zaposlenicima Grada Krka u iznosu od 

1.000,00 kn,  koji iznos se ima isplatiti tijekom prosinca 2016. godine.   

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) Zbog međusobnih nenaplaćivanja zateznih kamata radi kašnjenja u plaćanju, 

tvrtki G. P. „Krk“ iz Krka odobrava se storniranje obračunatih zateznih kamata 

za treće tromjesečje 2016. godine s osnova komunalne naknade, u iznosu od 

662,01 kn.   

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2016. godini  - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni o ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2016. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

c) Grad Krk daje suglasnost za prekopavanje  javne površine radi spajanja objekta 

koji se nalazi  na k. č. 2979/1 k.o. Krk – grad na električnu mrežu isključivo po 

ulici Alojzija Stepinca (neposredno uz zid parka Kamplin s vanjske strane).  

 

Podnositelj zamolbe dužan je od JUO Grada Krka, Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo ishodovati suglasnost za prekop javne površine i posebne uvjete, te 

nakon završetka  radova,   dužan je vratiti javnu površinu u prvobitno stanje, na 

način da se izvrši popravak cijelog betonskog pravokutnika (od diletacije do 

diletacije).    

 

d) Prihvaća se zamolba Josipa Grškovića iz Krka, za premještanje stupa javne 

rasvjete koji se nalazi na javnoj površini uz ogradni zid dvorišta obiteljske kuće, 

na adresi Kralja Tomislava 14, u gradu Krku. 

 



Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da poduzme potrebne radnje za 

premještanje stupa javne rasvjete iz stavka 1. ovog zaključka kako bi se 

podnositelju zamolbe olakšao kolni pristup u dvorište.  

 

e) Prima se na znanje dopis tvrtke Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, za 

davanje informacije na kojoj lokaciji je investitor dužan deponirati višak 

materijala iz iskopa, prilikom gradnje trgovačkog centra „Lidl“ u gradu Krku. 

 

Grad Krk nije odredio lokaciju za odlaganje viška iskopa koji nastaje prilikom 

građenja građevina, koje se grade sukladno propisima o gradnji.  

 

U slučaju kad lokaciju za odlaganje viška iskopa materijala ne odredi JLS, u 

skladu s člankom 5. stavak 3. Pravilnika  o postupanju s viškom iskopa koji 

predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova („Narodne 

Novine“ broj: 79/14), lokaciju određuje vlada RH  uz suglasnost ministarstva 

nadležnog za prostorno uređenje. 

 

f) Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za popravak lokalne 

makadamske ceste na dionici od naselja Salatić prema „kaštelu“ predio Krčine, 

sukladno ponudi Zanatsko prijevozničkog obrat „Žužić“  vl. Ivan Žužić iz Vrha, 

u iznosu od 8.687,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

Ad 5. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016. godinu, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 

2016. godinu  - vidi prilog predmetni prijedlog Analize stanja  koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 6. 

Prijedlog Obrta za djelatnosti turističkog vodiča F. L. L. iz Krka, vl. Ines Legac, Svetog Ivana 

9, za dodjelu pulta na krčkoj rivi za obavljanje promocije i turističke djelatnosti  prijevoza 

putnika morem drvenom brodicom, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 



Podržava se prijedlog Obrta za djelatnosti turističkog vodiča F. L. L. iz Krka, vl. Ines 

Legac, Svetog Ivana 9, za dodjelu pulta na krčkoj rivi u cilju obavljanja turističke 

djelatnosti i promocije prijevoza putnika morem drvenom brodicom.    

Grad Krk želi poticati očuvanje i promociju drvenih brodica tradicionalne izgradnje, te 

se ovim zaključkom preporuča Vecli d.o.o. iznalaženje rješenja po ovoj zamolbi.  

Ad 7. 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. 

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

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Krka za 2017. godinu  - vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg plana… koji čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Prijedlog Godišnjeg Plana iz točke 1. ovog zaključka, upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 8. 

Prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja, Zagreb, za iskazivanje interesa za suradnju u 

pripremi i provedbi projekata, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Grad Krk podržava prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja, Zagreb, za 

iskazivanje interesa za suradnju u pripremi i provedbi projekata, u cilju zajedničkog 

pristupanja projektnim inicijativama kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave 

na najbolji mogući način izgradile sposobnost zaštite od katastrofa. 

Ad 9. 

Prijedloge Poliklinike Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz 

Rijeke, Zametska 100, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se  Izvješće o izvršenim specijalističkim ultrazvučnim pregledima u 

2016. godini, dostavljeno od Poliklinike Ivaniš prim. dr. sc. Nikole Ivaniša, 

internista – gastroenterologa iz Rijeke – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini 

sastavni dio ovog zaključka.                                                                                                                  

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2017. godinu Poliklinike 

Ivaniš prim. dr. sc. Nikole Ivaniša, internista – gastroenterologa iz Rijeke, 

program zdravstvene zaštite – ultrazvučne pretrage za stanovnike Grada Krka, 



te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 19.500,00 kn, 

odnosno mjesečni iznos od 1.625,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a  (vidi 

prilog predmetni prijedlog Ugovora  koji čini sastavni dio ovog zaključka).   

 

Ad 10. 

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 

2016. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 11. 

Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se prijedlog  Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Plana raspodjele… koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 12. 

Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu,  

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 

2016. godinu  - vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 



Ad 13. 

Zamolbu Marina Bistričića iz Krka, Dobrinjska 29, za davanje suglasnosti za uređenje 

parkirališta na površini u privatnom vlasništvu, na području Lunte - Ježevca, u gradu Krku, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Marinu Bistričiću iz Krka, vlasniku Obrta za usluge „Lunta“ sa sjedištem u Krku, 

Dobrinjska 29, daje se suglasnost za uređenje parkirališta na dijelu k. č. 3951, 3937 i 

3938 sve k.o. Krk-grad (sukladno priloženom grafičkom prilogu koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Podnositelj zamolbe dužan je samostalno financirati pristup do javno prometne 

površine, te Gradu Krku, Odsjeku za komunalno gospodarstvo dostaviti tehničko 

rješenje koje će prikazati spoj na cestu koja povezuje Košljunsku ulicu i dio pristupne 

ceste koja vodi do  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.  

Upućujemo podnositelja zamolbe da uređenju parkirališta na navedenom prostoru 

pristupi uz  minimalne zahvate u prostoru, bez mijenjanja konfiguracije terena i 

postave montažnih objekata.   

Ad 14. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, obrazložio je 

Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se prijedlog  Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu - 

vidi prilog predmetni prijedlog Odluke  koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 15. 

Prijedlog Plana vježbi civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu, obrazložio je 

Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se  prijedlog Plana vježbi civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Plana vježbi  koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu stupa na snagu 

danom donošenja.   

 



Ad 16.  

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za period od 

2017. - 2020. godine, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Utvrđuje se prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada 

Krka za period od 2017. - 2020. godine  - vidi prilog predmetni prijedlog Analize stanja  

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za 

period od 2017. - 2020. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

Ad 17. 

Prijedlog Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju radova, dostavljen od Primorsko goranske 

županije  Rijeka, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći  

Z a k l j u č a k   

Prihvaća se prijedlog Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju radova, dostavljen od 

Primorsko goranske županije Rijeka – vidi prilog predmetni Sporazum koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

Ad 18. 

Prijedlog  za produženje radnog vremena tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka 

Nove 2017. godine, obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći  

Z a k l j u č a k   

1. Svi ugostiteljski objekti mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje 

blagdane i doček Nove 2017. godine, odnosno 24. / 25. 12. (subota/ nedjelja)  i 25. / 

26. 12. (nedjelja/ponedjeljak) do 03, sata  ujutro, te  31.12.2016. / 01.01. 2017. 

godine ( subota / nedjelja)  do 05,00 sati ujutro.  

 

2. Dana 01./02. te 05./06. siječnja 2017. godine ugostiteljski objekti mogu raditi do 

03,00 sata.  

            U ostale dane ugostiteljski objekti dužni su raditi u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti.  

3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno odredbama 

točke 1. 2 ovog zaključka obavijesti vlasnike ugostiteljskih objekata o utvrđenom 

– produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i 

dočeka Nove 2017. godine.  



Ad 19. 

Prijedloge 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) Utvrđuje se prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Grada Krka - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o  suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada 

Krka do 2020. - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Krka do 2020., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c) Utvrđuje se prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka 

do 2020. - vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 20. 

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)  

Podržava se inicijativa Milana Žužića iz Krka za rekonstrukciju objekta na k.č.  2670 

k.o. Krk – grad u staroj gradskoj jezgri grada Krka u cilju stavljanja u funkciju hotela 

– baština.  

 Smatrajući da je malo i srednje poduzetništvo zamašnjak  razvoja turističkog 

sektora, Grad Krk, sukladno usvojenim strategijama turizma zastupa izgradnju malih 

obiteljskih hotela i pansiona. Od osobitog značaja za Grad Krk su  rekonstrukcije 

kojima se revitalizira stara gradska jezgra, podiže kvaliteta življenja i obogaćuje 

sveukupna  ugostiteljsko-turistička ponuda.   

 Prihvaća se  inicijativa, za izmjene prostorno planske dokumentacije i to:  

- točkasta izmjena Prostornog plana uređenja Grada Krka 

- Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1,R1,R3- 8, R3-10,R 3-11) 



- stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku,  

radi preuređenja izgrađenog prostora, te nadogradnju etaže u cilju realizacije projekta  

„Exclusive Hotel „Galija“ u gradu Krku, na k. č.  2670 k.o. Krk – grad.  

 S obzirom da se objekt nalazi u staroj gradskoj jezgri grada Krka upućuje se 

podnositelj zahtjeva na Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Rijeka zbog ocjene   

prihvatljivosti zahvata i davanja mišljenja o istom. Predlaže se  izrada idejnog 

rješenja/projekta na temelju  kojeg će Konzervatorski odjel Rijeka izdati pozitivno 

mišljenje odnosno uvjete  koji će biti prihvatljivi sa stručnog aspekta i biti svojevrsna 

stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije.  

b)  

Grad Krk moli HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk da za potrebe izgradnje  

višestambene zgrade prema programu društveno poticane stanogradnje koja se planira 

izgraditi na z. č. 2286/1 k.o. Krk grad u gradu Krku, planira izgradnju trafostanice. 

Vezano za izgradnju predmetne trafostanice Grad Krk predlaže da se ista izgradi na z. 

č. 2286/2 k.o. Krk – grad, te je potrebno ispitati mogućnost dobivanja lokacijske dozvole 

za izgradnju iste.   

Ad 21. 

Prijedlog Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu,  obrazložila  je 

Mladena Cvitković,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

 

1. Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu (u 

daljnjem tekstu Plan savjetovanja). 

           U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira  

provođenje savjetovanja s javnošću.  

           Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka i predmet 

je objave.  

2. Zadužuju se Odsjeci JUO Grada Krka za provođenje savjetovanja s javnošću 

sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Krka, a na temelju Plana 

savjetovanja.  

3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, JUO Grada Krka da 

ovaj Zaključak i Plan savjetovanja objavi na internetskim stranicama Grada 

Krka.   

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim 

novinama Primorsko goranske Županije“.  

                                                                                                                   

 

 



 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17.30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                          GRADONAČELNIK 

Mladena Cvitković                                                                     Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                   

 


