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                   GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-14-70-7 

Krk, 26. siječnja  2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 70. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 26. siječnja  (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, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka 

Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladen Pavačić, stručni 

suradnik Odsjeka za proračun i financije, 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. Prijedlog Plana nabave za 2015. godinu.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Ponikve voda d.o.o. iz Krka, Vršanska 14 - prijedlog za oslobađanje plaćanja 

komunalnog doprinosa za izgradnju I. faze gradnje uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Krk, na k. č. 3973/2 k.o. Krk-grad ( z. č. 1680/1 i 1680/3 k.o. 

Krk) u gradu Krku; 

b) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prometnog redara za 

premještanje postojećih prometnih znakova, poravnavanje postojećih 

prometnih stupova, te nabavku i postavu nove vertikalne prometne 

signalizacije na dijelu Kružnog toka i u dijelu ulice Stjepana Radića, kao i 

nabavku i postavu ogledala na raskrižju ulice Sv. Ivana i Vršanske ulice u 

gradu Krku; 
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c) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za nabavku i ugradnju stupa 

javne rasvjete s led svjetiljkom koji bi se postavio u ulici Krčkih iseljenika u 

gradu Krku, umjesto srušenog DR stupa; 

d) Trgovina Krk d. d. iz Malinske - prijedlog za čišćenje i održavanje javne 

površine iznad potpornog zida marketa TPC, u dijelu ulice Braće Juras, u 

gradu Krku; 

e) Jelena Janković – Đurić iz Krka, J. Križanića 3a - zamolba za izmjenu Rješenja 

o komunalnoj naknadi iz poslovnog prostora u stambeni; 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Dopis Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa:UP/I-351-03/14-02/145, 

Urbroj:517-06-2-1-1-14-3 kojim se traži mišljenje Grada Krka o  Elaboratu za 

ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju luke 

Krk; 

b) Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Punat; 

c) Atletski klub Krk iz Krka, Lakmartinska 19 - inicijativa za organizaciju radnog 

sastanka oko izgradnje atletskih sportskih borilišta u Gradu Krku krajem 

veljače  kao i tehničko rješenje tvrtke „Arh“ d.o.o. Malinska, za izradu jame za 

skok i troskok, kao i troškovnik realizacije projekta; 

d) Tehničko rješenje za rješavanje problema oborinske odvodnje i asfaltiranje 

dijela ulice Potok, te troškovnik za izvođenje predmetnih radova, sukladno 

Zaključku Gradonačelnika Klasa: 363-02/14-02/27, Urbroj: 2142/01-02/1-14-

3, od 19. studenog 2014. godine; 

e) Prijedlog Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u vezi prijedloga 

pročišćenog teksta odredbi za provođenje plana i grafike i to: Detaljnog plana 

uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk; 

4. Sveučilište u Rijeci , Trg braće Mažuranića 10 - prijedlog Ugovora o suradnji. 

5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Zagreba - odluka o 

neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne 

dokumentacije, izgradnje i projektantskog nadzora, te stručnog nadzora nad 

izvođenjem radova u cilju rekonstrukcije sortirnice korisnog otpada na 

reciklažnom dvorištu Treskavac, otok Krk. 

6. Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba, Služba za arheološku baštinu - 

prijedlog za suradnju na arheološkim istraživanjima i konzervatorsko – 

restauratorskim radovima uz crkvu Sv. Krševana na Glavotoku. 

7. Općina Omišalj - prijedlog za sufinanciranje ugradnje sustava za navodnjavanje 

i radova redovnog održavanja Spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju. 

8. Ri – Ing Net d.o.o. iz Rijeke Josipa Završnika 7 - prijedlog Ugovora br. 150119-8 

o korištenju dijela sustava „Pazigrad“ sa nadogradnjom na sustav „Gradsko 

oko“. 

9. Zlatni Lipanj j.d.o.o. iz Zlatar Bistrice, Kolodvorska 4a - prijedlog za davanje 

suglasnosti za sakupljanje samoniklog bilja u 2015. godini, na području Grada 

Krka. 
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10. Udruga Antifašističkih boraca i antifašista grada Krka – podružnica Poljica – 

Šotovento - zamolba za sufinanciranje troškova godišnje skupštine. 

Ad 1. 

 

Prijedlog Plana nabave za 2015. godinu, obrazložio je Mladen Pavačić,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

 

Utvrđuje se prijedlog Plana nabave za 2015. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog 

Plana javne nabave za 2015. godinu koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

Plan javne nabave za 2015. godinu stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 

01. siječnja 2015. godine i objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka. 

 

Ad 2. 

Prijedloge  Odsjeka za komunalno gospodarstvo obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k lj u č k e 

 

a) Tvrtku Ponikve voda d.o.o. Krk oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za 

gradnju građevine I. faze gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk, 

na k. č. 3973/2 k.o. Krk-grad ( z. č. 1680/1 i 1680/3 k.o. Krk) u gradu Krku na 

temelju članka 8. stavka 1. podstavka 2. uvodno navedene Odluke o komunalnom 

doprinosu.  

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi  točke 1. 

ovog zaključka izda odgovarajuću potvrdu u smislu članka 32. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, a u cilju izgradnje građevine I. faze gradnje uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda Krk. 

 

b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prometnog redara, za 

premještanje postojećih prometnih znakova, poravnavanje postojećih prometnih 

stupova, te nabavku i postavu nove vertikalne prometne signalizacije na dijelu 

Kružnog toka i u dijelu ulice Stjepana Radića, kao i nabavku i postavu ogledala 

na raskrižju ulice Sv. Ivana i Vršanske ulice u gradu Krku.  

Za izvođenje radova navedenih u stavku 1. ovog zaključka prihvaća se ponuda 

tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana u iznosu od 12.531,19 kn u koji iznos je 

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

zaključka).; 

 

c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za nabavku i 

ugradnju stupa javne rasvjete s led svjetiljkom koji bi se postavio u ulici Krčkih 

iseljenika u gradu Krku, umjesto srušenog DR stupa. 
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Za radove nabavke i ugradnje stupa javne rasvjete s led svjetiljkom prihvaća se 

ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica, u iznosu od 7.396,56 kn u koji iznos je 

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

zaključka).  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da naruči potrebne građevinske 

radove za postavu  stupa JR. 

 

d) Prihvaća se zamolba Trgovine Krk d. d. iz Malinske za čišćenje i održavanje 

javne površine iznad potpornog zida marketa TPC, u dijelu ulice Braće Juras, u 

gradu Krku.  

Zadužuje se tvrtku Vecla d.o.o. da u što kraćem roku u dijelu ulice Braće Juras 

iznad potpornog zida marketa TPC izvrši sanitarno čišćenje i hortikulturno 

uređenje okoliša, te da isto održava. 

 

e) Prihvaća se zamolba Jelene Janković – Đurić iz Krka, obveznice plaćanja 

komunalne naknade za izmjenu Rješenja o komunalnoj naknadi UP/I- 363-03/14-

02/443, Urbroj: 2142/01-03-05/2-14-2 od 3. studenog 2014. godine.  

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da izmijeni predmetno Rješenje  

za plaćanje komunalne naknade kojim je utvrđena obveza komunalne naknade 

za poslovni prostor u Krku, J. Križanića 3 a, na način da se komunalna naknada 

za predmetni prostor korisne površine od 34,67 m2 obračunava sukladno 

vrijednosti boda „B“ za izračun komunalne naknade za stambeni prostor 

(„Službene novine PGŽ“ broj: 42/13), s početkom obveze od dana donošenja ovog 

zaključka. 

Ad 3. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k lj u č k e  

 

a) Prima se na znanje dopis Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa:UP/I-351-

03/14-02/145, Urbroj:517-06-2-1-1-14-3 kojim se traži mišljenje Grada Krka o 

Elaboratu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za 

rekonstrukciju luke Krk. 

 Smatra se da će mjere zaštite okoliša koje proizlaze iz zakonskih i  

podzakonskih propisa, dosad izrađenih  elaborata vezanih na predmetnu 

problematiku kao i posebnih uvjeta koje će izdati tijela s javnim ovlastima u 

postupku ishođenja akata o građenju  biti primijenjena na predmetni zahvat. 

 Grad Krk upozorava samo na formalne nedostatke koji su zamijećeni u 

Elaboratu: 

 na više mjesta u Elaboratu  navodi se krivi naziv urbanističkog plana 

uređenja koji regulira građevinsko područje naselja Krk  kao i brojevi 

javnog glasila u kojima su objavljene odluke o donošenju plana. U tekstu je 
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bilo potrebno primijeniti ispravan naziv plana - Urbanistički plan uređenja 

UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)(Službene novine PGŽ 30/13),  

 Također napominje se  da je u međuvremenu, nakon izrade predmetnog 

Elaborata,  stupila na snagu  I.  izmjena Urbanističkog plana uređenja UPU 

1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (Službene novine PGŽ  40/14), 

na str. 25.  priložen  je  kartografski prikaz  1.  Korištenje i namjena površina  

(Izvod iz Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)  

iz  faze  KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA pa je isti potrebno zamijeniti  

kartografskim prikazom  koji je sastavni dio  elaborata plana donesenog na 

Gradskom vijeću Grada Krka  tj. izvod iz  važeće  prostorno planske 

dokumentacije. 

 

b) Prima se na znanje Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Punat.  

 

Zadužuje se Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler da Općini Punat  uputi 

mišljenje,  vezano na prijedlog Grada Krka podnesen u javnoj raspravi o 

Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPU  Općine Punat. 

 

c) Grad Krk podržava inicijativu Atletskog kluba Krk iz Krka,  za izgradnju  

atletskih sportskih borilišta u gradu Krku, na Sportskom centru „Josip Pepi 

Uravić“ u gradu Krku,  kao i dostavljeno tehničko rješenje izrađeno od tvrtke 

„Arh“ d.o.o. Malinska, te troškovnik realizacije projekta tvrtke G. P. „Krk“ iz 

Krka i tvrtke „Little Eagle“ d.o.o. iz Punta. 

Tijekom veljače 2015. godine, organizirati će se sastanak sa Hrvatskim atletskim 

savezom i predstavnicima Atletskog kluba Krk iz Krka na kojem će se dogovoriti 

financiranje projekta. 

 

d) Prima se na znanje tehničko rješenje izrađeno od Eda Hera dipl. ing. građ. za 

rješavanje problema oborinske odvodnje i asfaltiranje dijela ulice Potok, te 

troškovnik za izvođenje predmetnih radova, izrađen temeljem Zaključka 

Gradonačelnika Klasa: 363-02/14-02/27, Urbroj: 2142/01-02/1-14-3, od 19. 

studenog 2014. godine. 

Grad Krk spreman je sufinancirati predmetnu investiciju sa iznosom od 60%  

sredstava, procijenjene vrijednosti. 

Predlažemo da vlasnici okolnih objekata dijela ulice Potok u naselju Pinezić 

sudjeluju u investiciji sa 40 % sredstava, procijenjene vrijednosti investicije,  

sukladno članku 165.  st. 2.  Zakona o  prostornom uređenju („Narodne novine“ 

broj: 153/13).      ; 

 

e) Prihvaćaju se prijedlozi pročišćenih tekstova odredbi za provođenje plana i 

grafike Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar 

u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk.  
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Slijedom odredbi članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ 

broj: 153/13), Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka 

utvrdit će konačne prijedloge pročišćenih tekstova odredbi za provođenje plana i 

grafike za Detaljni plan uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar 

u gradu Krku i Urbanistički plan uređenja UPU 1 – Krk, nakon čega će se iste 

objaviti u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, u roku od 30 

dana od dana stupanja na snagu odluka o izmjenama i/ili dopunama navedenih 

prostornih planova. 

Ad 4. 

 

Prijedlog Ugovora o suradnji, dostavljenog od Sveučilišta u Rijeci , Trg braće Mažuranića 10, 

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

Z a k l ju č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, kojim se utvrđuje 

suradnja u području znanosti i visokog obrazovanja u okviru zajedničkih interesa (vidi 

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

Ad 5. 

 

Odluku  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Zagreba, o neposrednom 

sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, izgradnje i 

projektantskog nadzora, te stručnog nadzora nad izvođenjem radova u cilju rekonstrukcije 

sortirnice korisnog otpada na reciklažnom dvorištu Treskavac, otok Krk, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se Odluka  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Zagreba, o 

neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, 

izgradnje i projektantskog nadzora, te stručnog nadzora nad izvođenjem radova u cilju 

rekonstrukcije sortirnice korisnog otpada na reciklažnom dvorištu Treskavac, otok Krk 

(vidi prilog predmetnu Odluku Fonda koja čini sastavni dio ovog zaključka).   
 

Ad 6. 

 

Prijedlog Hrvatskog restauratorskog zavoda, Službe za arheološku baštinu, iz Zagreba za 

suradnju na arheološkim istraživanjima i konzervatorsko – restauratorskim radovima uz crkvu 

Sv. Krševana na Glavotoku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje prijedlog Hrvatskog restauratorskog zavoda, Službe za arheološku 

baštinu, iz Zagreba za suradnju na arheološkim istraživanjima i konzervatorsko – 
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restauratorskim radovima uz crkvu Sv. Krševana na Glavotoku, ( prilog – troškovnik 

arheoloških istraživanja crkve Sv. Krševana u iznosu od 50.000,00 kn).   

Zbog ograničenih proračunskih sredstava u 2015. godini, Grad Krk nije u mogućnosti 

sudjelovati u projektu Hrvatskog restauratorskog zavoda, Službe za arheološku baštinu, 

iz Zagreba navedenom u prednjem stavku ovog zaključka. 

Ad 7. 

 

Prijedlog Općine Omišalj za sufinanciranje ugradnje sustava za navodnjavanje i radova 

redovnog održavanja Spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II. u Omišlju, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje prijedlog Općine Omišalj za sufinanciranje ugradnje sustava za 

navodnjavanje i radova redovnog održavanja na Spomen obilježju Papi Ivanu Pavlu II. 

u Omišlju. 

Grad Krk spreman je sa ostalim JLS otoka Krka sudjelovati u sufinanciranju ugradnje 

sustava za navodnjavanje i radova redovnog održavanja Spomen obilježja Papi Ivanu 

Pavlu II. u Omišlju, prema financijskom modelu koje će se naknadno dogovoriti 
 

Ad 8. 

 

Prijedlog Ugovora br. 150119-8 o korištenju dijela sustava „Pazigrad“ sa nadogradnjom na 

sustav „Gradsko oko“, dostavljen od tvrtke Ri – Ing Net d.o.o. iz Rijeke Josipa Završnika 7, 

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

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora br. 150119-8 o korištenju dijela sustava „Pazigrad“ sa 

nadogradnjom na sustav „Gradsko oko“ za 2015. godinu, dostavljen od tvrtke Ri – Ing 

Net d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od  5.333,00 kn mjesečno u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a   (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).    

Ad 9. 

 

Prijedlog tvrtke Zlatni Lipanj j.d.o.o. iz Zlatar Bistrice, Kolodvorska 4 a, za davanje 

suglasnosti za sakupljanje samoniklog bilja u 2015. godini, na području Grada Krka, 

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

Z a k l j u č a k  

Tijekom 2014. godine ukazivali smo na neprimjeren način skupljanja smilja i 

samoniklog bilja po otocima, koji nisu bili sukladni uvjetima propisanim rješenjima 

Ministarstva. 

U uvjetima nedorečene zakonske regulative, posebice je nanesena šteta lokalnom 

stanovništvu, te Grad Krk nije spreman dati suglasnost za sakupljanje samoniklog bilja 

na području Grada Krka.   
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Ad 10. 

 

Zamolbu udruge Antifašističkih boraca i antifašista grada Krka – podružnica Poljica - 

Šotovento,  za sufinanciranje troškova godišnje skupštine u iznosu od 25,00 kn po osobi, 

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

Z a k l j u č a k  

Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista grad Krka – podružnica Poljica – Šotovento, 

odobrava se financijska potpora za održavanje godišnje skupštine koja će se održati 30. 

siječnja 2015. godine, u iznosu od 25,00 kn po osobi, na temelju dostavljenog popisa 

udruge prisutnih članova.  
 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16.00 sati.  

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                      GRADONAČELNIK  

        Mladena Cvitković                                                             Darijo Vasilić, prof.  

 

 


