
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

                     GRADONAČELNIK 

 

Klasa: 022-01/11-01/1   

Urbroj: 2142/01-02/1-11-89-48 

Krk, 20. srpnja  2011. 

 

Z A P I S N I K 

sa 89. Gradonačelnikovog kolegija, održanog  19. srpnja (utorak) 2011. 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 

Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za 

proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni 

suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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 prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 

poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 

b) Tvrtka Kavazović – limar d.o.o. iz Krka- podnesak  o dostavljenoj 

dokumentaciji za dvije lokacijske za izgradnju prometnice prema priloženom 

grafičkom prilogu 

c) Očitovanje Urbanistice d.o.o. Zagreb o predmetu izmjene i dopune DPU 

dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, prema 

dostavljenom zahtjevu Set d.o.o. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Josipa Repeca iz Kornića, 17. travnja 18- zamolba za davanje suglasnosti za 

korištenje javne površine u gradu Krku, za šetnju magarcem; 

b) mr. Marko Miš iz Ljubljane, Cesta na brdo 79 i stanara ulice Mate Balote – 

zamolba za asfaltiranje dijela ulice Mate Balote u gradu Krku; 
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c) Marijana  Sindičić - Baotić iz Krka, Vršanska cesta 23a- zamolba  za 

korištenje javne površine u gradu Krku, u svrhu prodaje lavande u vrećici iz 

košarice; 

d) Humanitarna udruga „Za bolje sutra“ iz Zagreba- zamolba za korištenje 

javne površine u gradu Krku za  prigodnu prodaju ručno izrađenih 

predmeta, u svrhu prikupljanja pomoći za siromašme obitelji sa troje i više 

djece i za djecu u Domu za nezbrinutu i ostavljenu djecu u Sesvetama; 

e) Goran Kosić iz Rijeke, Dubrovačka 1 – zamolba  za korištenje javne površine 

u gradu Krku, za slikanje pejzaža na otvorenome; 

f) Inicijativa Odsjeka za svakodnevno čišćenje ulice Veli Dvor u gradu Krku; 

g) Inicijativa Odsjeka za postavu drvenih klupa za sjedenje na pristupnom putu 

za gradsko groblje Krk; 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na 

području Grada Krka. 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje 

ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk. 

5. Prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa 

Proračuna Grada Krka. 

6. Prijedlog Odluke o određivanju osoba za potpisivanje dokumentacije platnog 

prometa, kao i pravo na uvid u stanje i promet žiro računa Proračuna Grada 

Krka. 

7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krka. 

8. Tvrtka  „Krčki Dvori“ d.o.o. Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk- prijedlog  za 

davanje suglasnosti za javno okupljanje u ugostiteljskom objektu „Casa del 

Padrone“, tijekom srpnja i kolovoza 2011. godine, prema dostavljenom 

programu. 

9. Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“ 

iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68 – zamolba  za sufinanciranje organizacije 7. 

Ljetnog kampa za mlade s invaliditetom u kampu Ježevac u Krku. 

10. Prijedlog Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, za davnje suglasnosti za upis u 

sudski registar nove djelatnosti „proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla“. 

11. Jadranka Žgaljić iz Krka Matije Gupca 3- zamolba  za davanje odobrenja za 

parkiranje osobnog automobila u gradu Krku, za vrijeme trajanja godišnjeg 

odmora. 

12. Udruga veterana Domovinskog rata otoka Krka – zamolba za financijsku pomoć 

za organiziranje proslave dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana 

Hrvatskih branitelja dana 5. kolovoza 2011. godine u svetištu Majke Božje u 

Batomlju. 

13. Županijska udruge za zaštitu životinja „Felix“ Krk, Kras 49, Dobrinj – zamolba 

za sufinanciranje rada udruge. 

14. Razno.  
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Ad 1. 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Odluke o 

izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne „Zone 29“ na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku, obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 

poslovne „Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (vidi prilog predmetni 

prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj 

točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

b) Podnesak  tvrtke 

Kavazović – limar d.o.o. iz Krka, o dostavljenoj dokumentaciji za dvije lokacijske za 

izgradnju prometnice prema priloženom grafičkom prilogu, obrazložila je Ines 

Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje podnesak  tvrtke Kavazović – limar d.o.o. iz Krka, o dostavljenoj 

dokumentaciji za ishođenje dvije lokacijske dozvole za izgradnju prometnice. 

 

Obzirom da predmetna prometnica zadire u građevinsko područje izvan naselja za 

sport i rekreaciju – Lunta, te  dijelom izlazi iz građevinskog područja,  upućuje se 

investitor da  dostavi posebnu geodetsku  podlogu sa  prenesenom granicom 

građevinskog područja naselja Krk u skladu s  Prostornim planom uređenja Grada 

Krka („Službene novine PGŽ“ 07/07).  Isto je potrebno  zbog vrlo specifičnih podloga i 

dvostrukih brojeva (u gruntovnici i katastru), a u cilju analize  i utvrđivanja  

mogućnosti pristupa na građevinske parcele te što kvalitetnije organiziranje  

građevinskih parcela unutar građevinskog područja naselja Krk i građevinskog 

područja izvan naselja za sport i rekreaciju Lunta. 

  

Također se upućuje investitor da kompletira  dokumentaciju za dvije lokacijske dozvole.  

 

c) Očitovanje 

Urbanistice d.o.o. Zagreb o predmetu izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 

na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, prema dostavljenom zahtjevu Set d.o.o. 

obrazložila je Ines Galjanić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k    
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Upućuje  se  tvrtka Set d.o.o. da zahtjev za izmjenu i dopunu DPU dijela poslovne zone 

29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku upotpune sa suglasnostima vlasnika parcela.  

 

Nakon dostavljenih suglasnosti vlasnika zemljišta i zainteresiranih osoba, sukladno 

čl.81. ZOPUG-a  predmet će biti upućen na sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka. 

Ad 2. 

Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi 

Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeće   

Z a k l j u č k e 

a) Josipu Repecu iz 

Kornića, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku, za šetnju 

magarcem. 

Obvezuje se podnositelj zamolbe da za usluge koje naplaćuje od korisnika (šetnja 

magarcem i fotografiranje), vidno istakne cijene usluga.  

b)  

I. Prima se na znanje 

zamolba mr. Marka Miša iz Ljubljane i stanara ulice Odvojka Mate Balote za 

asfaltiranje dijela ulice Mate Balote u gradu Krku. 

                   Budući da je za pojedine objekte komunalni doprinos naplaćen prema 

ranijim propisima, vlasnici objekata obvezni  su sudjelovati s Gradom 

Krkom, u participaciji dijela troškova za asfaltiranje ulice, sukladno veličini 

izgrađenog objekta. 

II. Grad Krk nastojati 

će investiciju iz stavka I. ovog zaključka uvrstiti u Program gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.  

c) Marijani Sindičić - 

Baotić iz Krka, odobrava se  korištenje javne površine u gradu Krku, na Trgu 

Kamplin uz pročelje fasade nekadašnjeg Dječjeg vrtića, za prodaju lavande u 

vrećici iz košarice.  

Podnositeljica zamolbe dužna je Gradu Krku za zakup navedene površine plaćati 

naknadu dnevnog najma, tj, iznos od 50,00 kn dnevno.   

d) Humanitarnoj  

udruzi  „Za bolje sutra“ iz Zagreba, odobrava se korištenje javne površine u 

gradu Krku na Veloj Placi (uz istočnu fasadu Caffetarije XVIII. stoljeća),  za 

postavu malog stolića i metalnog stalka veličine 1 m
2
, za dane 20. i 21. srpnja 

2011. godine, bez naknade, u svrhu prikupljanja pomoći za siromašme obitelji sa 

troje i više djece i za djecu u Domu za nezbrinutu i ostavljenu djecu u Sesvetama. 

e) Goranu Kosiću iz 

Rijeke, studentu diplomskog studija na Akademiji primjenjenih umjetnosti u 
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Rijeci, odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku, na specifičnim 

lokacijama u gradu, bez naknade, za slikanje pejzaža na otvorenome. 

f) Prihvaća se 

inicijativa Odsjeka za komunalno gospodarstvo za svakodnevno čišćenje ulice 

Veli Dvor u gradu Krku. 

Nalaže se Vecli d.o.o. iz Krka, da ulicu Veli Dvor uvrsti u popis ulica za 

svakodnevno čišćenje, sa primjenom od 01. kolovoza 2011. godine.  

g) Prihvaća se 

inicijativa Odsjeka za komunalno gospodarstvo za postavu drvenih klupa za 

sjedenje na pristupnom putu za gradsko groblje Krk. 

               Nalaže se Vecli d.o.o. iz Krka, postava 3 drvene klupe za sjedenje na    

pristupnom putu za gradsko groblje Krk. 

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području 

Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio 

sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova 

na području Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj 

točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice 

Gradske knjižnice Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje 

ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk  (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Sukladno prednjoj 

točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 5. 
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Prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada 

Krka, obrazložio je Anton Malatestinić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o  odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa 

Proračuna Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

 

II. Prijedlog Odluke iz 

stavka I. ovog zaključka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

dobivanja  pozitivnog mišljenja.  

 

 

Ad 6. 

Prijedlog Odluke o određivanju osoba za potpisivanje dokumentacije platnog prometa, kao i 

pravo na uvid u stanje i promet žiro računa Proračuna Grada Krka, obrazložio je Anton 

Malatestinić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o određivanju osoba za potpisivanje dokumentacije 

platnog prometa, kao i pravo na uvid u stanje i promet žiro računa Proračuna Grada 

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

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krka, obrazložili su Marinko 

Bajčić i Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

I. Utvrđuje se 

prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Krka  (vidi 

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

 

III. Sukladno prednjoj 

točki ovog Zaključka predmetni prijedlog Odluke uputit će se na razmatranje 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 8. 

Prijedlog tvrtke  „Krčki Dvori“ d.o.o. Šetalište Sv. Bernardina bb, Krk, za davanje suglasnosti 

za javno okupljanje u ugostiteljskom objektu „Casa del Padrone“, tijekom srpnja i kolovoza 

2011. godine, prema dostavljenom programu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  
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Grad Krk daje suglasnost za izvođenje zabavnih Programa, ugostiteljskom objektu 

„Casa del Padrone“ iz Krka, Šetalište Sv. Berbardina bb, tijekom srpnja i  kolovoza 

2011. godine (vidi prilog predmetni Program koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prilikom izvođenja Programa ugostitelj je dužan pridržavati se propisa kojima se 

regulira zaštita od buke, javni red i mir i radno vrijeme ugostiteljskih objekata na 

području Grada Krka.  

Ad 9. 

Zamolbu Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“ iz 

Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, za sufinanciranje organizacije 7. Ljetnog kampa za mlade 

s invaliditetom u kampu Ježevac u Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Udruzi za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“ iz 

Zagreba, odobrava se financijska potpora za organizaciju 7. Ljetnog kampa za mlade s 

invaliditetom, koji će se održati  u kampu Ježevac u Krku, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

Ad 10. 

Prijedlog Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, za davnje suglasnosti za upis u sudski registar 

nove djelatnosti „proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla“ obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Tvrtki Ponikva d.o.o. iz Krka, Grad Krk daje suglasnost za upis u sudski registar nove 

djelatnosti - proizvodnja i promet gnojiva i poboljšivača tla. 

Ad 11. 

Zamolbu Jadranke Žgaljić iz Krka Matije Gupca 3, za davanje odobrenja za parkiranje 

osobnog automobila u gradu Krku, za vrijeme trajanja godišnjeg odmora tj. od 8. – 28. 

kolovoza 2011. godine, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave,  Gradonačelnik  

donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Jadranki Žgaljić iz Krka, Matije Gupca 3, osobi s trajnim invaliditetom,  daje se 

odobrenje za parkiranje osobnog automobila u gradu Krku, na parkirnom mjestu 

označenom za invalide, vremenski neograničeno (0 -24 sata), za vrijeme trajanja 

godišnjeg odmora tj. od 8. – 28. kolovoza 2011. godine. 

Ad 12. 
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Zamolbu Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka za financijsku pomoć za 

organiziranje proslave dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Hrvatskih branitelja 

dana 5. kolovoza 2011. godine u svetištu Majke Božje u Batomlju, obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te je nakon rasprave,  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Udruzi veterana Domovinskog rata otoka Krka odobrava se financijska pomoć za 

organiziranje proslave dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana Hrvatskih 

branitelja koja će se održati dana 5. kolovoza 2011. godine u svetištu Majke Božje u 

Batomlju, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava 

iznos od 5.000,00 kn.  

Ad 13. 

Zamolbu Županijske udruge za zaštitu životinja „Felix“ Krk, Kras 49, Dobrinj za 

sufinanciranje rada udruge, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave,  

Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

Županijskoj  udruzi za zaštitu životinja „Felix“ Krk, odobrava se financijska pomoć za 

rad udruge, te se  u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2011. godinu odobrava 

iznos od 3.000,00 kn.  

Ad 14. 

U nastavku sjednice pod temom „Razno“ razmatrajući tijek radova na uređenju Male 

vijećnice, nakon rasprave,  Gradonačelnik  donio sljedeći   

Z a k l j u č a k  

U  cilju  očuvanja opreme koju je  potrebno ugraditi,  a  u dogovoru s tvrtkom Ligo  

grupa d.o.o. iz Koprivnice obustavljaju se  radovi na uređenju  i adaptaciji  prostora 

Male vijećnice, zbog  potrebe  prethodnog   montiranja  tri  ploče  lijevane od umjetnog 

kamena  kao dekoracije  glavnog zida  Male vijećnice. 

 Radovi se na zahtjev Grada Krka privremeno obustavljaju od 22.07.2011.  do  

5.09.2011. godine. 

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila :                                                                GRADONAČELNIK  

Mladena Cvitković                                                                  Darijo Vasilić, prof.  
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