
O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica… 

 

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – 

pročišćeni tekst) i članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/80) 

propisano je da ime ulice i trga na svom području određuje općinsko ili gradsko 

vijeće.  

Za naselje Krk na snazi je Odluka o određivanju imena ulica i trgova u naselju  Krk 

koju je donijela Skupština bivše općine Krk, na sjednici od  15. lipnja 1992. godine i 

objavljena je u “Službenim novinama”, broj 11/92. 

Tijekom  proteklih dvadesetak godina, Gradsko vijeće Grada Krka od 2000. do 2016. 

godine je u više navrata donosilo je Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena 

ulica i trgova u naselju Krk, koje su objavljene u (“Službenim novinama Primorsko-

goranske županije”, broj 8/00, 8/00, 12/03, 29/05, 41/09 i 5716). 

Nove ulice: Ulica Mali Kartec, Odvojak Ulice Lina Bolmarčića, Ulica sv. Ivana, Ulica 

Smokvik i Odvojak Ulice Stjepana Radića. 

 

Ova posljednja dopuna Odluke od 11. ožujka  2016. godine, donesena je na  

inicijativu tvrtke Glavotok d.o.o. da se u industrijskoj zoni na lokaciji Sv. Petar  

imenuje nova ulica koja vodi na sporedni ulaz (skladište) u trgovački centar Konzum i 

novootvoreni kamp odmorište.  

Napomena: Prema DPU dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu sv. Petar u gradu 

Krku (“SN PGŽ“, broj 3//07, 9/12, 40/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), predmetna 

nerazvrstana cesta – ulica ima oznake: U-3.1 – U-5.1 – U-5.2.  

Za završni dio gornje nerazvrstane ceste, oznake U-5.2 u poslovnoj zoni 29, na 

predjelu Sv. Petar u Krku ishođena je građevinska dozvola, KLASA: UP/-361-03/14-

06/92 od 16. siječnja 2015. godine, a za izgradnju poslovne građevine - kamp 

odmorište Krk do kojeg se nova prometnica/ulica za sada proteže izdata je 

građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/15-06/52 od 13. travnja 2015. godine. 

 

Obzirom da je Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka krajem 

lipnja ove godine zatražio od Grada Krka izmjenu naziva ove posljednje imenovane 

ulice i to na način da umjesto naziva: Odvojak Ulice Stjepana Radića, treba stajati: 

Odvojak Stjepana Radića, to se ovim Prijedlogom Odluke o izmjeni.... upravo i 

čini.  

Naime, katastar ne želi izdati rješenje o kućnom broju tvrtki Glavotok d.o.o za 

navedeni objekat, a bez kućnog broja ne mogu priključiti se na električnu energiju i 

dr., pa smo od imenovane tvrtke usmeno zamoljeni da izvršimo izmjenu naziva 

predmetne ulice kako to zahtjeva Državna geodetska uprava, Područni ured za 

katastar Rijeka. 

Slijedom navedenog, pripremljen je radni prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o 

određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk. 

 

Na Kolegiju Gradonačelnika, održanom  5. studenoga 2018. godine, nakon 

razmatranja radnog prijedloga,  Gradonačelnik  je utvrdio Prijedlog Odluke o izmjeni 

Odluke o određivanju ulica i trgova u naselju Krk, te se isti upućuje Gradskom vijeću 

Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.   

 

Krk,  studeni 2018.                                                                       GRADONAČELNIK 

                                                                                                     

Prilozi: 

- Podnesak DGU, Područnog ureda za katastar Rijeka 

- Grafički dio obuhvata (protezanja) Odvojka Stjepana Radića 


