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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-14-26 

Krk, 4. listopada 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 14. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 04. listopada (ponedjeljak) 2021. godine u 

Uredu gradonačelnika Grada Krka. 

 

Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO,  Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša,   Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Adreana Gluvaković, 

voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Matejčić, 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:  

 Udruga Kreativni „Krk“ iz Krka, zamolba za:  

- korištenje prostora kino dvorane za dane od 20. – 26. studenog 2021. godine 

za potrebe snimanja albuma „Mimika orkestra“; 

- sufinanciranje snimanja novog, trećeg studijskog albuma „ Mimika orkestra“;    

 L. L. iz Krka,  zamolba  za novčanu pomoć za nabavku građevinskog 

materijala u cilju saniranja posljedica požara u obiteljskoj kući u Krku; 

 Mjesni odbor Kornić – zamolba za sufinanciranje manifestacija u Korniću i to: 

Jakovlje i radnu akciju uređenja nogometnog igrališta.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) D. V. iz Krka,  – zahtjev kojim traži da se izvrši sanacija stana u vlasništvu 

njegova sina G. V. iz Krka, radi sanacije štete koja je nastala  radi prodora vode iz 

stana u vlasništvu Grada Krka na adresi Dr. Dinka Vitezića 1/1, u gradu Krku; 

b) „Lavanda“ rasadnik  i trgovina, vl. Krešimir Dijanić iz Krka- ponuda  za rušenje 

suhih borova u ulici Borik u gradu Krku; 
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c) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za financiranje nabavke jalovine za potrebe 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora; 

d) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje izrade kameno betonskog zida u 

dužini cca 45 m u dijelu ulice Staro selo u naselju Vrh, ispred obiteljske kuće Z.; 

e) Mjesni odbor Vrh – zamolba za odobravanje financijske potpore za renoviranje 

elektroinstalacija u Društvenom domu Vrh; 

f) Zamolba TZ Grada Krka i tvrtke Proper d.o.o. za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine,  na parkiralištu do Hotela „Maritim“ u gradu Krku u cilju postave 

kupole i održavanja manifestacije „Best stay 2021“ za dane od 05. - 09. listopada 

2021. godine; 

g) Ponude  tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za van troškovničke radove koji su 

nastali pri izvođenju radova na sanaciji i uređenju prostorija Područnog ureda za 

Katastar Krk. 

3. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Ponuda tvrtke DLS d.o.o. za pružanje usluge izrade Procjene rizika od velikih 

nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite; 

b) Udruga navijača Rijeke „Plavo bijeli otok“ zamolba za: 

-  sufinanciranje izrade murala u ulici Ježevac u gradu Krku, na objektu u 

vlasništvu tvrtke G.P. d.o.o. Krk, na temu 30 godina obilježavanja Bitke za 

Vukovar te hrvatske nogometne reprezentacije, 

- davanje suglasnosti za oslikavanje zida u ulici Ježevac u gradu Krku, na 

objektu u vlasništvu tvrtke G.P. d.o.o. Krk; 

c) Inicijativa Udruge navijača Rijeke „Plavo bijeli otok“ za održavanje izložbe u 

Galeriji „Decumanos“ u gradu Krku tijekom 2022. godine na temu povijesni 

dresovi Nogometnog kluba Rijeka i lopte.  

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu geodetskog elaborata  za gradnju 

sabirne ulice SU 8 kod zgrade POS-a; 

b) Obavijest tvrtke Zona G.P. d.o.o. Plešce o sklopljenom kupoprodajnom Ugovoru s 

N. G., vlasnikom z. č. 1058/2 k.o. Krk te o preuzimanju svih obveza umjesto 

bivšeg vlasnika; 

c) Pismo namjere Momentum grupe d.o.o. Krk u svezi Idejnog projekta za izgradnju 

građevine za poljoprivredno gospodarstvo na k.č. 1254/44 k.o. Vrh,  čija je 

djelatnost uzgoj i prerada smilja; 

d) Informativana ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu glavnog projekta za 

gradnju dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih ulica na području Kartec u 

gradu Krku, 

e) ponudu tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu geodetskog elaborata  za 

rekonstrukciju ceste između naselja Vrh i Kosići; 

f) Rješenje Hrvatskih voda za plaćanje vodnog doprinosa za uređenje javne površine 

u dijelu stare gradske jezgre (Ulica biskupa A. Mahnića, Trg Kamplin i ulica 

nadbiskupa Alojzija Stepinca); 

g) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja. 
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Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

 Udruzi Kreativni Krk iz Krka, odobrava se korištenje prostora kino dvorane, u 

Upravnoj zgradi Grada Krka,  za dane od 20. – 26. studenog 2021. godine za 

potrebe snimanja albuma „Mimika orkestra“ .   

   

 Udruzi Kreativni Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora za snimanje 

novog, trećeg studijskog albuma „ Mimika orkestra“ , te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 5.000,00 kn.    

 

 Grad Krk odobrava financijsku potporu u iznosu od 10.000,00 kn za pomoć L. L. 

iz Krka, čija je obiteljska kuća  stradala u požaru.  

 

Iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog zaključka Grad Krk prenijeti će na 

račun Caritasa Biskupije Krk,  u cilju nabavke građevinskog materijala za 

obnovu obiteljske kuće.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 

 Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za sufinanciranje manifestacija u 

Korniću i to: manifestacije proslave Sv. Jakova i radne akcije na uređenju 

nogometnog igrališta.  

Na temelju dostavljenog računa Trgovine Krk d.d. iz Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu odobrava se iznos od 2.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

 

Ad 2. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se zahtjev D. V. iz Krka, za izvođenja radova na sanaciji stana u 

vlasništvu njegova sina G. V. iz Krka, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1,  zbog  štete 

koja je nastala  radi prodora vode iz stana u vlasništvu Grada Krka na adresi Dr. 

Dinka Vitezića 1/1, u gradu Krku. 
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        Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da angažira Eda Hera ing. građ., 

radi utvrđivanja izvođenja potrebnih radova koje je potrebno izvesti u cilju sanacije 

štete u stanu G. V. iz Krka, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1. 

Nadalje, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo obvezan je ugovoriti 

izvođenje radova na sanaciji štete u stanu na naprijed navedenoj adresi.    

b) Prihvaća se ponuda Obrta  „Lavanda“ rasadnik  i trgovina, vl. Krešimir Dijanić 

iz Krka, za rušenje suhih borova u ulici Borik u gradu Krku, u iznosu od 

6.400,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje nabavke i 

prijevoza 180 m
3
  jalovine za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Mjesnog odbora, te se na temelju ponude broj: 31/21 tvrtke Dabiskop 

d.o.o. odobrava iznos od 22.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

d) Mjesnom odboru Vrh odobrava se izrada i financiranje kameno betonskog zida u 

dužini cca 45 m u dijelu ulice Staro selo u naselju Vrh, ispred obiteljske kuće Z., 

te se prihvaća ponuda  Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ u iznosu od 125.627,60 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

O b r a z l o ž e n j e 

                                                                                                 

 Mjesni odbor Vrh podnio je Gradu Krku zahtjev za davanje odobrenja za izvođenje i 

financiranje izrade kameno betonskog zida u dužini cca 45 m u dijelu ulice Staro selo 

u naselju Vrh, ispred obiteljske kuće J. Z., te su na temelju Pravilnika o provedbi 

postupaka javne nabave prikupljene tri ponude za izvođenje predmetnih radova,  od 

kojih je najpovoljnija ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, u iznosu od 

125.627,60 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Vlasnik predmetnog zida i čestice 1218/7 k.o. Vrh, J.  Z. suglasan je da se zid uvuče za 

1 m po cijeloj dužini čestice 1218/7 k.o. Vrh kako bi se dobio širi kolnik.  

 

Sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

Grad Krk odobrava izgradnju potpornog zida u visini do 1,50 m.  

 

Predmetna investicija nije planirana Odlukom o I. izmijeni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2021. godini, već se prihvaća prijedlog Mjesnog odbora 

Vrh da sredstva predviđena za obnovu podruma u Društvenom domu Vrh prenamjene 

za naprijed navedene radove na izgradnji kameno betonskog zida u  dijelu ulice Staro 

selo u naselju Vrh, na čestici 1218/7 k.o. Vrh.   

 

e) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za renoviranje elektroinstalacija u 

Društvenom domu Vrh, te se na temelju ponude Elektroinstalaterskog obrta 

„Elektrominik“ vl. Dominik Mršić iz Skrbčića,  iz Proračuna Grada Krka za 



 

 
5 

2021. godinu odobrava iznos od 10.793, 75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-

a.  

 

f) Turističkoj zajednici Grada Krka i tvrtki Proper d.o.o. daje se suglasnost za 

korištenje javne površine,  na parkiralištu do Hotela „Maritim“ u gradu Krku za 

postavu demontažne kupole - za potrebe konferencijskog dijela  održavanja 

manifestacije „Best stay 2021“ za dane od 05.- 09. listopada 2021. godine. 

 

g) Prihvaćaju se ponude tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, za van troškovničke 

radove koji su nastali pri izvođenju radova na sanaciji i uređenju prostorija 

Područnog ureda za Katastar Krk i to:  

- Kompletna zamjena postojećih šperploča koje su skinute u iznosu od 21.600,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

               Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda narudžbenicu za 

izvođenje naprijed navedenih van troškovničkih radova.  

  

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda tvrtke DLS d.o.o. za pružanje usluge izrade Procjene rizika 

od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite, u ukupnom iznosu od 

19.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) - Prihvaća se zamolba Udruge navijača Rijeke „Plavo bijeli otok“  za 

sufinanciranje izrade murala u ulici Ježevac u gradu Krku, na objektu u 

vlasništvu tvrtke G.P. d.o.o. Krk, na temu 30 godina obilježavanja Bitke za 

Vukovar te hrvatske nogometne reprezentacije, koji mural će izraditi E. G. 

mag.lik.ped. 

Iz Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava se financijska potpora za 

troškove Autorskog ugovora u iznosu od 23.655,61 kn ( BRUTO2).  

- Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj: 68/18, 

110/18 i 32/20) Grad Krk daje suglasnost Udruzi navijača Rijeke „Plavo bijeli 

otok“ za oslikavanje zida u ulici Ježevac u gradu Krku, u dužini od 60 m, na 

objektu u vlasništvu tvrtke G.P. d.o.o. Krk, koji mural će izraditi E. G., mag. lik. 

ped., na temu 30 godina obilježavanja Bitke za Vukovar te hrvatske nogometne 

reprezentacije.  

 

c) Prihvaća se inicijativa  Udruge navijača Rijeke „Plavo bijeli otok“ da se tijekom 

2022. godine u cilju približavanja kluba građanima i stanovnicima otoka Krka 

održi izložba u Galeriji „Decumanos“ u gradu Krku. 
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Molimo Centar za kulturu Grada Krka da u mjesecu listopadu ili studenom 

2022. godine, u Galeriji „Decumanos“ rezervira termin od 7 (sedam) dana,  u 

cilju održavanja izložbe Udruge navijača Rijeke „Plavo bijeli otok“ na temu 

„Povijesni dresovi Nogometnog kluba Rijeka i lopte“.  

 

Ad 4. 

Prijedloge 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) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu geodetskog elaborata  

za gradnju sabirne ulice SU 8 kod zgrade POS-a, u gradu Krku, u iznosu od 

10.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prima se na znanje obavijest tvrtke Zona G.P. d.o.o. Plešce o sklopljenom 

kupoprodajnom Ugovoru s N. G., vlasnikom z.č. 1058/2 k.o. Krk te o 

preuzimanju svih obveza umjesto bivšeg vlasnika, N. G. iz Italije, za izradu 

projektne dokumentacije za gradnju pristupnog puta do k.č. 1058/2 k.o. Krk 

grad. 

              Grad Krk poziva predlagatelja na  sklapanje Ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta, na temelju Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), koji Ugovor će pripremiti 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove.  

              Podnositelj zahtjeva financirati će izradu dokumentacije za gradnju ceste i to:  

- Idejni projekt i parcelacija za dijelove z.č. 1059, 1058/3, 1058/8, 1058/2, 

1029/3,9,7,2 i 6 sve k.o. Krk grad.  

- Glavni projekt za građevinsku dozvolu za dijelove z. č. 1059, 1058/3, 1058/8, 

1058/2, 1029/3,9,7,2, 6, 1029/8i 1058/5  sve k.o. Krk grad.  

               Grad Krk neće sudjelovati u financiranju projektne dokumentacije za 

izgradnju predmetnog pristupnog puta.  

              Vlasnici zemljišta sami će financirati svu projektnu dokumentaciju koja je 

potrebna za ishođenje akata kojima se dozvoljava građenje.  

               Sva projektna dokumentacija prije pokretanja postupka pred Upravnim 

tijelima mora se verificirati u Gradu Krku, JUO, Odsjeku za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša. 

c) Prima se na znanje pismo namjere Momentum grupe d.o.o. Krk u svezi Idejnog 

projekta za izgradnju građevine za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na 

k.č. 1254/44 k.o. Vrh. 
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Čestica je prema katastarskoj kulturi oranica,  cca 3ha i nalazi se prema 

prostorno planskoj dokumentaciji u području namjene Š1-šuma gospodarske 

namjene. 

S obzirom da se prema PP PGŽ na šumskom zemljištu mogu graditi samo 

građevine u skladu s tom namjenom, upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša da Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvene 

industrije i  JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, uputi dopis u kojem se traži 

prijedlog postupka u cilju realizacije građevina OPG-ova  ako su katastarske 

kulture čestice šuma,   ili se nalaze u šumskogospodarskoj osnovi i ako je 

namjena predmetnih čestica prema PPU Grada Krka šuma  bilo koje kategorije.  

 

d) Prima se na znanje informativna ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu 

glavnog projekta za gradnju dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova ostalih ulica na 

području Kartec u gradu Krku. 

              Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak 

nabave za  izradu glavnog projekta za gradnju dijela sabirne ulice SU 6 i dijelova 

svih okolnih ulica na području Kartec, za koje su riješeni imovinsko pravni 

poslovi,  a koje mogu činiti cjelinu.   

                U izradu glavnog projekta potrebno je uključiti i projekte vode, kanalizacije,  

te geodetske podloge.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu geodetskog elaborata 

za rekonstrukciju ceste između naselja Vrh i Kosići, u iznosu od 11.000,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

U izradu glavnog projekta potrebno je uključiti i projekte vode, kanalizacije,  te 

geodetske podloge.  

 

f) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da izvrši uplatu temeljem Rješenja 

Hrvatskih voda za plaćanje vodnog doprinosa za uređenje javne površine u 

dijelu stare gradske jezgre, u iznosu od 1.488,00 kn.  

 

g) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

 Prima se na znanje prijedlog A. P. i M. M. oboje iz Vrha,  za proširenje 

građevinskog područja naselja Salatić,  na z.č. 371/4 k.o. Vrh. 

 Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 371/4 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog D. M., iz Krka, za proširenje građevinskog 

područja naselja Bajčić  na z.č. 1880/8 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 1880/8  k.o. 

Poljica, nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 
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 Prima se na znanje prijedlog D. M., iz Krka, za proširenje građevinskog 

područja naselja Bajčić  na z.č. 2665/1 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 2665/1 k.o. 

Poljica, nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog I. V. iz Starih Mikanovaca, za proširenje 

građevinskog područja naselja Brzac,  na z.č. 2201 k.o. Linardići. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 2201 k.o. 

Linardić, nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog J. K. iz Dobrinja, za proširenje građevinskog 

područja naselja Salatić,  na z.č. 371/2 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 371/2 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog M. B.iz Poljica, za proširenje građevinskog 

područja naselja Bajčić  na z.č. 2158/1, 2158/2 i 2158/5 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č. 2158/1, 2158/2 i 

2158/5 k.o. Poljica, nalaze  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog M. K. iz Krka za proširenje građevinskog 

područja grada Krka na k.č. 1063 k.o. Krk grad.  

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica k.č. 1063 k.o. Krk 

grad,  nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog Z. M. iz Krka, za proširenje građevinskog 

područja naselja Salatić,  na z.č. 371/8 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 371/8 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

 

 Prima se na znanje prijedlog S. K. iz Vrha, za proširenje građevinskog 

područja naselja Salatić,  na z.č. 371/7 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 371/7 k.o. Vrh,  

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite stručne 

podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana. 

Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP 

Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.  

Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se proširenje 

građevinskih područja naselja.  
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11,30 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 


