GRADONAČELNIK
KLASA:024-05/22-01/01
UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-10
Krk, 14. veljače 2022.
ZAPISNIK
sa 29. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. veljače (ponedjeljak) 2022. 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: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik
gradonačelnika Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i
kadrovske poslove, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,
Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za
prometno redarstvo, 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
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Korištenje sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ od strane
sportskih klubova i udruga;
 Zamolba Stolno teniskog kluba Malinska - Dubašnica za korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u cilju održavanja Ekipnog
prvenstva PIG regije za najmlađe kadetkinje i kadete;
 Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
od interesa za opće dobro u 2022. godini.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Pouda Autoprijevoznika Dean Lončarić iz Šila, za strojno ručni iskop terena radi
izrade temelja potpornog zida na k.č. 3465/1 k.o. Krk grad;
b) C. K. vlasnik Obrta Gravity Stix – zamolba za korištenje javne površine na Trgu
Kamplin u gradu Krku, u svrhu izvođenja žonglerskih radionica, u vremenskom
razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine;
c) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za financiranje nabave 200 m 3 jalovine sa
prijevozom do područja Hrahorić u cilju sanacije makadamskog puta,
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d) M. M. iz Cerne, - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u
gradu Krku, na Trgu Kamplin, za ulično sviranje na gitari tijekom turističke
sezone 2022. godine.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Tvrtka Delfin d.o.o Rijeka – ponuda za provođenje detaljnog energetskog
pregleda, izradu izvješća s mjerama povećanja energetske učinkovitosti te
izdavanje energetskog certifikata za Upravnu zgradu Grada Krka;
b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o objavljenom Javnom pozivu
za
sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2022.
godini;
c) Tvrtka Lama d.o.o. iz Splita – ponuda za produljenje Microsoft licenci za broj
korisnika koji je trenutno aktivan;
d) Tvrtka Ciudad d.o.o. iz Zagreba- ponuda za godišnju pretplatu na wep portal
Gradonačelnik.hr.
Pododsjek za prometno redarstvo:
a) Zamolba Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, za financiranje opremanja
sprava za teretanu za potrebe JVP;
b) Razmatranje Prometnog elaborata za uređenje javne površine u ulici Krčkih
iseljenika u gradu Krku, koji elaborat je izrađen od tvrtke 4 F – Projekt d.o.o. iz
Kraljevice.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) K. R. iz Dobrinja - zamolba za proširenje građevinskog područja naselja Brzac, za
k.č. 1719 k.o. Linardić;
b) Razmatranje obavijesti J. R. iz Žakanja, o namjeri izgradnje obiteljske kuće na
čestici k.č. 3820/1 k.o. Krk-grad investitora Š. T. iz Punta, koji investitor je
predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te se iz projektne dokumentacije
može vidjeti da je na predmetnoj čestici planiran nasip visine 5,87 metara;
c) Tvrtka GPZ d.d., Rijeka- ponuda za stručni nadzor za izvođenje radova, te za
Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji ceste U-5.3 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
d) Inicijativa tvrtke SMP d.o.o., Krk, za izdavanje suglasnosti i uvjeta za
obuhvaćanje dijelova čestica k.č. 3617/1 i 3616/1 k.o. Krk-grad u česticu k.č.
3617/8 k.o. Krk-grad na kojoj bi se vršila rekonstrukcija tj. rušenje postojeće
građevine mješovite namjene, 2.b skupine, te gradnja hotela s 25 soba, te izgradnja
sanitarnog čvora koji bi se koristio u javne svrhe.
Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:
a) Program zaštite divljači za površine Grada Krka, dostavljen od Ministarstva
poljoprivrede;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Krka u Skupštini trgovačkog
društva Smart Island Krk d.o.o.
Imovinsko- pravni predmeti.

Ad 1.
Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Dozvoljava se nastavak korištenja sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto
Frankopan“ u Krku sukladno Rasporedu korištenja Dvorane od 30. srpnja 2021.
godine - prilog predmetni Raspored.
Korištenje sportske dvorane Osnovne škole dozvoljava se počev od 21.2.2022.
godine.
 Stolno teniskom klubu Malinska - Dubašnica odobrava se korištenje sportske
dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u cilju održavanja Ekipnog
prvenstva PIG regije za najmlađe kadetkinje i kadete, dana 6. ožujka 2022.
godine.
 Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa i
projekata od interesa za opće dobro u 2022. godini – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Ova Odluka objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr
Ad 2.
Prijedloge Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda Autoprijevoznika Deana Lončarić iz Šila, za strojno ručni
iskop terena radi izrade temelja potpornog zida na k.č. 3465/1 k.o. Krk grad, u
iznosu od 48.640,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Obrazloženje
E. i Z. C. iz Krka, obratili su se Gradu Krku sa zamolbom u sufinanciranja izgradnje
potpornog zida na njihovoj parceli k.č 3465/1 k.o. Krk grad, koja sa sjeverne strane
graniči sa dijelom ulice O. Keršovanija u gradu Krku.
Na terenu su izvid izvršili voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, JUO Grada
Krka i Edo Hero dipl. ing. građ., te je utvrđeno da će Grad Krk snositi troškove
iskopa za izgradnju temeljne stope predmetnog potpornog zida, dok će samu izgradnju
zida financirati investitor, odnosno vlasnik čestice k.č 3465/1 k.o. Krk grad.
b) C. K. vlasniku Obrta Gravity Stix, odobrava se za korištenje javne površine u
gradu Krku, na Trgu Kamplin, na mikrolokaciji kod kamenih stupova, u cilju

izvođenja žonglerskih radionica, u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15.
rujna 2022. godine, u večernjim satima od 19,00 – 23,00 sata.
Prije početka korištenja javne površine, podnositelj zamolbe dužan je javiti se u
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo radi uplate jednokratnog
iznosa od 3.000,00 kn prije početka obavljanja djelatnosti.
c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje nabave 200 m 3
jalovine sa prijevozom, do područja Hrahorić u cilju sanacije makadamskog
puta.
Temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. za izvođenje potrebnih radova na
sanaciji makadamskog puta do područja Hrahorić, iz Proračuna Grada Krk za
2022. godinu, odobrava se iznos od 22.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
d) M. M. iz Cerne, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku na
Trgu Kamplin, na mikrolokaciji kod niše smještene na južnoj fasadi katedrale, za
ulično pjevanje i sviranje na gitari, tri puta tjedno (srijedom, petkom i subotom)
tijekom turističke sezone 2022. godine.
Obvezuje se podnositelja zamolbe da prije korištenja javne površine kontaktira
JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo – Komunalnog redara.
Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez
naknade, u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod
pokroviteljstvom Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.
Ad 3.
Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Delfin d.o.o Rijeka za provođenje detaljnog
energetskog pregleda, izradu izvješća s mjerama povećanja energetske
učinkovitosti te izdavanje energetskog certifikata za Upravnu zgradu Grada
Krka, u iznosu od 30.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o objavljenom Javnom
pozivu za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj
upotrebi u 2022. godini.
c) Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. iz Splita za produljenje Microsoft licenci
za broj korisnika koji je trenutno aktivan, u iznosu od 30.819,84 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Ciudad d.o.o. iz Zagreba za godišnju pretplatu na wep
portal Gradonačelnik.hr u iznosu od 24.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.

Ad 4.
Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se zamolba Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, za financiranje
kupnje sprava za novu teretanu za potrebe djelatnika JVP, te se na temelju
ponude broj: 319/2022, tvrtke Blue Gym d.o.o. iz Rijeke iz Proračuna Grada
Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 17.249,25 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.
b) Prima se na znanje Prometni elaborat za uređenje javne površine u ulici Krčkih
iseljenika u gradu Krku, izrađen od tvrtke 4 F – Projekt d.o.o. iz Kraljevice, broj
projekta: 09/2022.
Prometni elaborat iz stavka 1. ovog zaključka dostavlja se zainteresiranim
stanarima ulice Krčkih Iseljenika iz Krka.
Molimo zainteresirane stanare ulice Krčkih Iseljenika iz Krka da u roku petnaest
dana od dana zaprimanja ovog Zaključka, JUO Grada Krka, Pododsjeku za
prometno redarstvo dostave mišljenje o istom.

Ad 5.
Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje zamolba K. R. iz Dobrinja, za proširenje građevinskog
područja naselja Brzac, za k.č. 1719 k.o. Linardić.
Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica k. č. 1719
Linardić
nalazi se izvan granica građevinskog područja.

k.o.

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.
b) Prima se na znanje obavijest J. R. iz Žakanja, o namjeri izgradnje obiteljske
kuće na čestici k.č. 3820/1 k.o. Krk-grad investitora Š. T. iz Punta, koji investitor
je predao zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te se iz projektne
dokumentacije može vidjeti da je na predmetnoj čestici planiran nasip visine 5,87
metara.
Tvrtka Planimetar d.o.o., Gornji Dragonožec, dostavila je dana 5.11.2020. godine
stručni stav vezan na Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja UPU
1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) kojim je određeno da se radi očuvanja
izgleda padina na kosim građevnim česticama uvjetuje gradnja podzida visine
najviše 1, 5 metar, na način da se očuva njen izgled.
U prilogu ovog zaključka dostavljamo stručni stav tvrtke Planimetar d.o.o.
podnositelju obavijesti i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk.
c) Primaju se na znanje informativne ponude tvrtke GPZ d.d., Rijeka, za stručni
nadzor za izvođenje radova, te za Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja
radova na izgradnji ceste U-5.3 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
d) Prima se na znanje inicijativu tvrtke SMP d.o.o., Krk za obuhvaćanje dijelova
čestica k.č. 3617/1 i 3616/1 k.o. Krk-grad u okućnicu s k.č. 3617/8 k.o. Krk-grad i
rekonstrukciju koja podrazumijeva rušenje postojeće građevine mješovite
namjene, 2.b skupine, te gradnja hotela s 25 soba, 6 etaža (suteren, prizemlje, 3
nadzemne etaže i potkrovlje s prohodnom terasom), te izgradnja sanitarnog
čvora koji bi se koristio u javne svrhe.
Za navedeno područje na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Krka i
Urbanistički plan uređenja UPU – 1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).
Za sada je sukladno zakonskim odredbama i prostorno planskoj dokumentaciji
moguće formiranje građevinske čestice objekta na temelju važećih planova
unutar zone M22 kao i rekonstrukcija/adaptacija objekta prema uvjetima za
navedenu zonu.
Upućuje predlagatelj da ispita mogućnosti rješavanja vlasništva sa vlasnicima
čestica koje su predložene za formiranje okućnice objekta.

Napominje se da je veličina formirane čestice prilikom projektiranja planiranog
objekta u izravnoj korelaciji sa površinom objekta, brojem smještajnih
jedinica, brojem parkirališnih mjesta, bruto izgrađenosti itd.
S obzirom da Grad Krk zastupa izgradnju malih obiteljskih hotela, nakon
rješavanja vlasništva moglo bi se pristupiti izmjenama Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) međutim ne prema
predloženim uvjetima nego u skladu sa Prostornim planom uređenja Grada
Krka, Prostornim planom PGŽ i u skladu s zakonskim odredbama.
Ad 6.
Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)

Prima se na znanje ovjereni Program zaštite divljači za površine Grada Krka,
dostavljen od Ministarstva poljoprivrede.

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Krka u
Skupštini trgovačkog društva Smart Island Krk d.o.o. – vidi prilog predmetni
prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.
Za predstavnika Grada Krka u skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND
KRK d.o. o. iz Krka, imenuje se Darijo Vasilić, prof. Gradonačelnik Grada
Krka.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama
Primorsko goranske županije“.

Ad 7.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova –
održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2022.
godini . (Evidencijski broj nabave: NMV: 1/2022 ).
2.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova –
građevinski radovi na uređenju dječjeg igrališta u naselju Kosići ( Evidencijski broj nabave:
NMV: 2/2022 ).

3. Donošenje odluke o određivanju vrijednosti boda a za privremene objekte ( kioske ) koji se
nalaze na javnim površinama u vlasništvu Grada Krka , sukladno odredbi članka 29. Odluke
o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata ( Službene novine , 18/10
, 10/12 , 29/15 ).
4. Zahtjev Državnog inspektorata RH za produljenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
za poslovne prostorije broj: 2 površine 18,90 m2 i broj: 4 površine 17,80 m2 , koje se nalaze
na katu zgrade u Krku , Lukobran 5 . Predlagatelj također traži informaciju vezano za zakup
dodatnog prostora u zgradi a nakon dovršetka energetske obnove iste.
5. Molba B. P. iz Vrha, za kupnju dijela z.č. 2033/4 k.o. Vrh , vlasništvo Grada Krka , u
površini od 100 m2 . Predmetni dio parcele zauzet je izgradnjom okućnice kuće u vlasništvu
predlagatelja izgrađene na z.č. 92/1 k.o. Vrh.
6.Prijedlog B. A. iz Pinezića, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na dijelu z.č. 955/35
k.o. Skrpčići površine 50 m2 i dijelu z.č. 1373/8 k.o. Skrpčići, površine 17 m2 , vlasništvo
Grada Krka , koji dijelovi parcela su zauzeti izgradnjom okućnice kuće predlagatelja
izgrađene na z.č. 955/15 k.o. Skrpčići.
7. Prijedlog A. P. iz Skrpčića kbr: 57, zastupane po odvjetnici Silviji Žužić, za zamjenu
nekretnina i to k.č. 447 k.o. Skrpčići površine 662 m2 , na kojoj parceli je upisano pravo
vlasništva A. Ž. pok. Ivana , čija je predlagateljica nasljednik te je u postupku rješavanja
ostavine. Parcela za koju predlagateljica traži zamjenu ustupljena je Mjesnoj zajednici
Skrpčić-Pinezić kao deponij za odlaganje građevinskog materijala.
8. Prijedlog V. K. iz Krka, za davanje u zakup dijela k.č. 3320/7 k.o. Krk grad u površini od
cca. 50 m2 , radi parkiranja automobila i držanja barke u zimskim mjesecima.
9.Prijedlog Đ. I. iz Krka, za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za
2022. godinu na kupalištu Dražica za djelatnost iznajmljivanja sredstava: bicikle na vodi.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 12,30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

