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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-32-18 

Krk, 14. ožujka 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 32. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 14. ožujka (ponedjeljak) 2022. godine u 

Maloj vijećnici 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 

D N E V N I    R E D 

1. Pododsjek za prometno redarstvo:  

a) Tvrtka HEP o.d.s. d.o.o. Elektroprimorje Rijeka – zamolba za davanje suglasnosti za 

radove na izgradnji Trafostanice u zoni Turči 1, Krk; 

b) Razmatranje pristiglih primjedbi stanara ulice Krčkih Iseljenika, na Zaključak Klasa: 

363-04/21-01/90, Urbroj: 2170-9-02/1-22-12, od 14. veljače 2022. godine. 

2. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Zamolba K. K., za davanje suglasnosti za postavu drvene pomične police na fasadi 

objekta u ulici Dr. Dinka Vitezića kbr. 2., u gradu Krku Gluten free pastry shop; 

b) Tvrtka Tehnoval d.o.o. – ponuda za nadzor nad elektro-monterskim radovima na 

modernizaciji javne rasvjete Grada Krka;   

c) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenom zahtjevu Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dopunu/obrazloženje u 

svrhu administrativne obrade zahtjeva za potporu u operaciji 7.4.1. Sektor – 

Tržnice, 3. Natječaj korisnika Trgovačko društvo Vecla d.o.o.,   

3. Odsjek za društvene djelatnosti:  
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 Prijedlog  Foto kluba Krk iz Krka, za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt Foto natječaj  „Summer Sea Sun 2022“ 

 Povijesno društvo otoka Krka- zamolba  za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „izdavanje Zbornika Antona Bozanića“; 

 Udruga Rukotvorine iz Krka- zamolba za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Izložba Podmorje 2022.“ 

 Prijedlog  Udruge Rukotvorine iz Krka  za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Poklon gradu“;  

 Prijedlog  Udruge za promicanje poduzetništva, obrtništva i kreativnog 

stvaralaštva iz Kornića, za dodjelu financijske potpora male vrijednosti za 

projekt „Ruke; 

 Prijedlog  Udruge Rukotvorine iz Krka,  za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Pletimo palme“; 

 Prijedlog  Udruge Tragom Hrvatske baštine iz Krasice, za dodjelu financijske 

potpora male vrijednosti za projekt „Tragom sopele“; 

 Prijedlog  Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 200,00 kn za sve osobe s područja Grada Krka koje 

su navršile 80 godina, a nisu članovi niti jedne Udruge.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu; 

b) Mjesni odbor Kornić zamolba za financiranje uređenja makadamskog puta od 

naselja Kornić prema lovačkom domu i prema naselju Muraj; 

c) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za financiranje malčiranja ruba ceste na dionici 

od naselja Brzac do zaseoka Glavotok;   

d) Mjesni odbor Milohnić – zamolba za financiranje popravka, nasipavanja i valjanja 

jalovine na makadamskom putu od predjela „Mošunjina“ do crkvice Sv. Krševana; 

e) M. C. iz Glavotoka, - zamolba za rješavanje problematike čempresa koji je rastući 

znatno oštetio grobno mjesto 129 na Gradskom groblju u gradu Krku; 

f) Mjesni odbor Milohnić zamolba za financiranje popravka prostora javne cisterne u 

naselju Brzac. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje predstojećih izmjena i dopuna PPU Grada Krka; 

b) Razmatranje zapisnika  koji je dostavila  Ponikve eko otok Krk d.o.o.  vezano na temu 

reciklažnog dvorišta na području Sv. Petar; 

c) Potreba imenovanja osobe za rukovanje multimedijalnom opremom u Društvenom 

domu Bajčići; 

d) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o potrebi sklapanja 

Ugovora o pružanju usluga automatske vatrodojave, vezano za projekt Rekonstrukcije 

zgrade Društvenog doma Bajčići; 

e) N. M. iz Krka - zamolba za priključenje građevine u izgradnji na k.č. 1720/1 

k.o.Linardići, u naselju Brzac na vodovodnu mrežu; 

f) Zahtjev Brimus d.o.o. i M. G. za izgradnju pristupne ceste od čestice k.č. 1033/3 do 

k.č. 1058/2 obje k.o. Krk na području Mali Kankul; 
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g) M. D. iz Zagreba  i L. B. iz Zagreba - zamolba  za priključenje građevina koje će se 

izgraditi na k.č. 2875/1, 2875/5 k.o. Poljica, u naselju Žgaljići na vodovodnu mrežu; 

h) Obavijest Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze o odbijanju prijedloga 

granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk-grad za pojas LOJP Krk – Punta di 

Galetta, otok Krk. 

6. Imovinsko – pravni predmeti.  

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove: 

a) Prijedlog  Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina  Frankopan“ Krk; 

b) Prijedlog Izmjene Plana prijma u Grad Krk za 2022. godinu; 

c) Obavijest Ministarstva kulture i medija o financiranju nabave knjižnične građe za 

sve vrste knjižnica; 

d) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske 

pomoći u turističkoj sezoni 2022. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu 

Primorsko goranske županije Rijeka. 

 

Ad 1. 

Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Odgađa se donošenje Zaključka po zamolbi tvrtke HEP o.d.s. d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka za davanje suglasnosti za radove na izgradnji 

Trafostanice u zoni Turči 1, Krk. 

           Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da utvrdi da je 

izgradnja trafostanice TS 20/0,4 kV „Turči 1“, koja će biti smještena na k.č. 

2047/13 Krk grad u skladu s UPU-Krk.  

b) Primaju se na znanje pristige primjedbe stanara ulice Krčkih Iseljenika, na 

Zaključak Klasa: 363-04/21-01/90, Urbroj: 2170-9-02/1-22-12, od 14. veljače 

2022. godine. 

 

Pristigle primjedbe stanara ulice Krčkih Iseljenika biti će dostavljene izrađivaču 

Prometnog elaborata za uređenje javne površine u ulici Krčkih iseljenika u 

gradu Krku, tvrtki 4 F – Projekt d.o.o. iz Kraljevice. 

 

Ad 2. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e   
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a) Grad Krk daje suglasnost za postavu 2 komada drvenih  pomičnih polica/ 

stola na fasadi objekta u ulici Dr. Dinka Vitezića kbr. 2., u gradu Krku za 

potrebe trgovine Gluten free pastry shop. 

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. za izvršenje nadzora nad elektro 

monterskim radovima na modernizaciji sustava javne rasvjete Grada Krka u 

iznosu od 11.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o zaprimljenom 

zahtjevu zahtjev Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju za dopunu/obrazloženje u svrhu administrativne obrade zahtjeva za 

potporu u operaciji 7.4.1. Sektor – Tržnice, 3. Natječaj korisnika Trgovačko 

društvo Vecla d.o.o., 

 

Ad 3. 

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  

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,  Foto klubu Krk odobrava se financijska potpora u iznosu od 4.000, 00 u 

cilju realizacije projekta Foto natječaja  „Summer Sea Sun 2022“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,  Povijesnom društvu otoka Krka odobrava se financijska potpora u 

iznosu od 5.000, 00 u cilju realizacije projekta „izdavanje Zbornika Antona 

Bozanića“ – iz pozicije poticanje izdavaštva.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,   Udruzi Rukotvorine iz Krka,  odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 3.000, 00 u cilju realizacije projekta „Izložba Podmorje 2022.“ za nagrade 

natjecateljima.  

 

 Prijedlogu  Udruge Rukotvorine iz Krka,  za dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Poklon gradu“, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti jer 

je korisnik iskoristio cijeli iznos sredstava po pozivu malih vrijednosti.  

 

 Prijedlogu Udruge za promicanje poduzetništva, obrtništva i kreativnog 

stvaralaštva iz Kornića, za dodjelu financijske potpora male vrijednosti za 

projekt „Ruke“, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti iz razloga jer projekt ne 

ispunjava uvjete iz Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih 

vrijednosti.  
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 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,   Udruzi Rukotvorine iz Krka,  odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 2.000, 00 u cilju realizacije projekta „Pletimo palme“ za troškove materijala. 

  

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2022. 

godini,   Udruzi Tragom Hrvatske baštine iz Krasice, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 3.000, 00 u cilju realizacije projekta „Tragom sopele“ za 

troškove video snimanja i montaže.  

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za 

Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 200,00 kn za sve osobe – umirovljenike s 

područja Grada Krka koje su navršile 80 godina (uključujući i korisnike Doma 

za starije i nemoćne osobe „Mali Kartec“  Krk), a nisu članovi niti jedne Udruge. 

Na temelju zaprimljenih prijava za dodjelu Uskrsnice, prethodno navedeni iznos 

uputiti će se poštanskom uputnicom na adresu prebivališta podnositelja zahtjeva.   

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

Ad 4. 

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) Utvrđuje se prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

b) Mjesnom odboru Kornić odobrava se financijska potpora za uređenje 

makadamskog puta od naselja Kornić prema lovačkom domu i prema naselju 

Muraj, te se sukladno ponudi Obrta Gromača iz Kornića, vl. Ivica Mrakovčić, 

odobrava iznos od 14. 370,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Mjesnom odboru Milohnić odobrava se financijska potpora za  malčiranje ruba 

ceste na dionici od naselja Brzac do zaseoka Glavotok, te se sukladno ponudi 

tvrtke Dabiskop d.o.o. Nenadići odobrava iznos od 20.000,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

 

d) Mjesnom odboru Milohnić odobrava se financijska potpora za popravak, 

nasipavanje i valjanje jalovine na makadamskom putu od predjela „Mošunjina“ 
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do crkvice Sv. Krševana  te se sukladno ponudi tvrtke Dabiskop d.o.o. Nenadići 

odobrava iznos od 14.500,00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prima se na znanje zamolba M. C. iz Glavotoka, za rješavanje problematike 

čempresa koji je rastući znatno oštetio grobno mjesto 129 na starom dijelu 

Gradskog groblja Krk. 

Za rješavanje navedene problematike sukladno Zakonu o grobljima nadležna je 

tvrtka Vecla d.o.o. Krk, kojoj će Odsjek za komunalno gospodarstvo proslijediti 

zahtjev.  

Preporučujemo tvrtki Vecla d.o.o. da podnositelju zamolbe koji je i korisnik 

grobnog mjesta 129, osigura zamjensko grobno mjesto kako bi se očuvao 

čempres u neposrednoj blizini  grobnog mjesta.   

 

f) Mjesnom odboru Milohnić odobrava se financijska potpora za popravak 

prostora javne cisterne u naselju Brzac, te se sukladno ponudi Obrta „Škarpelin“ 

iz Brzsca, odobrava iznos od 16. 450,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 5. 

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) U svrhu pokretanja izrade i donošenja V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 

7/07, 41/09, 28/11, 23/15, 18/19 i 29/20-pročišćeni tekst) utvrđuju se ciljevi koji 

će biti uvršteni u prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna plan, a na 

temelju kojih će se u nadležnom   županijskom tijelu provesti prethodni  

postupak sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš:  

- omogućavanje rekonstrukcije dječjeg vrtića u ulici Smokvik (izrađena 

“Analiza mogućnosti gradnje dječjeg vrtića u ulici Smokvik vezano na prostorno-

plansku dokumentaciju”),  

- određivanja uvjeta za reciklažno dvorište, 

- određivanja uvjeta gradnje poljoprivrednih građevina izvan građevinskog 

područja  

(izrađene: “Analiza uvjeta gradnje poljoprivrednih građevina na površinama 

izvan građevinskog područja - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt 

registriran za obavljanje poljoprivrede, pravna osoba registrirana za obavljanje 

poljoprivrede” i  “Analiza uvjeta gradnje građevina izvan građevinskog područja 

- građevine na prirodnim područjima, građevine u funkciji poljoprivrede za 

vlastite potrebe (spremišta za poljoprivredne proizvode, alat, strojeve, 

poljoprivrednu opremu)”), 

- izmjena granica lučkih područja (izvršena je priprema geodetskih podloga sa 

ucrtanim postojećim i predloženim granicama lučkih područja). 
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Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša  zatražiti će ponudu 

ovlaštenih urbanista za izradu prijedloga odluke  i ostale potrebne 

dokumentacije za provedbu  naprijed navedenog postupka. 

 

b) Prima se na znanje  zapisnik sa sastanka 25. studenog 2022. godine koji je 

dostavila  Ponikve eko otok Krk d.o.o.  vezano na temu reciklažnog dvorišta 

na području Sv. Petar.  

Ponikve eko otok Krk d.o.o. predlagala je nabavu mobilnog reciklažnog 

dvorišta  tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. 

 Nakon sastanka, Grad Krk kontaktirao je tvrtku Tehnix d.o.o. iz Donjeg 

Kraljevca te je konstatirano da model mobilnog reciklažnog dvorišta, kojeg je 

predložilo komunalno društvo  (MODEL 1- sa sustavom navlakač TIPN-16), 

nema propisano rješenje  Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine sukladno čl.77. Zakona o gradnji pa se iz tog razloga 

predloženi kontejner neće nabavljati o čemu je na sastanku 20.01.2022.  

obaviješten direktor Ponikve d.o.o.  

Vezano na Izmjenu PPU Grada Krka obavještavamo Vas da  se u narednom 

razdoblju pokreću izmjene PPU Grada Krka u kojima će između ostalog biti i 

cilj određivanje lokaliteta reciklažnog dvorišta. 

S obzirom da je  prije donošenja odluke o izradi izmjena i dopuna plana na 

gradskom vijeću potrebno  u nadležnom  županijskom tijelu provesti 

postupak sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  zadužuje  se Odsjek za 

prostorno planiranje i zaštitu okoliša da  zatražiti ponudu ovlaštenih 

urbanista za izradu dokumenata za provedbu tog prethodnog postupka. 

 

c) Nakon završetka radova na Društvenom domu Bajčići i ishođenja uporabne 

dozvole zaposliti će se osoba zadužena za rukovanje multimedijalnom 

opremom. 

U svrhu ispunjena ugovorene obaveze tvrtka Školski servis d.o.o. Zagreb će 

obučiti M. M., zaposlenika tvrtke Vecla d.o.o. Krk za privremeno rukovanje 

opremom do zapošljavanja osobe iz stavka 1.  

Po ishođenju uporabne dozvole i preuzimanja građevine Društvenog doma 

Bajčići od strane Grada Krka, M. M. se također zadužuje za preuzimanje 

mobilnih dijelova multimedijalne opreme od tvrtke Školski servis d.o.o. 

Zagreb. 

 

d) Za potrebe tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole za zgradu 

Društvenog doma Bajčići, obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša da od Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka zatraži 

prijedlog Ugovora o pružanju usluga automatske vatrodojave.  
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e) Prihvaća se zamolba N. M. iz Krka, za priključenje građevine u izgradnji na 

k.č. 1720/1 k.o.Linardići, u naselju Brzac na vodovodnu mrežu. 

Za potrebe priključenja građevine potrebno je proširiti vodovodnu mrežu za 

cca 40 metara.  

Upućujemo tvrtku Ponikve voda d.o.o. da JUO Grada Krka, Odsjeku za 

gospodarstvo dostavi Ugovor o izvedbi radova na proširenju vodovodne 

mreže u cilju priključenja građevine u izgradnji na k.č. 1720/1 k.o.Linardići, 

u naselju Brzac na vodovodnu mrežu. 

 

f) Prihvaća se zahtjev Brimus d.o.o. i M. G.  za izgradnju pristupne ceste od 

čestice k.č. 1033/3 do k.č. 1058/2 obje k.o. Krk na području Mali Kankul.  

 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.  

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za gradnju ceste, 

sklopit će se za izradu idejnih projekata i parcelacijskog elaborata za 

ishođenje lokacijske dozvole.   

Grad Krk sudjelovati će u financiranju otkupa zemljišta, izrade Glavnog 

projekta i izgradnje ceste.  

 Sva dokumentacija (idejni projekti i parcelacijski elaborat)  će se dostaviti  u 

Grad Krk, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na verifikaciju i 

daljnje postupanje u cilju ishođenja dokumentacije kojom se odobrava 

građenje. 

 

g) Prihvaća se zamolba M. D. i L. B. oboje iz Zagreba, za priključenje građevina 

koje će se izgraditi na k.č. 2875/1, 2875/5 k.o. Poljica, u naselju Žgaljići na 

vodovodnu mrežu. 

Za potrebe priključenja građevine potrebno je proširiti vodovodnu mrežu.  

Upućujemo tvrtku Ponikve voda d.o.o. da JUO Grada Krka, Odsjeku za 

gospodarstvo dostavi Ugovor o izvedbi radova na proširenju vodovodne 

mreže u cilju priključenja građevina u izgradnji na k.č. 2875/1, 2875/5 k.o. 

Poljica, u naselju Žgaljići na vodovodnu mrežu. 

 

h) Prima se na znanje Obavijest Klasa: 342-01/18-05/29, Urbroj: 2170-07-02/5-

22-8, od 09. ožujka 2022. godine, Upravnog odjela za pomorsko dobro, 

promet i veze o odbijanju prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. 

Krk-grad za pojas LOJP Krk – Punta di Galetta, otok Krk. 

 

Ad 6. 

 

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

O d l u k e   i   Z a k l j u č k e 
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1.Prijedlog M. Ž. iz Krka za sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora za 

poslovnu prostoriju koja se nalazi u prizemlju zgrade u Krku, Kvarnerska 21 (učionica 

stranih jezika).  

Predlaže se sporazumni raskid Ugovora sa datumom 1. ožujak 2022. godine. 

 

2.Prijedlog M. B. iz Brzaca i M. Z. iz Brzaca za isplatu naknade za z.č. 1775/2 k.o. Linardići 

površine 638 m
2
 , koja parcela je u naravi put u dijelu naselja Brzac. 

3.Informacija o provedenom natječaju za kupnju 148/165 dijela k.č. 2166/1 k.o. Krk grad 

površine 148 m
2
 , o čemu je objavljen oglas javnog natječaja u oglasniku Narodnih novina 

broj: 22/22 od 14. veljače 2022. godine.  

4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela k.č. 2167 k.o. Krk 

grad, u naravi neizgrađeno zemljište na području Vidikovac u gradu Krku. 

5. Prijedlog I. P. iz Omišlja, za zamjenu nekretnina i to dijela z.č. 1812/4 k.o. Linardići u 

površini od 54 m
2
, koji dio parcele je zauzet izgradnjom puta (označeno crvenom bojom), 

vlasništvo predlagateljice, za dio k.č. 1811/4 k.o. Linardići površine 61 m
2
 , vlasništvo 

Grada Krka ( označeno plavom bojom ) u kojem dijelu je parcela izgubila funkciju puta. 

 

6.Prijedlog Auto Krk sa sjedištem u Krku, Zagrebačka 28, za postavljanje elektro punionice 

na dijelu k.č. 2035/3 k.o. Krk grad. 

7.Prijedlog Vesperal d.o.o. sa sjedištem u Krku, Braće Linardići 10 za formiranje 

ugostiteljske terase na k.č. k.o. Krk grad ( u naravi zemljište preko puta hotela Bor, kojeg je 

predlagatelj zakupnik).  

8.Prijedlog Fiomar d.o.o.  Krk za zakup dijela k.č. 4025 k.o. Krk grad površine 10 m
2
 ( uz 

samu fasadu objekta Pizzeria Camplin ) radi proširenja ugostiteljske terase Pizzerie 

Camplin sa već postojećom terasom koju predlagatelj koristi .  

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. 

10.Prijedlog M. S. iz Krka,  za dnevni zakup površine za postavljanje panoa za slikanje i 

izlaganje slika. 

11.Razmatranje primjedbi vezano za natječaj koji je Grad Krk raspisao radi davanja u 

zakup javnih površina za postavu privremenih objekata- kioska za obavljanje  ugostiteljske 

djelatnosti. 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih 

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   
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Ad 7. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Grad Krk daje suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u Dječji vrtić 

„Katarina  Frankopan“ Krk – vidi prilog predmetne Izmjene i dopune 

Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina  Frankopan“ Krk koje čine sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk  uputio je Gradu Krku zamolbu za davanje 

suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina  

Frankopan“ Krk.  

Budući da Vrtić već nekoliko godina zaprima zahtjeve za upis djeteta čiji roditelji ili 

jedan od roditelja na području otoka Krka imaju privremeni boravak, stalni boravak 

ili dozvolu boravka, ocjenjeno je da treba pristupiti izmjeni Pravilnik o upisu i 

odrediti dodatne bodove u takvim slučajevima.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Izmjene Plana prijma u Grad Krk za 2022. godinu – vidi 

prilog predmetne Izmjene Plana prijma… koje čine sastavni dio ovog zaključka.  

 

c) Prima se na znanje Obavijest Ministarstva kulture i medija o financiranju 

nabave knjižnične građe za sve vrste knjižnica, Klasa: 611-04/22-01/0044, 

Urbroj: 532-02-03-01/5-22-2, od 02. ožujka 2022. godine.  

 

d) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne 

medicinske pomoći u turističkoj sezoni 2022. godine, dostavljen od Zavoda za 

hitnu medicinu Primorsko goranske županije Rijeka.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13,00 sati. 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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