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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-36-31 

Krk, 25. travnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 36. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 25. travnja (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, 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,  Radmila 

Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Mladen 

Pavačić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, 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. Imovinsko – pravni predmeti.  

2. Pododsjek za prometno redarstvo:  

a) Prijedlog Pododsjeka za redarstvo o potrebi uklanjanja privremene ugostiteljske 

terase za potrebe ugostiteljskog objekta koji se nalazi u Krku, Šetalište Sv. 

Bernardina 2/a i ostale opreme u vlasništvu tvrtke,  koja se nalazi na javnoj 

površini; 

b) Predstavnik grupe građana A. M. iz Krka, - zamolba  za sufinanciranje uređenja 

puta u zoni Lunta u gradu Krku; 

c) „Diving centra Krk“  d.o.o. iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za pristup 

gradskoj rivi u vrijeme između 15,00 i 17,00 sati radi iskrcaja ronilačke opreme; 

d) I. K. iz Salatića- zamolba  za davanje suglasnosti za postavu podesta - privremene 

terase ispred kbr. 29 na križanju  Strossmayerove i Frankopanske ulice u gradu 

Krku; 
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e) Momentum grupa d.o.o iz Krka- ponuda  za izradu projektne dokumentacije za 

pješačku stazu uz Županijsku cestu 5131 ispod Vidikovca; 

f) Tvrtka RI Ing Net d.o.o. iz Rijeke za mjesečnu naknadu za najam mobilnog 

kompleta za rad na terenu; 

g) Turistička zajednica Grada Krka – zamolba za davanje suglasnosti za organizaciju 

i provedbu cvjetne manifestacije Florum Civitas – grad cvijeća,  koja se planira 

održati u gradu Krku, na Šetalištu Sv. Bernardina za dane od 6. – 08. svibnja 2022. 

godine.  

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Tvrtka Gabi Flores d.o.o. zakupnik javne površine na k.č. 3142/1 k.o. Krk grad- 

zamolba  za davanje suglasnosti za odvajanje priključka vode; 

b) Grupa „Dos Lunas“ Ecuador – zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku 

u svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke glazbe, tijekom turističke sezone 

2022. godine; 

c) Ponuda tvrtke V.R. 20 iz Matulja  za farbanje stupova javne rasvjete Grada Krka 

za 2022. godinu (ukupno 63 kom stupova); 

d) Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje dobave i prijevoza jalovine za 

održavanje i popravak makadamskih cesta i puteva, na području Mjesnog odbora; 

e) Prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje krčenja makadamske ceste od 

predjela obla do naselja Poljica; 

f) Zamolba Ugostiteljskog obrta „Maritim“ iz Krka, Braće Linardić 10, za izdavanje 

suglasnosti za produženje radnog vremena za Restoran „Harbour“ koji se nalazi u 

Krku, u ulici Lukobran 2, za održavanje  svečane večere – svadbe,  za dan 14. 

svibnja 2022. godine; 

g) Zamolba predstavnika grupe građana J.R. iz Baške, za proširenje makadamskog 

puta „Klanac“ do okolnih maslinika;   

h) Zamolba Udruge branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz 

Zagreba, za davanje suglasnosti za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa 

Jelačića u gradu Krku, koji je u privatnom vlasništvu, za dane od 09. – 13. svibnja 

2022. godine,  u cilju održavanja manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i 

promocije malih OPG-ovca; 

i) Udruga „Rukotvorine Krk“ – zamolba za davanje suglasnosti za postavu štanda u 

cilju postave izložbe „Podmorje“ ispred prostora koji koristi Udruga na adresi Trg 

sv. Kvirina 1, za dan 08. svibnja 2022. godine; 

4. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka, za davanje suglasnosti na prijedlog 

Odluke o plaćama zaposlenika Centra za kulturu Grada Krka; 

b) Zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje putnih troškova 

uslijed povećanja putnih troškova energenata;   

c) Izvješće Lovačkog društva „Orebica“ Krk o mapiranju i odstrelu čagljeva u 

periodu od 01. ožujka 2021. do 31. ožujka 2022. godine; 

d) Prijedlog Pročelnika JUO Grada Krka za imenovanje Povjerenstva za provedbu 

izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Krka; 
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e) Razmatranje Preporuka za ravnopravnost spolova JLS -a, dostavljene od ureda 

Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.  

 

5. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Nacrta Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu; 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu; 

c) Izvještaj o utrošenim vlastitim  sredstvima JVP Grada Krka; 

d) Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka, za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. 

godine;  

e) Izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Krk za razdoblje od 

01.01. – 31.12.2021. godine; 

f) Izvješće o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 

razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine; 

g) Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk 

za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine; 

h) Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini;  

i) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 

2021. godinu; 

j) Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Krka u 2021. godini; 

k) Prijedlog Izvješća  o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2021. godinu. 

6. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda  Obrta El-An iz Malinske za dobavu dvostrukog punjača sa opcijom 

očitavanja struje  za punionicu za električna vozila na lokaciji ispred Upravne 

zgrade Grada Krka, te za izradu temelja za stup punjača i izradu napajanja za 

punjač; 

b) Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada; 

c) Ponuda tvrtke Delfin d.o.o.   za izvršenje poslova pregleda, revizije i usklađivanja 

glavnog projekta strojarskih mjera za objekt Administrativna zgrada na adresi 

Istarski prolaz 11, Krk; 

d) Ponuda tvrtke Presjek d.o.o.  za izradu izmjena i dopuna projekta  konstrukcije za 

građevinu „Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni 

kulturni centar“; 

e) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega  mag. ing. el. za 

izradu troškovnika I. faze elektrotehničkih instalacija sukladno projektu 

„Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar“; 

f) Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za izgradnju komunikacijskog čvora u Društvenom 

domu Kornić i Pinezić za potrebe gradskog videonadzora i bežične mreže te 

spajanje infopanela TZ-a na Internet; 
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7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljići, izrađen od 

tvrtke GPZ d.d. Rijeka; 

b) Ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem 

radova na rekonstrukciji ulice kralja Tomislava i dijela ulice  Ivana Zajca,  od 

raskrižja sa ulicom Ivana Mažuranića u gradu Krku;   

c) Ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog projekta Rekonstrukcije dijela 

nerazvrstane ceste oznake 191 u naselju Vrh-dio SU3 prema UPU 5 Vrh; 

d) 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; 

e) Dopis Lovačkog  društva „Orebica“iz Krka,  vezan za gradnju državne (istočne) 

ceste na otoku Krku; 

f) Opetovani prijedlog D. J. iz Krka, za formiranje građevinske parcele i zamolba za 

otkup čestice k.č. 2041/14 k.o. Krk grad; 

g) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano za 

problematiku lučkih područja i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Krka; 

h) Informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o dovršetku projekta 

Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići; 

i) Projekt Rekonstrukcije javnog parkirališta u dijelu Ul. Stjepana Radića 

sjeverozapadno od kbr. 1/A sa rješavanjem problematike oborinske odvodnje; 

j) Razmatranje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na javno prometnu površinu 

Klasa: 944-11/22-01/33, Urbroj: 2170-09-03/1EH-22-5 od 22. travnja 

2022.godine, po podnositelju zahtjeva G. M., Rijeka za investitora I. G. Gradnja 

d.o.o. Krk; 

k) Razmatranje Idejnog projekta za izgradnju ulice planske oznake „OU“ – ostale 

ulice na predjelu Sv. Ivan sa ostalom komunalnom infrastrukturom (radna verzija) 

izrađen od tvrtke GPZ d.d., Rijeka. 

Ad 1. 

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 

 

1.Donošenje odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 

2022. godinu  (Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Plana ). 

2.Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 

u vlasništvu Grada Krka i to k.č. 3440/1 k.o. Krk grad  površine 926 m
2
 ( z.č. 1546/3 k.o. Krk 

, upisana u z.k.ul. 3324 k.o. Krk ). Izvršena je procjena tržišne vrijednosti predmetne 

nekretnine, na koju je dana suglasnost Procjembenog povjerenstva Primorsko goranske 

županije. Za predmetno zemljište zaključen je ugovor o zakupu zemljišta sa M. .iz Krka, koji 

ugovor prestaje važiti 1. lipnja 2022. godine. 
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3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju ruševnog objekta koji se nalazi u 

staroj gradskoj jezgri na k.č. 2811 k.o. Krk grad površine 278 m
2
 ( gr.č. 53, gr.č. 54 , z.č. 

1873/1,2 i 3 , z.č. 1877/4 , sve upisane u z.k.ul. 542 k.o. Krk ). Izvršena je procjena tržišne 

vrijednosti predmetne nekretnine, na koju je dana suglasnost Procjembenog povjerenstva 

Primorsko goranske županije. 

4.Donošenje odluke o zaključenju kupoprodajnog ugovora za k.č. 735/211 k.o. Kornić , 

površine 87 m2 ( nastala od k.č. 735/75 k.o. Kornić ) koja parcela se nalazi u ograđenoj 

okućnici kuće izgrađene na k.č. 735/74 k.o. Kornić , vlasništvo R. N. B. iz Ivanić Grada. 

Izvršena je procjena tržišne vrijednosti predmetne nekretnine, na koju je dana suglasnost 

Procjembenog povjerenstva Primorsko goranske županije. 

5.Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 

u vlasništvu Grada Krka i to k.č. 1478/208 k.o. Kornić površine 196 m
2
 , za koju postoje 

zahtjevi više vlasnika okolnih stambenih građevina za formiranje okućnice. Izvršena je 

procjena tržišne vrijednosti predmetne nekretnine , na koju je dana suglasnost Procjembenog 

povjerenstva Primorsko goranske županije. 

6.Ponuda Insula Curicta d.o.o. sa sjedištem u Krku, Stanka Vraza 8 , zastupano po prokuristu 

Ivici Oravcu za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi na području Veli 

Kartec i to : k.č. 3854/5 površine 4437 m
2
 ; k.č. 3854/8 površine 2020 m

2
 i k.č. 3854/9 

površine 1602 m
2
 , sve k.o. Krk grad. 

7. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom Z. B. iz 

Njemačke za dio k.č. 3187 k.o. Krk grad , površine 537 m
2
 i dio k.č. 3186 k.o. Krk grad 

površine 128 m
2
, radi uređenja istih u svrhu okućnice stambene građevine izgrađene na k.č. 

3182/1 , 3182/2 i 3182/4 , sve k.o. Krk grad ( uređenje vrta i zelene površine).  

8. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom E. H. iz 

Kornića , za dio k.č. 1478/48 površine 386 m
2
 k.o. Kornić . Zakupnik je vlasnik stambene 

građevine izgrađene na k.č. 1478/57 k.o. Kornić , te ima interes održavati predmetnu 

površinu  čišćenjem i košnjom. 

9.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom V. M. iz 

Jakovlja , za dio k.č. 4450/1 k.o. Kornić u površini od 58 m
2 

, koji dio parcele se nalazi u 

okućnici stambene građevine u vlasništvu zakupnika izgrađene na z.č. 1933 k.o. Kornić . 

10.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom M. J. iz Krka 

za dio k.č. 3770/2 k.o. Krk grad površine 60 m
2
 , na kojem dijelu zakupnik ima postavljenu 

plinsku stanicu , roštilj i odlagalište za drva ( za potrebe restorana Karaka  )  

11.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom D. B. iz Krka 

za dio k.č. 2018 k.o. Krk grad površine 200 m
2
 , koji dio zakupnik koristi za parkiranje dva 

kamiona . 
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12.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom M. B. iz Krka,  

za jedno parkirno mjesto ( bočno , kod kontejnera za smeće uz stambenu građevinu u 

vlasništvu zakupnika, Dubašljanska ulica) . 

13.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu jednog parkirnog mjesta za potrebe 

ureda Javnog bilježnika Miljenke Katunar Zrinski iz Krka. 

            

14.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupnikom J. M. iz Krka ,  

za dio k.č. 2341/1 k.o. Krk grad površine 90 m
2
 , radi korištenja istog u svrhu parkiranja 

automobila. 

 

15.Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu dijela k.č. 1533/34 k.o. Krk površine 

355 m
2
 sa zakupnikom Hrvatski telekom d.d. Zagreb ( betonsko parkiralište ) . 

16.Zahtjev V. i A. R. iz Krka, za zakup dijela k.č. 2500/2 k.o. Krk grad ( uz kolnik ulice Vlade 

Tomašića , neasfaltirani dio , u površini od 60 m
2
 , za parkiranje 5 ( pet )automobila . 

17.Ponovno razmatranje zahtjeva M. M. iz Kornića , vlasnice stambene građevine izgrađene 

na k.č. 1478/127 k.o. Kornić za davanje u zakup dijela k.č. 1478/1 k.o. Kornić površine 616 

m
2
 , radi uređenja predmetnog zemljišta kao dječjeg igrališta i zelene površine za potrebe 

turističke djelatnosti. 

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 2. 

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) Nalaže se komunalnom redarstvu Grada Krka da pokrene postupak prema tvrtki 4 

F d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Vukovarska 131,  (OIB: 78761778917) zastupane po 

direktoru Jurica Gorup, iz Osijeka da u roku od 15 (petnaest dana)  sa javne 

površine na adresi  ispred ugostiteljskog objekta koji se nalazi na adresi Šetalište 

Sv. Bernardina 2/a,  ukloni o svom trošku privremenu terasu i ostalu opremu koja 

se nalazi na predmetnoj čestici, obzirom da je Ugovor o zakupu javne površine 

istekao, a privremena terasa i ostala oprema postavljena je  bez Ugovora o zakupu 

lokacije,  te nije moguće ugovoriti daljnji zakup na predmetnoj čestici.   

 

b) Prima se na znanje zamolba  predstavnika grupe građana A. M. iz Krka, za 

sufinanciranje 300 m
3
 jalovine u cilju uređenja puta u zoni Lunta u gradu Krku. 

 

Obzirom da na predmetnoj dionici nisu riješeni imovinsko pravni odnosi kao ni 

ishođena građevinska dozvola za grubo probijanje puta u zoni Lunta u gradu 



 

 
7 

Krku, u ovoj fazi Grad Krk nije u mogućnosti financirati uređenje puta u zoni 

Lunta u gradu Krku. 

 

c) Prihvaća se zamolba „Diving Centra Krk“ d.o.o. iz Krka, za davanje suglasnosti za 

pristup gradskoj rivi u vrijeme turističke sezone 2022. godine, u vremenu između 

15,00 i 17,00 sati radi ukrcaja / iskrcaja ronilačke opreme. 

 

Sukladno odredbama iz prednjeg stavka obvezuje se Pododsjek za redarstvo, da 

naprijed navedenom subjektu omogući ulazak u starogradsku jezgru (ulaz u grad 

kod Caffe bara „Gvardijan“ ) u gore navedenom vremenu u vrijeme trajanja 

turističke sezone.  

 

d) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi  I. K. iz Salatića, za davanje 

suglasnosti za postavu podesta - privremene terase ispred kbr. 29 na križanju  

Strossmayerove i Frankopanske ulice u gradu Krku, na kojoj mikrolokaciji se 

nalazi ugostiteljski objekt.  

 

Zbog prometne komunikacije koja se odvija u Strossmayerovoj i Frankopanskoj 

ulici u gradu Krku,  odobrava se postava preklopnih pulteva (3 komada) uz 

prethodni dogovor sa voditeljem Pododsjeka za redarstvo.   

 

e) Prihvaća se ponuda Momentum grupe d.o.o iz Krka, za izradu projektne 

dokumentacije za pješačku stazu uz Županijsku cestu 5131 ispod Vidikovca, u 

maximalnoj dužini 100 m,  u iznosu od 41.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a. 

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke RI Ing Net d.o.o. iz Rijeke za mjesečnu naknadu za 

najam mobilnog kompleta za rad na terenu, u iznosu od 3.125,00 kn mjesečno u 

koji iznos je uračunat iznos PDV-a. 

 

g) Turističkoj  zajednici Grada Krka daje se suglasnost za organizaciju i provedbu 

cvjetne manifestacije Florum Civitas – grad cvijeća,  koja se planira održati u 

gradu Krku, na Šetalištu Sv. Bernardina za dane od 06. – 08. svibnja 2022. godine, 

u vremenu od 10,00 -20,00 sati.   

 

Nadalje, Turističkoj zajednici Grada Krka daje se suglasnost za korištenje 

priključka struje i vode na mikrolokaciji kod Krušije u gradu Krku.   

 

Vezano za održavanje predavanja u Maloj vijećnici Grada Krka potrebno je 

prethodno rezervirati termine na e mail: grad-krk@grad-krk.hr 

 

Ad 3. 

mailto:grad-krk@grad-krk.hr
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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) Tvrtki Gabi Flores d.o.o. zakupniku javne površine na k.č. 3142/1 k.o. Krk grad 

(montažni objekt – kiosk u ulici Stjepana Radića u gradu Krku, kod trgovine 

Fortuna), daje se suglasnost za odvajanje priključka vode, odnosno dodavanje 

sata za mjerenje količine vode.  

 

b) Grupi „Dos Lunas“ Ecuador  zastupane po Cesaru Cotacachiu, odobrava se 

korištenje javne površine u  svrhu predstavljanja i sviranja južnoameričke 

glazbe u gradu Krku, u vremenskom periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2022. 

godine, bez naknade.   

Grad Krk određuje jednom tjedno (četvrtkom) korištenje javne površine za 

navedenu svrhu na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke u gradu 

Krku.    

U sklopu ove suglasnosti podnositelju zamolbe nije dozvoljena prezentacija i 

prodaja promotivnih proizvoda.   

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke V.R. 20 iz Matulja  za farbanje stupova javne rasvjete 

Grada Krka za 2022. godinu ( ukupno 63 kom stupova) u iznosu od 53.150,00 kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje dobave i prijevoza 

jalovine za održavanje i popravak makadamskih cesta i puteva, na području 

Mjesnog odbora Poljica za količinu od 150 m
3
 jalovine. 

Prijevoz i dobavu  potrebne jalovine izvršiti će Autoprijevoznik Mate Prendivoj.  

 

e) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje krčenja 

makadamske ceste od predjela Obla do naselja Poljica, te se temeljem ponude 

tvrtke Dabiskop d.o.o. Nenadić iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu 

odobrava iznos od 10.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.   

f)  

g) Obrtu za ugostiteljstvo „Maritim“ iz Krka, daje se suglasnost za produženje 

radnog vremena za Restoran „Harbour“ koji se nalazi u Krku, u ulici Lukobran 

2, za održavanje  svečane večere – svadbe koja će se održati dana 14. svibnja 

2022. godine, u vremenu od 17,00 – 04,00 sata. 

 U ostale dane ugostiteljski objekt dužan je raditi  u skladu s radnim vremenom, 

propisanim uvodnom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 

h) Prima se na znanje zamolba predstavnika grupe građana J. R. iz Baške, za 

proširenje makadamskog puta „Klanac“ do okolnih maslinika. 
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Obzirom da za proširenje puta nisu riješeni imovinsko pravni odnosi Grad Krk 

nije u mogućnosti realizirati zamolbu iz prednjeg stavka ovog zaključka.  

 

i) Udruzi  branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba, 

daje se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu 

Krku, (prostor dvorišta poslovnog objekta na k.č. 3194/14 k.o. Krk), za dane od 

09. – 13. svibnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 - 19,00 sati, u cilju održavanja 

manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i promocije malih OPG-ovca. 

 

j) Udruzi „Rukotvorine Krk“ daje se suglasnost za korištenje javne površine u 

gradu Krku, za postavu štanda u cilju postave izložbe „Podmorje“ ispred 

prostora koji koristi Udruga na adresi Trg sv. Kvirina 1, za dan 08. svibnja 2022. 

godine, u vremenu od 11,00 – 20,00 sati.   

Ad 4. 

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) Centru za kulturu Grada Krka, daje se suglasnost na prijedlog Odluke o 

plaćama zaposlenika Centra za kulturu Grada Krka – vidi prilog predmetni 

prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

               Odlukom iz prednjeg stavka ovog zaključka određuju se plaće zaposlenika 

Centra za kulturu Grada Krka u skladu s Odlukom o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka 

                 Osnovica za obračun plaće iznosi 5.220,00 kn.   

b) Zamolba Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za povećanje putnih 

troškova uslijed povećanja putnih troškova energenata, razmotriti će se na 

narednoj sjednici Koordinacije JLS otoka Krka.  

 

c) Prima se na znanje Izvješće Lovačkog društva „Orebica“ Krk o mapiranju i 

odstrelu čagljeva u periodu od 01. ožujka 2021. do 31. ožujka 2022. godine. 

 

d) Prihvaća se prijedlog Pročelnika JUO Grada Krka za imenovanje Povjerenstva 

za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Krka.  

               U stalni sastav Izbornog Povjerenstva imenuju se:  

1. Radmila Živanović Čop – za predsjednicu 

2. Tamara Žic – za članicu,  

3. Natalija Rakić - za članicu 

4. Marinko Bajčić – za Zamjenika predsjednice 

5. Svjetlana Jurić Prebeg - za Zamjenicu člana  
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6. Vedran Hajdin - za Zamjenika člana.  

          Obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka za pripremu Rješenja o imenovanju 

stalnog sastava Izbornog povjerenstva.  

e) Grad Krk prihvaća Preporuke za ravnopravnost spolova JLS -a, dostavljene od 

ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova EV.BROJ: PRS -07-01/22-18, 

URBROJ: 30-22-01, od 11. travnja 2022. godine.  

 

 

Ad 5. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije, obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prima se na znanje Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Grada Krka za 2021. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg 

izvještaja koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu – vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke …koja čini sastavni dio ovog zaključka.   

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c) Prima se na znanje Izvještaj o utrošenim vlastitim  sredstvima JVP Grada Krka 

– vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

d) Prima se na znanje Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje 

od 01.01. – 31.12.2021. godine - vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 

31.12.2021. godine,  uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

e) Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice 

Krk za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine - vidi prilog predmetno Izvješće 

koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Izvješće o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Krk,  za razdoblje od 

01.01. – 31.12.2021. godine, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 



 

 
11 

f) Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine - vidi prilog 

predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 

Izvješće o izvršenju financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka,  

za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine, uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

g) Prima se na znanje Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ Krk za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine - vidi 

prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ 

Krk,  za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine, uputiti će se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

h) Prihvaća se prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini 

– vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni dio ovog zaključka. 

               Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

i) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava 

turističke pristojbe za 2021. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini 

sastavni dio ovog zaključka. 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

 

j) Prihvaća se prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini – vidi prilog predmetno 

Izvješće …koje čini sastavni dio ovog zaključka. 

Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

 

k) Prihvaća se prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke 

rente za 2021. godinu – vidi prilog predmetno Izvješće …koje čini sastavni dio 

ovog zaključka. 
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Izvješće iz stavka 1. ovog Zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

zajedno s preostalim izvješćima koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

 

Ad 6. 

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

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaćaju se ponude Obrta El-An iz Malinske za: 

 dobavu dvostrukog punjača sa opcijom očitavanja struje  za punionicu za 

električna vozila na lokaciji ispred Upravne zgrade Grada Krka, u iznosu od 

47.681,39 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a,  

izradu temelja za stup punjača i izradu napajanja za punjač, u iznosu od 7.168,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prima se na znanje Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja 

komunalnog otpada, raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost.  

              Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (pomoći) 

jedinicama 

lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i 

pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima. 

              Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela 

ovisno o vrsti prijavitelja, a za Grad Krk je primjenjiv MODEL A prema kojem 

se dodijeluju bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave. 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke  Delfin d.o.o. za izvršenje poslova pregleda, revizije i 

usklađivanja glavnog projekta strojarskih mjera za objekt Administrativna 

zgrada na adresi Istarski prolaz 11, Krk, u iznosu od 10.400,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Presjek d.o.o.  za izradu izmjena i dopuna projekta  

konstrukcije za građevinu „Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u 

Multimedijalni kulturni centar“ u iznosu od 9.500,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega  

mag. ing. el. za izradu troškovnika I. faze elektrotehničkih instalacija sukladno 

projektu „Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni 

kulturni centar“ u iznosu od 12.500,00 kn.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za izgradnju komunikacijskog čvora u 

Društvenom domu Kornić i Pinezić za potrebe gradskog videonadzora i bežične 

mreže te spajanje infopanela TZ-a na Internet. 
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Obzirom da je Turistička zajednica preuzela troškove većine pasivne instalacije 

(komunikacijski ormari, kabliranje, spojnice, itd),  Grad Krk preuzeti će ostale 

troškove aktive, čime će iznos financiranja za izgradnju komunikacijskog čvora u 

Društvenom domu Kornić i Pinezić  biti raspodjeljen na način da TZ Grada 

Krka financira iznos od  50% i Grad Krk 50%. 

Ad 7. 

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 Idejni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljići, 

izrađen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka. 

               Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Idejni projekt 

rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Žgaljići, dostavi Mjesnom odboru 

Poljica te zatraži mišljenje na isto.  

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za stručni i obračunski nadzor nad 

izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice kralja Tomislava i dijela ulice  Ivana 

Zajca,  od raskrižja sa ulicom Ivana Mažuranića u gradu Krku,  u iznosu od 

43.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za izradu idejnog projekta 

Rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake 191 u naselju Vrh-dio SU3 

prema UPU 5 Vrh,  u iznosu od 43.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

d) U Zaključku Gradonačelnika Klasa: 350-05/22-01/01, Urbroj: 2170-9-02/1-22-3 

od 14. ožujka 2022. godine  ispravljaju  se pogrešno navedeni podaci o broju 

čestica,  te ispravno treba stajati: 

           Prihvaća se zahtjev Brimus d.o.o. i M. G., za izgradnju ceste na česticama k.č. 

1031/5, 1031/2, 1031/9, 1029/3, 1029/9, 1031/14, 1033/4, 1031/11 sve k.o. Krk na 

području Mali Kankul, a sukladno UPU -1 Krk.   

            Ostale odredbe Zaključka Klasa: 350-05/22-01/01, Urbroj: 2170-9-02/1-22-3 od 

14. ožujka 2022. godine, se ne mijenjaju. 

 

e) Prima se na znanje dopis Lovačkog  društva „Orebica“ iz  Krka, vezan za 

gradnju državne (istočne) ceste na otoku Krku.  

               Lovačko  društvo „Orebica“ iz  Krka moli da se  prilikom projektiranja 

gradnje državne (istočne) ceste na otoku Krku, uključi obaveza izgradnje zaštite 

ograde duž cijele ceste i podzemnih/nadzemnih prolaza za divljač. 

 

f) Prima se na znanje opetovani prijedlog D. J. iz Krka, za formiranje građevinske 

parcele za izgradnju stambenog objekta na k.č. 2033/1, 2032/4, 2043/8  2034/10 i 

dio 2041/14 u vlasništvu Grada Krka.  
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 Grad Krk Zaključkom KLASA: 350-05/22-01/03, URBROJ: 2170-9-02/1-22-4, 

od 28. ožujka  2022. godine zatražio je očitovanje Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk o potrebi upotrebe cijele površine k.č. 2041/14 koja je u 

vlasništvu Grada Krka. 

             Budući da očitovanje Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk nije pristiglo u 

Grad Krk do donošenja ovog Zaključka, nakon očitovanja Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“ Krk, Grad Krk donijeti će konačni Zaključak vezan za 

formiranje  građevinske parcele za izgradnju stambenog objekta na k.č. 2033/1, 

2032/4, 2043/8 i 2034/10 i dio 2041/14 u vlasništvu Grada Krka.  

 

g) Prihvaća se očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša vezano 

za problematiku lučkih područja i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Grada Krka. 

           Na temelju inicijative Županijske lučke uprave Krk za izmjenom granica lučkog 

područja u lukama kojima upravlja ŽLU Krk na području Grada Krka, 

predložene izmijene granica lučkog područja uvrstiti će se u prijedlog ciljanih 

izmjena i dopuna  PPU Grada Krka.  

 

h) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

o dovršetku projekta Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići, te o 

izdanoj  pravomoćnoj uporabnoj  dozvoli za rekonstrukciju zgrade Društvenog 

doma Bajčići i potvrdi o pravomoćnosti iste izdane od strane Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk. 

              Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša predlaže se da od HEP- a 

Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk 

zatraži dokup  priključne snage od 19,14 kW za obračunsko mjesto Društvenog 

doma Bajčići. 

               Nadalje upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu da T - comu uputi 

zahtjev za priključenje zgrade društvenog doma Bajčići na internet.  

 

i) Prihvaća se ponuda oznake br. 4-22 Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva 

Nelite Boban, dipl.ing.građ. za usluge glavnog i stručnog nadzora nad 

„Rekonstrukcijom javnog parkirališta u dijelu Ul. Stjepana Radića 

sjeverozapadno od kbr. 1/A – rješavanje problematike oborinske odvodnje“. 

              Prihvaća se zamolba tvrtke Kograd Krk d.o.o. da se ugovoreni radovi rade u 

dvije faze: 

             - prva faza izvođenja radova do 01.lipnja.2022. (što uključuje izgradnju upojnog 

bunara, kolektora od RO1 do RO2, te slivnike S1 i S2)  prema dostavljenom 

prometnom rješenju privremene regulacije prometa za izvedbu radova u fazi I; 

            - druga  faza radova izvedba preostalih ugovorenih radova u razdoblju od 

15.rujna do 30.listopada 2022.godine, te zamolba za produljenje ugovorenog roka 

izvođenja radova do 30.listopada 2022.godine.   

             Radi iznimno frekventne lokacije odobrava se izvedba samo upojnog bunara u 

periodu do  01.lipnja.2022. dok će se preostali ugovoreni radovi  izvoditi u 

periodu od 15.rujna do 30.listopada 2022.godine. 

            Tvrtki Kograd d.o.o. odobrava se produljenje ugovorenog roka izvođenja radova 

do 30. listopada 2022.godine.   

               Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove  za pripremu Anexa 

ugovora radi  produljenja ugovorenog roka izvođenja radova, a  prema Ugovoru 
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o građenju (KLASA: 406-07/22-02/11, URBROJ: 2170-9-02/1-22-10 od 

12.04.2022.godine), ostale odredbe ugovora ostaju nepromijenjene,  te izvoditelj 

nema pravo na povećanje jediničnih ugovorenih cijena. 

 

j) Uvjeti priključenja na javno prometnu površinu će se izdati u svrhu gradnje 

građevine stambene namjene na građevnoj čestici k.č. 2172 k.o. Krk-grad sa 

priključenjem na javno-prometnu površinu k.č. 2168 k.o. Krk-grad, obzirom da 

se parkiranje ili garažiranje vozila rješava unutar građevne čestice, u građevini 

i/ili na površini građevne čestice sukladno članku 94., točka 6., podtočka 6. 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) 

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-

pročišćeni tekst, 11/17, 12/17-pročišćeni tekst, 26/18, 45/18 - pročišćeni tekst, 

18/19 i pročišćeni tekst 29/20). 

  

k) Odobrava se idejni projekt za izgradnju ulice planske oznake „OU“ – ostale ulice 

na predjelu Sv. Ivan sa ostalom komunalnom infrastrukturom. Isti se može 

proslijediti na ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole, po produljenju 

obuhvata faze V ostale ulice do kraja katastarske čestice k.č. 2018 k.o. Krk-grad, 

a radi formiranja križanja sukladno Detaljnom planu uređenja Turči - visoka 

zona u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/01, 

3/02, 22/08). 

           Nalaže se žuran ispravak Geodetskog elaborata oznake 2021-038, investitoru 

geodetskog elaborata (ujedno i opunomoćeniku Grada Krka) Miljenku Fugošiću iz 

Rijeke i izrađivaču geodetskog elaborata tvrtki Geostar d.o.o., Opatija. 

               Parcelacijskim elaboratom izrađenim 2003. godine temeljem DPU Turči - 

visoka zona u gradu Krku, formirane su međe između ceste (formirane od 

katastarskih čestica k.č. 2025/5, 2021/5 obje k.o. Krk-grad) i građevnih čestica (k.č. 

2025/6, 2025/1 obje k.o. Krk-grad).  

                Detaljni plan uređenja Turči - visoka zona u gradu Krku (»Službene novine 

Primorsko-goranske županije«, broj 8/01, 3/02, 22/08) je na snazi. 

                  Geodetskim elaboratom oznake 2021-038 greškom je dio ceste, katastarske 

čestice k.č. 2025/5 k.o. Krk-grad, formirane parcelacijom, sukladno DPU Turči - 

visoka zona u gradu Krku, pripojeni u čestice k.č. 2025/6, 2025/1 obje k.o. Krk-

grad.  

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,20 sati. 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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