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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-41-41 

Krk, 13. lipnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 41. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 13. lipnja (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: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Franjo Volarić, privremeni Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić pročelnik 

JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila 

Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Adreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, 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. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Orijentacijski klub „Ris“ Delnice, S. Radića 1 – zamolba  za davanje suglasnosti 

za organizaciju natjecanja u orijentacijskom trčanju  „CROATIA OPEN 2022 “  

koje će se održati na području Grada Krka ( plaža Portapisana – stara gradska 

jezgra) dana 01. kolovoza 2022. godine. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 Zamolba udruge Hrvatsko pjevačko društvo „SLAVUJ“ Petrinja, Matije 

Gupca 2, Petrinja,  za financijsku podršku u realizaciji posjeta članova 

Pjevačkog društva Krku; 

 Udruga Kreativni Krk, Kvarnerska 17, Krk- zamolba  za financijskom 

pomoć u realizaciji manifestacije Krk Etno fest 2022. – Pul Kaštela; 

 Zamolbe građana s područja Grada Krka za sufinanciranje troškova 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge 

jedinice lokalne samouprave. 
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3. Pododsjek za prometno redarstvo:  

a) Diving centar Krk d.o.o. – zamolba za zakup parkirnih mjesta u ulici Braće Juras u 

gradu Krku za potrebe poslovanja tvrtke; 

b) Zamolba tvrtke FINA gotovinski servisi d.o.o. koju zastupa Danijel Podnar, 

Voditelj odjela, za korištenje ulaska službenog automobila tvrtke u starogradsku 

jezgru grada Krka, na Velu Placu,  u vrijeme kad nije dozvoljeno prometovanje 

automobilima u starogradskoj jezgri, radi opskrbe poslovnice PBZ banke i 

opsluživanja bankomata; 

c) Zamolba nositelja koncesijskog odobrenja Zdravka Zeca iz Malinske - Harley pub 

na Ježevcu, za postavu promidžbenih materijala na plaži Ježevac; 

d) Mjesni odbor Kornić – zamolba za ugradnju slavine na novom dijelu Mjesnog 

groblja u naselju Kornić. 

4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka; 

b) Izgradnja ulice planske oznake „OU“ – ostale ulice na predjelu Lunta sa ostalom 

komunalnom infrastrukturom lokacija: k.č.br. 3974/2, 3978, 3979/1, 3954, 3953 i 

druge, sve k.o. Krk-grad; 

c) Očitovanje  Ponikve voda d.o.o., Krk na zaprimljeni Zaključak gradonačelnika sa 

34. Kolegija da nisu u mogućnosti ponuditi održavanje upojnih bunara, kao ni 

dostaviti dopunjeni prijedlog ugovora za održavanje  građevina urbane javne 

oborinske odvodnje sa održavanjem istih; 

d) Ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, za izradu projektnog zadatka za 

gradnju dječjeg vrtića u naselju Vrh na k.č. 1193/2 i 1199/4 k.o. Vrh; 

e) Ponuda tvrtke GPZ d.d. iz  Rijeke za izradu izvedbenog projekta s troškovnikom 

za izvođenje građevinskih radova na formiranju trase prometnice u zoni Lunta u 

gradu Krku; 

f) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

- F. O. iz Krka, - zamolba  za izmjenu PPUG Krka kojom će se dozvoliti gradnja 

poljoprivrednog objekta na z.č. 557 k.o. Vrh; 

- K. J. iz Milohnića, - zamolba  za proširenje građevinskog područja naselja 

Žgaljići, za  z.č. 2875/4 k.o. Poljica; 

- M. K. iz Salatića- zamolba  za proširenje građevinskog područja naselja Vrh, 

za  z.č. 1910/4 k.o. Vrh; 

- S. D. iz Rijeke- zamolba  za proširenje građevinskog područja naselja 

Milohnić, za  z.č. 1053/15 k.o. Poljica.     

5. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju raznih aktivnosti i manifestacija Turističke 

zajednice Grada Krka. 

6. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka; 

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Rijeci; 

c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka. 
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Ad 1. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Orijentacijskom klubu „Ris“ iz Delnica, daje se suglasnost za održavanje natjecanja u 

orijentacijskom trčanju „CROATIA OPEN 2022 “  koje će se održati dana 01. kolovoza 

2022. godine u vremenu od 09,00 – 21,00 sati, na području Grada Krka (plaža 

Portapisana – stara gradska jezgra).  

Dana suglasnost ne uključuje sudjelovanje Grada Krka u organizaciji manifestacije, već 

je podnositelj zamolbe dužan preuzeti cijelu organizaciju manifestacije natjecanja u 

orijentacijskom trčanju „CROATIA OPEN 2022 “. 

Za korištenje priključka električne energije na plaži Portapisana, korištenja parkirnih 

mjesta, mogućnost korištenja javnog toaleta kao i korištenje zelene površine ispod 

zidina ( igrališta za odbojku na pijesku), organizator se treba obratiti tvrtki Vecla d.o.o.   

  Podnositelj zamolbe – organizator manifestacije iz prednjeg stavka dužan je ishoditi 

sve potrebne dozvole i osigurati odgovarajuće službe i stručno osoblje koje je potrebno 

za održavanje takve manifestacije. 

Ad 2.  

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Hrvatskom pjevačkom društvu „SLAVUJ“ Petrinja, Matije Gupca 2, Petrinja, 

odobrava se financijska potpora za realizaciju posjeta članova Pjevačkog društva 

Krku te se u navedenu svrhu na teret pozicije proslave i pokroviteljstva 

Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 3.000,00 kuna. 

 

 Udruzi Kreativni Krk, Kvarnerska 17, Krk, odobrava se financijska potpora za 

realizaciju manifestacije Krk Etno fest 2022. – Pul Kaštela, u iznosu od 5.000,00 

kn na temelju prijave Udruge na  Javni poziv za dodjelu potpora malih 

vrijednosti u 2022. godini. 

 

 Obzirom da podnositelj zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta V. N. Poljica, u Dječjem 

vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, Područnom vrtiću Omišalj, do kraja 

pedagoške godine 2022./2023.  
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 Obzirom da podnositelj zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta N. D. u Dječjem vrtiću 

„Katarina Frankopan“ Krk, Područnom vrtiću Baška, do kraja pedagoške 

godine 2022./2023.  

 

 Obzirom da podnositeljica zamolbe iz opravdanih razloga traži sufinanciranje 

boravka djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području druge jedinice 

samouprave, Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta A. S. iz  Krka, u Dječjem 

vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, Područnom vrtiću Omišalj, do kraja 

pedagoške godine 2022./2023.  

 

 Prihvaća se zamolba V. K. iz Vrha,  za sufinanciranje boravka djeteta D. K. u 

BUBAMARA, obrt za čuvanje djece, Malinska.  

 

Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta D. K. do kraja pedagoške 2022./2023. 

godine i to u iznosu koji nije viši od razlike roditeljske uplate i ekonomske cijene 

u  predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk. 

 

Ad 3. 

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) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Diving centra Krk d.o.o. za 

zakup parkirnih mjesta u ulici Braće Juras u gradu Krku za potrebe poslovanja 

tvrtke, iz razloga nedostatnog broja parkirnih mjesta u ulici, a koja parkirna 

mjesta služe stanovnicima ulice kao i ostalim građanima obzirom na blizinu 

tvrke HEP ODS. d.o.o. i centra grada.    

 

b) Prima se na znanje zamolba tvrtke FINA gotovinski servisi d.o.o. koju zastupa 

Danijel Podnar, Voditelj odjela, za korištenje ulaska službenog automobile 

tvrtke, u starogradsku jezgru grada Krka, na Velu Placu,  u vrijeme kad nije 

dozvoljeno prometovanje automobilima u starogradskoj jezgri, radi opskrbe 

poslovnice PBZ banke i opsluživanja bankomata. 

Vrijeme dozvoljeno za prometovanje starogradskom jezrgom grad Krka je svaki 

dan u vremenu od 06.00- 09,00 sati ujutro.  

 

U vrijeme turističke sezone veliki broj pješaka komunicira prostorom Vele Place,  

obzirom da je to sami centar grada, stoga nismo u mogućnosti  udovoljiti zamolbi 

tvrtke FINA gotovinski servisi d.o.o. za korištenje ulaska službenog automobile 
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tvrtke, u vrijeme kad nije dozvoljeno prometovanje automobilima u 

starogradskoj jezgri. 

 

c) Prima se na znanje zamolba nositelja koncesijskog odobrenja Zdravka Zeca iz 

Malinske - Harley pub na Ježevcu, za postavu promidžbenih materijala na plaži 

Ježevac. 

 

Od predloženih promiđbenih materijala odobrava se postava ljuljačke za djecu, 

za ostale promižbene materijale (stolice i taburei) potrebno je u Imovinsko - 

pravnoj službi Grada Krka,  sklopiti ugovor o proširenju ugostiteljske terase.  

 

d) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić, za izgradnju vodovodne Mreže i 

priključka na novom dijelu Mjesnog groblja u naselju Kornić, te se temeljem 

dostavljenih ponuda Obrta “Gromača” vl. Ivica Mrakovčić iz Kornića, odobrava 

iznos od 17.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Obveznik nije u sustavu PDV-a temeljem članka 90. stavak 1. Zakona o PDV-u.  

 

 

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) Utvrđuje se Nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka – vidi prilog predmetni Nacrt Odluke koja čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

b) Odobrava se koncept projekta izgradnje ulice planske oznake „OU“ – ostale ulice 

na predjelu Lunta sa ostalom komunalnom infrastrukturom lokacija: k.č.br. 

3974/2, 3978, 3979/1, 3954, 3953 i druge, sve k.o. Krk-grad, investitora B. P. iz 

Krka.  

Izgradnju paralelne cestu sa parkingom Grad Krk će ugovoriti samostalno.  

 

c) Grad Krk potpisati će sa tvrtkom Ponikve voda d.o.o. Ugovor o održavanju 

oborinskih kolektora,  a Odsjek za komunalno gospodarstvo naknadno će ispitati 

mogućnosti ugovaranja održavanja upojnih bunara sa drugim izvoditeljima.  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, za izradu 

projektnog zadatka za gradnju dječjeg vrtića u naselju Vrh na k.č. 1193/2 i 

1199/4 k.o. Vrh, u iznosu od 14.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. iz  Rijeke za izradu izvedbenog projekta s 

troškovnikom za izvođenje građevinskih radova na formiranju trase prometnice 
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u zoni Lunta u gradu Krku, u iznosu od 16.400,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

f) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

 

- Prima se na znanje zamolba F. O. iz Krka, za izmjenu PPUG Krka kojom 

će se dozvoliti gradnja poljoprivrednog objekta na z.č. 557 k.o. Vrh. 

           Grad Krk u pripremi je izmjene Prostornog plana Grada Krka u kojoj će 

se propisati novi uvjeti za poljoprivredne objekte.   

 

- Prima se na znanje zamolba K. J. iz Milohnića, za proširenje 

građevinskog područja naselja Milohnić, za  z. č. 2875/4 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 2875/4 k.o. 

Poljica, 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.  

 

- Prima se na znanje zamolba M. K. iz Salatića, za proširenje građevinskog 

područja naselja Milohnić, za  z. č. 1910/4 k.o. Vrh. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 1910/4 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.  

 

- Prima se na znanje zamolba S. D. iz Rijeke, za proširenje građevinskog 

područja naselja Milohnić, za  z. č. 1053/15 k.o. Poljica. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 1053/15 

k.o. Poljica, 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. 
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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.  

 

Ad 5. 

Prijedlog Ugovora o sufinanciranju raznih aktivnosti i manifestacija Turističke zajednice 

Grada Krka, obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju raznih aktivnosti i manifestacija 

Turističke zajednice Grada Krka (vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).   

Ad 6. 

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) Utvrđuje se prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka – 

vidi prilog prijedlog Kodeksa koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b) Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za 

mladež Županijskog suda u Rijeci – vidi prilog predmetni Prijedlog Zaključka 

koji čini sastavni dio ovog Zaključka).  

   

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Rijeci, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

c) Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području 

Grada Krka (vidi prilog predmetni Prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog 

Zaključka). 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, 

upućuje se Gradskom vijeću u cilju rasprave i usvajanja. 
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11,30 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


