GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/18-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-18-44- 38
Krk, 22.svibnja 2018.

ZAPISNIK
sa 44. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 21.svibnja (ponedjeljak) 2018. godine u Uredu
Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka,
Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Josip Brusić, Zamjenik
predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop,
voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni suradnik
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za
komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo
za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, voditeljica Odsjeka za društvene
djelatnosti, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku općih, pravnih i kadrovskih
poslova i Igor Gržetić, osoba za održavanje internet stranica Grada Krka.
Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je
sljedeći

DNEVNI

RED

1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Boćarski klub Krk – zamolba za sufinanciranje boćarskog turnira koji će se održati
povodom obilježavanja Dana Grada na S.C. „Josip Pepi Uravić.
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2.
3.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
4.
a)
b)

c)
d)
5.

 Obavijest Mak Tetra o pokretanju ljetne Srednjevjekovne viteške škole za dame i
vitezove, u prostoru škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku.
 Zamolba studenata za dodjelu stipendija na postdiplomskim studijima temeljem
objavljenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini
2018./2019.
Imovinsko – pravni predmeti.
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
Urbanistički plan uređenja UPU-25 kamp Glavotok (T3).
Izmjena PPU Grada Krka zbog korekcije građevinskog područja naselja Krk u predjelu
Ježevec i obavijest zainteresirane stranke o održanom sastanku sa dožupanicom i
predstavnicima Upravnih tijela županije.
Revidirani i dopunjeni troškovnik za izgradnju druge faze pomoćne građevine na mjesnom
groblju u naselju Vrh, izrađen od Nenada Kocijana dipl. ing. Arh.
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310,R311).
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana
uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Josipa Crnčić - prijedlog za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka i UPU 1 Krk za k.č. 3765/1
k.o. Krk – grad (pored kampa Ježevac), u cilju izmjena, a u svrhu realizacije kampa visoke
kategorije.
Mjesni odbor Kornić - prijedlog za legalizaciju kućice na području Dunata.
Izvedbeni troškovnik izrađen od tvrtke Studio Perivoj d.o.o. za uređenje javne površine u
dijelu poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
Tvrtka Studio Perivoj d.o.o. - ponuda za izradu projektne dokumentacije za uređenje
površina uz grobne niše na groblju u Krku.
Odsjek za komunalno gospodarstvo:
Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima s osnova obveze plaćanja
komunalne naknade na dan 31. prosinca 2017. godine.
Milan Popović iz Krka, Biskupa A. Mahnića 19 - zamolba za davanje suglasnosti za
upotrebu javne površine u svrhu postavljanja bankomata u izlogu poslovnog prostora
„Viktor & Koko“ na adresi Biskupa A. Mahnića 17, preko puta pomoćnog ulaza u hotel
„Marina“.
Inicijativa Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za uklanjanje starih dotrajalih reklamnih
panoa i postavljanje novih panoa u dijelu ulice Slavka Nikolića u Krku.
Udruga sportske rekreacije „Pepica“ iz Krka - zamolba za sanaciju stropa dvorane udruge
sportske rekreacije „Pepica“.
Mjesni odbor Skrbčići – Pinezići – prijedlog za zaključenje Ugovora o djelu s jednom
osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva u
naseljima Skrbčić i Pinezić.
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6. Prijedlog preregulacije prometa u ljetnoj sezoni i uspostave naplate parkiranja na
području naselja Pinezić.
7. Odsjek za gospodarstvo:
a) Lovačko društvo „Orebica“ Krk - prijedlog za sufinanciranje izrade Programa zaštite
divljači.
b) Samostan sv. Franje Asiškog - zamolba za sufinanciranje obnove crkve sv. Franje u Krku
(II etapa).
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Tamara Žic, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Boćarskom klubu Krk odobrava se financijska potpora u cilju održavanja boćarskog
turnira koji će se održati povodom obilježavanja Dana Grada na S. C. „Josip Pepi
Uravić“,, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 3.000,00
kn po dostavljenom računu.
 Prima se na znanje Obavijest Mak Tetra o pokretanju ljetne Srednjevjekovne viteške
škole za dame i vitezove, koja će se održati u razdoblju od 16.-23. lipnja 2018. godine,
u prostoru škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku.

I.

Utvrđuje se da je temeljem Natječaja za dodjelu stipendija studentima
poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019., objavljenom na web
stranicama Grada Krka, u otvorenom roku, prispjela 1 (jedna) zamolba studentice
sa područja Grada Krka, te da ispunjava natječajne uvjete i to:
1. Kristina Lekić iz Krka, J. J. Strosmayera 4, polaznica druge godine
poslijediplomskog studija „Filozofija i suvremenost“ pri Filozofskom
fakultetu u Rijeci.

II.

Utvrđuje se da se natjecateljici iz točke I. ove Odluke dodjeljuje stipendija za
studensku godinu 2018./2019. u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, počevši od svibnja
2018. godine, zaključno sa siječnja 2019. godine.
Ad 2.

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
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1. Donošenje odluke u postupku jednostavne nabave za izradu monografije dr. sc. Antona
Bozanića: Naselja oko grada Krka, zapadni dio otoka, Vrh i Kornić, u nakladi od 1000
primjeraka (Evidencijski broj nabave NMV: 17/18).
2. Donošenje odluke u postupku jednostavne nabave za izradu IV: Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka i obavljanja poslova vezanih za proceduru i
donošenje IV. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i
stavljanja van snage DPU Galija.
3. Donošenje odluke vezano za natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi
na katu zgrade u Krku, Vela placa 3 ukupne površine 40,90 m², o čemu je oglas javnog
natječaja objavljen u glasilu Narodne novine, broj: 42/18 od 9. svibnja 2018. godine.
4. Donošenje odluke o uvjetima natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji se
nalazi u prizemlju i na katu zgrade u Krku, Stjepana Radića 2/C površine 78 m²
(unutrašnjeg prostora) i 183,15 m² (terasa).
5. Prijedlog Bernarda Kovača iz Krka za raspisivanje natječaja za davanje u zakup javne
površine na Staroj tržnici, lokacije broj: 38 i 39, koje lokacije su ostale slobodne nakon
provedenog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj: 25/18 od 7. ožujka 2018.
godine.
6. Prijedlog OPG Marijan Šare za davanje u zakup javne površine na Dunatu za postavljanje
štanda za prodaju voća i povrća.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines Galjanić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Na temelju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
UPU-25 kamp Glavotok (T3), Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja UPU-25 kamp Glavotok (T3) za ponovnu javnu
raspravu, Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-25 kamp
Glavotok (T3) i pristiglih mišljenja Ministarstva kulture, Ministarstva obrane, HEP
ODS d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Županijske uprave za ceste PGŽ,
MUP-a, HAKOM, Hrvatskih cesta d.o.o., Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Hrvatskih voda i Ministarstva rada i mirovinskog sustava utvrđuje se Konačni
prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-25 kamp Glavotok (T3) te prosljeđuje
na zakonom propisana mišljenja i suglasnosti.
b) Prima se na znanje obavijest Daniele i Zorana Morožina iz Krka, Braće Juras 5, o
održanom sastanku u Uredu župana PGŽ dana 16.05.2018. na temu izgradnje
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kampa visoke kategorije na području Ježevac te o podršci svih prisutnih projektu
koji je na sastanku prezentiran kroz „Prostorno programsku analizu zapadnog
dijela zone Ježevac u gradu Krku“ (Planimetar d.d.).
Grad Krk podržava projekt izgradnje kampa visoke kategorije na području Ježevac
za koju je realizaciju „Prostorno-programskom analizom zapadnog dijela zone
Ježevac u gradu Krku“ (Planimetar d.d.) utvrđeno da je za realizaciju planiranog
zahvata potrebno pokrenuti proceduru izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUGa Krk i UPU-a Krk.
Izmjene i dopune PPU Grada Krka podrazumijevale bi samo prenamjenu zone
Ježevac u građevinsko područje naselja (kao što je određeno PPŽ-om) bez da se u
istoj Izmjeni i dopuni ugradi i turistička zona Strigar, kao i redefiniraju sve turističke
zone i sva građevinska područja naselja na području Grada Krka (sveobuhvatne
Izmjene i dopune).
S obzirom na specifičnost izmjene PPU Grada Krk kroz koje bi se izvršilo samo
djelomično usklađenje s PP PGŽ potrebno je prije odluke o izradi ishoditi mišljenje
JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ.
Također se zadužuje Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da sukladno čl.
86.Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), i čl. 66. Zakona o
zaštiti okoliša (Narodne novine 80/2013, 153/2013, 78/2015) prije donošenja Odluke o
izradi izmjena i dopuna planova pribavi mišljenje Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša sukladno zakonima kojima se uređuje zaštita
okoliša i prirode, da li je za zahvat potrebno provesti ocjenu o potrebi strateške
procjene ili stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš.
c) Prima se na znanje revidirani i dopunjeni troškovnik za izgradnju druge faze
pomoćne građevine na mjesnom groblju u naselju Vrh, izrađen od Nenada Kocijana
dipl. ing. arh. koja procijenjena vrijednost radova iznosi 221.575,50 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od Eda Hera dipl.
ing. građ. zatraži ponovnu izradu troškovnika za izgradnju druge faze pomoćne
građevine na mjesnom groblju u naselju Vrh.
d) Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310,R311) Klasa: 350-03/17-01/04,
Urbroj: 2142/01-03-18-47, od 18. svibnja 2018. godine – vidi prilog predmetno
Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.
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e) Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu
Krku Klasa: 350-03/17-01/04, Urbroj: 2142/01-03-18-48, od 18. svibnja 2018. godine.
f) Načelno se podržava prijedlog Josipe Crnčić za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka
i UPU- 1 Krk za k.č. 3765/1 k.o. Krk – grad (pored kampa Ježevac) u cilju izmjena, a
u svrhu realizacije kampa visoke kategorije.
Preporuča se podnositeljici prijedloga da zatraži prethodno mišljenje JU Zavod za
prostorno uređenje PGŽ zbog potrebe parcijalnog usklađenja PPU Grada Krka sa
Prostornim planom PGŽ.
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj: 153/13
i 65/17) i članka 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj: 80/13, 153/13,
78/15) prije donošenja Odluke o izradi planova potrebno je prethodno pribaviti
mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo PGŽ, sukladno Zakonima kojima se
uređuje zaštita okoliša i prirode.
g) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Kornić, za legalizaciju kućice na području
Dunata, te se na temelju ponude tvrtke Pečarić Consult d.o.o. odobrava iznos od
17.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a za izradu potrebne kompletne
dokumentacije i ishođenje Rješenja o izvedenom stanju za zgradu poslovne namjene
na Dunatu na k.č. 790 k.o. Kornić.
h) Prihvaća se izvedbeni troškovnik – Varijanta II – drvored s vrstom pinije izrađen od
tvrtke Studio Perivoj d.o.o. za uređenje javne površine u dijelu poslovne zone 29 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku, koja procijenjena vrijednost radova za uređenje
površine iznosi 154.152,00 kn + PDV.
Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak javne
nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene
novine PGŽ“ broj: 39/17).
i) Prihvaća se ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. za izradu projektne dokumentacije
za uređenje površina uz grobne niše na groblju u Krku, u iznosu od 8.880,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
a) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o dužnicima s osnova
obveze plaćanja komunalne naknade na dan 31. prosinca 2017. godine.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da pokrene postupak ovrhe, za sve
dužnike – obveznike plaćanja komunalne naknade čiji dug je evidentiran dvije i više
godina, te iznosi više od 500,00 kn uključujući i zatezne kamate.
Također, odobrava se otpis potraživanja s osnova komunalne naknade utvrđene za
stambeni i poslovni prostor s potraživanjima na dan 31. prosinca 2017. godine, za
dužnike navedene u popisu koji je sastavni dio ovog zaključka u ukupnom iznosu od
288.092,60 kn.
b) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Milana Popovića iz Krka, Biskupa A.
Mahnića 19, za davanje suglasnosti za upotrebu javne površine u svrhu postavljanja
bankomata u izlogu poslovnog prostora „Viktor & Koko“ na adresi Biskupa A.
Mahnića 17, preko puta pomoćnog ulaza u hotel „Marina“.
c) Prihvaća se inicijativa Nogometnog kluba „Krk“ iz Krka, za uklanjanje starih
dotrajalih reklamnih panoa i postavljanje novih panoa u dijelu ulice Slavka Nikolića
u Krku.
Grad Krk, Odsjek za komunalno gospodarstvo naručiti će radove uklanjanja starih
dotrajalih reklamnih panoa u dijelu ulice Slavka Nikolića u Krku.
Upućujemo Nogometni klub „Krk“ iz Krka, da Gradu Krku dostave Idejno rješenje
postave novih reklamnih panoa kao i očitovanje da li je Nogometni klub „Krk“
spreman samostalno financirati izradu i postavu novih reklamnih panoa.
d) Prihvaća se zamolba Udruge sportske rekreacije „Pepica“ iz Krka, za sanaciju stropa
dvorane udruge sportske rekreacije „Pepica“ na S.C. „Josip Pepi Uravić“ u Krku.
Na temelju ponude tvrtke Tearadekor d.o.o. iz Rijeke, odobrava se iznos od 11.875,00
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, za sanaciju stropa dvorane udruge sportske
rekreacije „Pepica“.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Ad 5.
Prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezići za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s
područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva u naseljima Skrbčić i
Pinezić, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići – Pinezići za zaključenje Ugovora o djelu s
jednom osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova uređenja ulica i puteva u
naseljima Skrbčić i Pinezić, u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2018.
godine u neto iznosu od 3.000,00 kn mjesečno.
Ad 6.
Prijedlog preregulacije prometa u ljetnoj sezoni i uspostave naplate parkiranja na području naselja
Pinezić, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Donosi se Odluka o uspostavi naplate parkiranja na području naselja Pinezić tijekom ljetne
sezone, te se prihvaća se Elaborat preregulacije prometa u ljetnoj sezoni na području
naselja Pinezić, izrađen od tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana.
Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da od MUP-a, PU PGŽ Rijeka
zatraži prethodnu suglasnost za uspostavu naplate parkiranja i preregulacije prometa u
ljetnoj sezoni na području naselja Pinezić, na temelju naprijed navedenog Elaborata.

Ad 7.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačenik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk za sufinanciranje izrade
Programa zaštite divljači, te se na teret Proračuna Grada Krka za 2018. godinu
odobrava iznos od 15.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, na temelju
ponude tvrtke Pro Silva d.o.o. iz Zagreba.
b) Samostanu Sv. Franje Asiškog iz Krka, odobrava se financijska potpora za
uređenje crkve sv. Franje u Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2018. godinu odobrava iznos od 50.000,00 kn iz pozicije zaštita kulturne baštine.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da pripremi potrebnu dokumentaciju u cilju
sklapanja Ugovor o sufinanciranju.
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Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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