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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/18-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-18-49- 49 

Krk, 10. srpnja  2018. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 49. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 09. srpnja (ponedjeljak) 2018. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 14,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi:  Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu  

okoliša, Igor Hrast,  stručni suradnik za održivi razvoj 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 

 

      D N E V N I    R E D 

 

1. Odsjek za društvene djelatnosti: 

 Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkule“ – zamolba za 
sufinanciranje manifestacije „8. Velebitsko hodočašće Zahvale Majci Božjoj – 

Krasno 2018.“; 

 Udruga Kreativni Krk – prijedlog za korištenje javne površine - parkiralište iza 
zgrade Upravne zgrade Grada Krka, u gradu Krku, radi realiziranja 

alternativnog stagea, za dan 9. kolovoza 2018. godine, u cilju održavanja 

programa elektronske glazbe u sklopu odvijanja manifestacije „Krčki Sajam 

2018.“ 

 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje poklona 

dobrodošlice za djecu prvih razreda  Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ 

Krk i PŠ Vrh; 
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 Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za prebacivanje sredstava iz 

Proračuna Grada Krka u cilju sufinanciranja manifestacije „21. Krčka jedra“; 

 Prijedlog Turističke zajednice Grada Krka za prebacivanje sredstava iz 
Proračuna Grada Krka u cilju sufinanciranja manifestacije „Krk Music fest“.     

 

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu 

Krku; 

b) Razmatranje tijeka projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te 

rehabilitacija sustava odvodnje“. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Auto Krk d.o.o. iz Krka Zagrebačka 28- zamolba  za dodjelu 3-5 parkirnih mjesta 

u Zagrebačkoj ulici, iznad njihovog poslovnog prostora, počevši od smjera glavne 

prometnice; 

b)  Darijo Rimbaldo iz Krka, P. Žgaljića 14 – zamolba  za dodjelu grobnog mjesta 

broj 338 na Gradskom groblju Krk, na trajno korištenje; 

c) Informacija Zamjenika gradonačelnika o pristiglim prijavama građana o 

potencijalnoj opasnosti da se uruše grilje koje se nalaze na katu kuće, u ulici Obala 

Hrvatske mornarice, u gradu Krku ( gradska riva),  koji stan je u vlasništvu Gorana 

Stanića iz Krka; 

d) Karmela Brkić rođ. Jurina iz Zagreba, Maksimirska 11 zamolba za davanje 

suglasnosti ukopa urne za svog supruga,  na Gradskom groblju u Krku, grobno 

mjesto br. 41. 

e) Prijedlog Udruge Kreativni Krk za korištenje javne površine u gradu Krku kod 

„koprivića“ za postavljanje promotivnog štanda u svezi promocije festivala „Evo ti 

pa slušaj“  za dane od 11. do 13. srpnja 2018. godine; 

f) Czellara Krisztiana iz Mađarske, Budimpešta, Bikszadi U.52- zamolba  za 

korištenje javne površine u gradu Krku, na dijelu Trga Kamplin, u neposrednoj 

blizini kamenih stupova, u cilju izvođenja žongliranja i igre s rekvizitima, u 

vremenu od 13. srpnja do 13. rujna 2018. godine; 

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

organizaciju natjecanja XXI. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u orijentacijskom 

trčanju „Croatia Open 2018.“ koje će se održati na području Grada Krka, dana 02. 

kolovoza 2018. godine, u vremenu od 09,00 – 21,00 sati.  

4. Ponuda Obrta El-An Malinska, Sv. Anton 38, za spajanje razvodnog ormara u 

parku vježbalište Dražica, odvojenje reflektora te izrada pojedinačne kontrole 

nad reflektorima. 

5. Tvrtka Metis d.o.o. iz Kukuljanova – ponuda  za izradu Plana djelovanja civilne 

zaštite za Grad Krk. 

6. Optima telekom iz Zagreba- ponuda  za pružanje usluge OT Interneta.      

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti,  obrazložila je Tamara Žic,  te je  

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

 Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkule“ odobrava se 

financijska potpora za održavanje manifestacije „8. Velebitsko hodočašće 
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Zahvale Majci Božjoj – Krasno 2018.“  te se u tu svrhu iz Proračuna Grada 

Krka odobrava iznos od 1.000,00 kn.       

 

 Program „Krčki sajam 2018“ organizira i njime  koordinira Turistička 

zajednica Grada Krka, te u programu nije  predviđen  program elektronske 

glazbe u sklopu odvijanja manifestacije „Krčki Sajam 2018.“ na parkiralištu 

iza zgrade Upravne zgrade Grada Krka. 

Predložena lokacija ne raspolaže potrebnom infrastrukturom za održavanje 

koncerta, a kako prošlogodišnje održavanje koncerta elektronske glazbe na 

parkiralištu preko puta Robne kuće, nije bilo uspješno, Grad Krk nije u 

mogućnosti prihvatiti prijedlog Udruge Kreativni Krk za korištenje javne 

površine - parkirališta iza zgrade Upravne zgrade Grada Krka, radi 

realiziranja alternativnog stagea, za dan 9. kolovoza 2018. godine. 

 

 Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za sufinanciranje 

poklona dobrodošlice za djecu prvih razreda  Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk i PŠ Vrh.  

Grad Krk sufinancirati će kupnju 80 komada slikovnica „Hrvatska – veseli 

zemljopis“ za djecu upisanu u prvi razred  Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ Krk i PŠ Vrh u iznosu od 42,00 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a.    

 

 Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da na žiro račun Turističke 

zajednice Grada Krka, iz Proračuna Grada Krka za 2018. godinu isplati  

iznos od 20.000,00 kn, za sufinanciranje trodnevne manifestacije „21. Krčka 

jedra“.  

 

 Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da na žiro račun Turističke 

zajednice Grada Krka uplati odobrena sredstva u iznosu od 112.500,00 kn za 

sufinanciranje manifestacije „Krk Music fest“, na temelju sklopljenog trojnog 

ugovora o suradnji, potpisanog između TZ Grada Krka, tvrtke Valamar 

d.o.o. i Grada Krka.   

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe 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) Primaju se na znanje očitovanja HEP ODS d.o.o. Planimetar d.o.o. i tvrtke 

Valamar d.o.o. na vezana za planiranje trafostanice na čestici D-5 Detaljnog 

plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu Krku.   
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U skladu s člankom 105. Zakona o prostornom uređenju, a na temelju Izvješća o 

javnoj raspravi po prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela 

Radićeve ulice u gradu Krku,  Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu Krku, te pristiglih 

očitovanja iz stavka 1. ovog zaključka,   Konačni prijedlog  Izmjene i dopune 

Detaljnog plana uređenja dijela Radićeve ulice u gradu Krku, upućuje se 

resornom ministarstvu na suglasnost. 

 

b)  

1. Primaju se na znanje grafike dijelova ulica u gradu Krku i naselju Kornić, 

dostavljene od tvrtke Ponikve voda d.o.o.  u kojima će se na jesen izvoditi radovi i to: 

a) U gradu Krku će se od 01.10.2018. god. započeti sa izvođenjem radova u 

sljedećim dijelovima ulica: Senjskoj ulici, Košljunskoj, Biskupa A. Mahnića, Trg 

Kamplin, Ulica Nadbiskupa Alojzija Stepinca i ulica Veli Dvor; 

  

b) U gradu Krku će se od 01. 11. 2018. započeti sa izvođenjem radova u dijelu 

Ružmarinske ulice; 

 

c) U gradu Krku će se od 31.01.2019. započeti sa izvođenjem radova u sljedećim 

dijelovima ulica: Plavnička, Mali Kartec, Lošinjska, Paška, Tina Ujevića, Ruđera 

Boškovića, Slavka Nikolića, Ivana Mažuranića, Vatroslava Lisinskog, Ivana 

Meštrovića, Ivana Gundulića, Vinogradskoj, Maslinik, Narodnog Preporoda, 

Omišaljskoj, Dubašljanskoj, Miroslava Krleže, Bašćanskoj i ulici Vlade 

Tomašića; 

 

d) U naselju Kornić će se od 31.01. 2019. započeti sa izvođenjem radova u sljedećim 

dijelovima ulica: Ravnica, 17. travnja, Staro trsje, Na Perić, Brajutovci,  

Carakajti, Put pod muli.    

 

2. Prihvaća se ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. za izradu parcelacijskog  elaborata za dio 

ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku, u iznosu od 14.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

3. Prihvaća se ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. za izradu parcelacijskog  elaborata za dio 

ulice Krčkih iseljenika u gradu Krku, u iznosu od 12.500,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

4. Prihvaća se Idejni projekt izrađen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka za rekonstrukciju dijela 

ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje. 

5. Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da je 

podnesen zahtjev za lokacijskom dozvolom za rekonstrukciju dijela ulice Slavka 

Nikolića u gradu Krku. 
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Molimo tvrtku GPZ d.d. Rijeka za hitnu izradu glavnih projekta i troškovnika za dio 

ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, iz razloga jer će tvrtka Ponikve voda d.o.o. u jesen 

2018. godine, u predmetnoj ulici započeti radove na projektu „Rekonstrukcija sustava 

vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“.  

6. Prihvaća se glavni projekt izrađen od tvrtke GPZ d.d. Rijeka za rekonstrukciju dijela 

ulice Mali Kartec i Plavničke ulice u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske 

odvodnje. 

U Rebalansu Proračuna Grada Krka za 2018. godinu potrebno je predvidjeti iznos od 

600.000,00 kn za izvođenje radova na dionici Plavničke ulice u gradu Krku,  koju 

dionicu će u jesen 2018. godine izvoditi tvrtka Ponikve voda d.o.o. u projektu 

„Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“. 

7. Prima se na znanje Lokacijska dozvola, od 03. srpnja 2018. godine, za rekonstrukciju 

dijela ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku, izdana od Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk.  

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražiti će ponudu za izradu glavnog 

projekta i troškovnika kojim će se obuhvatiti svi radovi predviđeni idejnim projektom ( 

rekonstrukcija kolničke konstrukcije, javne rasvjete, nogostupa te izgradnje oborinskog 

kolektora) za ulicu Narodnog Preporoda u gradu Krku.   

Kod izrade glavnog projekta potrebno je da tvrtka GPZ d.d. Rijeka u izradu glavnog 

projekta uključi tvrtku Fluming d.o.o. i Studio Perivoj d.o.o. zbog izmjena u javnoj 

zelenoj površini.   

8. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražiti će ponudu za izradu glavnog 

projekta i troškovnika kojim će se obuhvatiti svi radovi predviđeni idejnim projektom ( 

rekonstrukcija kolničke konstrukcije, javne rasvjete, nogostupa te izgradnje oborinskog 

kolektora) za dio ulice Krčkih Iseljenika u gradu Krku.   

Kod izrade glavnog projekta potrebno je da tvrtka GPZ d.d. Rijeka u izradu glavnog 

projekta uključi tvrtku Fluming d.o.o. i Studio Perivoj d.o.o. zbog izmjena u javnoj 

zelenoj površini.   

9. Prima se na znanje Izvješće broj 4 tvrtke GPZ d.d. Rijeka, o kvaliteti i količini 

izvršenih radova na području Grada Krka na projektu „Rekonstrukcija sustava 

vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje“ za mjesec svibanj 2018. 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio  je Đimi Skomeršić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 
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a) Prihvaća se zamolba Auto Krk d.o.o.  iz Krka, za najam tri parkirna mjesta u 

gradu Krku, u Zagrebačkoj ulici, iznad poslovnog prostora koji je u vlasništvu 

podnositelja, počevši od smjera glavne prometnice,  te se daje suglasnost za 

uređenje i označavanje tri parkirna mjesta uz prethodni dogovor sa voditeljem 

Odsjeka za komunalno gospodarstvo.  

 

Nalaže se Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove da sukladno Odluci o  

organizaciji naplate parkiranja, Odlukom o visini naknade za parkiranje 

(„Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 18/10, 15/18) i Odlukom 

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u gradu Krku „Službene 

novine Primorsko – goranske županije“ broj: 24/04, 10/08, 21/10 i 13/12 i 6/16), 

pripremi prijedlog Ugovora za tri  parkirališna mjesta, po cijeni od 1.500,00 kn 

godišnje za jedno mjesto, na rok od godine dana.  

 

b) Uvidom u evidencije utvrđeno je da Dario Rimbaldo iz Krka, nije u srodstvu s 

obitelji napuštenog grobnog mjesta broj 338 na Gradskom groblju Krk, a kako 

Grad Krk u pravilu grobna mjesta na starom dijelu Gradskog groblja u Krku, 

dodjeljuje u trenutku smrti, zamolbi nije moguće udovoljiti.   

 

Ukoliko obitelj podnositelja zamolbe ima Rješenje o trajnom korištenju grobnog 

mjesta na Gradskom groblju u Krku , moguće je uz suglasnost obitelji na 

korištenje preuzeti grobno mjesto.  

 

c) Grad Krk moli vlasnika nekretnine u ulici Obala Hrvatske mornarice u gradu 

Krku, čiji prozori gledaju na rivu ( 3 kat zgrade) da u što hitnijem roku sanira 

stare drvene grilje na fasadi objekta zbog opasnosti urušenja istih, te potencijalne 

opasnosti za prolaznike.  

 

d) Karmeli Brkić rođ. Jurina iz Zagreba, daje se suglasnost za  ukop urne za svog 

supruga,  na Gradskom groblju u Krku, u obiteljski grob br. 41. 

 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda potrebno odobrenje za 

ukop urne na Gradskom groblju u Krku, za naprijed navedeno grobno mjesto.   

 

e) Udruzi Kreativni Krk iz Krka, odobrava se korištenje javne površine u gradu 

Krku kod „koprivića“ za postavljanje promotivnog štanda u svezi promocije 

festivala „Evo ti pa slušaj“  za dane od 11. do 13. srpnja 2018. godine, u vremenu 

od 10,00 – 12,00 sati i navečer od 21,00-22,00 sata.  

Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. za postavu štanda.  

U dijelu zamolbe za priključak električne energije,  Grad Krk nije u mogućnosti 

udovoljiti jer na traženoj lokaciji nema priključnog ormarića.  

 

f) Czellaru Krisztianu iz Mađarske, odobrava se korištenje javne površine u gradu 

Krku, na dijelu Trga Kamplin, u neposrednoj blizini kamenih stupova, u cilju 



7 
 

izvođenja žongliranja i igre s rekvizitima, u vremenu od 13. srpnja do 13. rujna 

2018. godine, u večernjim satima od 19,00 – 23,00 h.  

 

Podnositelj zamolbe dužan je Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo platiti dnevni najam za korištenje predmetne površine, u iznosu od 

50,00 kn dnevno.  

 

g) Orijentacijskom klubu „Ris“ iz Delnica, daje se suglasnost za održavanje 

natjecanja XXI. Otvorenog prvenstva Hrvatske u orijentacijskom trčanju 

„Croatia Open 2018.“ koje će se održati dana 02. kolovoza 2018. godine, u 

vremenu od 09,00 – 21,00 sati na području Grada Krka, (Uvala Portapizzana – 

Stara gradska jezgra).  

U vrijeme održavanja manifestacije odobrava se korištenje 5 (pet) parkirnih 

mjesta na parkiralištu pored plaže Potrapizzana.  

Obvezuje se tvrtku Vecla d.o.o. da organizatoru natjecanja Orijentacijskom 

klubu „Ris“ iz Delnica, organizira potrebnu infrastrukturu za održavanje 

predmetnog natjecanja ( priključak struje i dr.).  

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 4. 

Ponudu Obrta El-An Malinska, Sv. Anton 38, za spajanje razvodnog ormara u parku 

vježbalište Dražica, odvojenje reflektora te izrada pojedinačne kontrole nad reflektorima, 

obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda Obrta El-An Malinska, Sv. Anton 38, za spajanje razvodnog 

ormara u parku vježbalište Dražica, odvojenje reflektora te izrada pojedinačne kontrole 

nad reflektorima,  u iznosu od 4.025,85 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 5. 

Ponudu tvrtke Metis d.o.o. iz Kukuljanova, za izradu Plana djelovanja civilne zaštite za Grad 

Krk, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda br: 2018/0192 tvrtke Metis d.o.o. iz Kukuljanova, za izradu Plana 

djelovanja civilne zaštite za Grad Krk, u iznosu od 18.000,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.  

Ad 6. 
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Ponudu Optima telekom iz Zagreba, za pružanje usluge OT Interneta, obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se ponuda Optima telekom iz Zagreba, za pružanje usluge OT Interneta u 

iznosu od 3.163,44 kn mjesečno – vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio 

ovog zaključka.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16,30 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                               GRADONAČELNIK  

   Mladena Matejčić                                                                          Darijo Vasilić, prof.      
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