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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-83-27 

Krk, 07. svibnja  2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 83. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 06. svibnja (ponedjeljak) 2019. 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, Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene 

djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski 

razvoj, 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: 

 Stolnoteniski klub Malinska Dubašnica – prijedlog za dodjelu financijske potpore 

male vrijednosti za projekt „8. prvenstvo Jadranskih otoka Hrvatske“. 

 Udruga moj otok iz Punta – prijedlog za dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt „Sačuvajmo baštinu – krčke slatke tajne 2“. 
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 Udruga Rukotvorine Krk – prijedlog  za dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt „Radionice za sve“. 

 Udruga sopaca otoka Krka - prijedlog za dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt „5. natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe“. 

 Udruga moj Termen iz Malinske - prijedlog za dodjelu financijske potpore male 

vrijednosti za projekt „Krk Hiking Adventure“. 

 IPA Hrvatska sekcija - zamolba za sufinanciranje nakladništva brošure edukativnog 

sadržaja “Internet, ovisnost i mladi”. 

 Obavijest Jaslica Sv. Marije Terezije iz Punta o promijeni cijene u jaslicama. 

 Udruga civilnih invalida rata Primorsko – goranske županije Rijeka - zamolba za 

financijsku pomoć u radu udruge. 

 Udruga Ris iz Rijeke - zamolba za korištenje školske sportske dvorane Osnovne 

škole „Fran Krsto Frankopan“ , dvorane u Društvenom centru Krk, te javne 

površine ispred školske sportske dvorane, u razdoblju od 22.- 23. lipnja 2019. 

godine u cilju održavanja manifestacije „Music cool fest“. 

 Udruga umirovljenika Grada Krka – zamolba za financiranje nabavke dodatnih 

sportskih sadržaja koji bi bili smješteni na prostoru oko boćališta Sportskog centra 

“Josip Pepi Uravić” u gradu Krku. 

2. Imovinsko -  pravni predmeti. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Prijedlog Centra za kulturu Grada Krka za uređenje fasade i dijela okoliša prostora koji 

koristi Centar za kulturu Grada Krka i ponuda  tvrtke 4home d.o.o. Kostrena za obavljanje 

radova na uređenju fasade. 

b) Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju „Nerazvrstane ceste na 

području zone Kartec – nastavak Odvojka Lina Bolmarčića u gradu Krku“, dostavljen od 

tvrtke Planimetar d.o.o. 

c) Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – suglasnost na Konačni prijedlog Odluke 

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja »Galija« u Gradu Krku. 

d) Razmatranja Dopisa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za dopunu Konačnog 

prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka i Konačnog 

prijedloga IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, 

R38, R310, R311). 

e) Zoran Mergl, iz Krka, Ivana Meštrovića 35b – ponovljena zamolba za  Izmjenu Detaljnog 

plana uređenja DPU-a predjela „Mali Kankul“ u Krku. 

f) Ured Ovlaštenog Arhitekta Nenada Kocijan dipl.ing.arh. – prijedlog za obavljanje glavnog 

nadzora nad građenjem dijela građevine Jedriličarskog kluba “Plav” u gradu Krku (na k.č. 

3932/3 k.o. Krk-grad)- izgradnja temelja i cisterne. 

g) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad 

izvođenjem radova na „Rekonstrukciji dijela Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku. 
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h) Odsjek za prostorno planiranje I zaštitu okoliša - obavijest o tehničkom rješenju 

poluukopanih spremnika za komunalni otpad, u Krku na području Velog parka i 

Portapižane, k.č. 3516 i 2620 k.o. Krk-grad.    

i) DLS d.o.o. Rijeka – ponuda za izradu elaborata zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje ceste za Turističku zonu Torkul. 

j) Tvrtka GPZ d.d. Rijeka - ponuda za vršenje stručnog i obračunskog nadzora nad 

izvođenjem radova na „Rekonstrukciji dijela Dubrovačke ulice sa spojem na Ul. Slavka 

Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske odvodnje“. 

k) Rješenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje 

i otoci“ za vodni doprinos za građevinu  „Boćalište u sklopu društvene građevine-boćarski 

dom u naselju Brzac na k.č. 1825/1 k.o. Linardići. 

l) Rješenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje 

i otoci“ za vodni doprinos za građevinu “Multimedijalni kulturni centar-rekonstrukcija na 

k.č. 3005/1 k.o. Krk-grad”. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano za obračun naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  na k.č. 2196/1 i k.č. 2196/2 k.o. Krk 

grad u gradu Krku, za podnositelja zahtjeva Ivanku i Cvjetka Miklića iz Krka. 

b) Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ -  poziv za sudjelovanje u akciji 

čišćenja prirodnih morskih plaža, koja akcija je planirana za Krk u razdoblju od 23. svibnja 

do 05. lipnja 2019. godine. 

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

predstavljanja i sviranja južnoameričke glazbe, tijekom turističke sezone 2019. godine. 

d) Katica Topolčić iz Vrha, Vrh 161 - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine na lokaciji ispred dućana u naselju Milohnić, radi prodaje meda i maslinovog ulja. 

e) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o nemogućnosti prisilne naplate novčanih 

sredstava po presudi Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku, pokrenutom po 

obveznom prekršajnom nalogu od 09. veljače 2017. godine, protiv okrivljene pravne osobe 

tvrtke Kiosk Plus d.o.o. iz Vukovara. 

f) Mjesni odbor Milohnić - zamolba za financiranje postave tende na objektu Društvenog 

doma u naselju Linardić. 

g) Mjesni odbor Poljica - zamolba za financiranje nabavke i postave australske rešetke koja 

bi se postavila na području „Drmuna Puški“ u uvali Čavlena. 

h) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje uređenja preostalog dijela okoliša i dječjeg 

igrališta Područnog vrtića Vrh u naselju Vrh – Kosići. 

i) Mjesni odbor Milohnić - zamolba da im se financira postava tende na objektu Društvenog 

doma u naselju Linardić. 

j) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo prometnog redara Grada Krka, vezano za 

provođenje aktivnosti zaštite djece u prometu prilikom dolaska/odlaska u školu. 
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k) Udruga „Rukotvorine Krk“ - zamolba za davanje suglasnosti za postavu štanda za 

prezentaciju suvenira i održavanja radionica ispred prostora koji koristi Udruga na adresi 

Trg sv. Kvirina 1, u razdoblju od 08. lipnja do 31. kolovoza 2019. godine. 

l) Mjesni odbor Vrh – zamolba za sanaciju makadamskog puta od konobe Dvori Sv. Juraja 

prema moru. 

m) Mjesni odbor Skrbčić – Pinezić - prijedlog za renoviranje terase ispred doma u naselju 

Skrbčić. 

n) Tvrtka Vivandi d.o.o. iz Zagreba – zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku, na 

mikrolokaciji Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, za postavu električnih bicikla, u cilju 

iznajmljivanja istih. 

5. Obavijest od strane tvrtke Ponikve Eko otok Krk o pristiglom Rješenju o plaćanju 

poticajne naknade prema Fondu za zaštitu okoliša. 

6. Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, 

Pogon Krk o limitiranju priključne snage na adresi Krk, Slavka Nikolića bb, Sportski 

centar “Josip Pepi Uravić” u gradu Krku. 

7. Mjesni odbor Kornić - prijedlog za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s 

područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u 

naseljima na području Mjesnog odbora Kornić. 

8. Mjesni odbor Kornić - prijedlog za sufinanciranje manifestacije “Prva nedilja od 

maja”. 

9. Mjesni odbor Poljica - prijedlog za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s 

područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u 

naseljima na području Mjesnog odbora Poljica. 

10. Obavijest o obvezama JLS dostavljene od MUP RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, 

Područni ured Civilne zaštite Rijeka, za pripremu sustava civilne zaštite za turističku 

sezonu 2019., na području Grada Krka. 

11. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske 

pomoći u turističkoj sezoni 2019. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu 

PGŽ. 

12. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Marijan Alaniz iz Krka, N. U. Algarottija 18 - zamolba za postavljanje ukrasnog bilja 

i klupice ispred obiteljske kuće na naprijed navedenoj adresi. 

b) Tvrtka Futura trade d.o.o. – ponuda za dobavu i postavu 5 fleksibilnih zaštitnih stupića 

za potrebe elektropunionice od udara vozila. 

c) Tvrtka Riviera dekor iz Rijeke - ponuda za nabavu i postavu nadstrešnice za stvaranje 

sjene na vježbalištu na otvorenom – Dražica. 

d) Ponikve Eko otok Krk d.o.o. - prijedlog za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku i postavu kontejnera u cilju 

održavanja manifestacije „Dani plave vrećice“, za dane od 08. -11. svibnja 2019. 

godine. 
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e) Udruga Rukotvorine Krk i  OPG Gršković Jasminka - ponude za održavanje radionica 

u sklopu projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj“. 

f) Ugostiteljski obrt Riva com iz Krka – prijedlog za sufinanciranje uređenja javne 

površine ispred objekta Kula u gradu Krku, a u smislu dobave i postavljanja vaza i 

cvijeća sukladno projektu hortikulturnog uređenja starogradske jezgre Grada Krka 

prema projektu Studijo Perivoj d.o.o. Malinska. 

 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana 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 2019. godini, 

Stolnoteniskom klubu Malinska Dubašnica, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 5.000,00 u cilju realizacije projekta „8. prvenstvo Jadranskih otoka Hrvatske“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi „Moj otok“ iz Punta, odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 u 

cilju realizacije projekta „Sačuvajmo baštinu – krčke slatke tajne 2“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi Rukotvorine Krk, odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.000,00 u cilju 

realizacije projekta „Radionice za sve“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi sopaca otoka Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.500,00 u 

cilju realizacije projekta „5. natjecanje hrvatske tradicijske vokalne glazbe“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini, 

Udruzi „Termen“ iz Malinske nije moguće odobriti financijsku potporu u cilju 

realizacije projekta „Krk Hiking Adventure“ iz razloga jer sredstva za navedenu 

namjenu nisu osigurana u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.  

 

 IPA Hrvatskoj  sekciji, odobrava se financijska potpora za tisak brošure edukativnog 

sadržaja “Internet, ovisnost i mladi”,  te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka 

za 2019. godinu, odobrava iznos od 2.190,00 kn, u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a. 

 



6 
 

 Prihvaća se Obavijest Jaslica Sv. Marije Terezije iz Punta, o promijeni cijene u 

jaslicama, sa dosadašnjih 2.100,00 kn na novih 2.500,00 kn. 

Za roditelje s područja Grada Krka, čija djeca iz opravdanih razloga ne mogu biti 

upisana u jaslice Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk,  Grad Krk 

participirati će u troškovima boravka djeteta u jaslicama, u iznosu između roditeljske 

uplate i ekonomske cijene vrtića, odnosno u iznosu od 1.800,00 kn po djetetu.  

 

 Prima se na znanje zamolba Udruge civilnih invalida rata Primorsko – goranske 

županije Rijeka, za financijsku pomoć u radu udruge. 

Upućujemo podnositelja zamolbe da se prijavi na otvoreni Javni poziv za dodjelu 

potpora malih vrijednosti u 2019. godini. 

 

 Udruzi  Ris iz Rijeke, odobrava se korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole 

„Fran Krsto Frankopan“ , dvorane u Društvenom centru Krk, te javne površine 

ispred školske sportske dvorane  Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“, u 

vremenskom razdoblju od 22.- 23. lipnja 2019. godine, od 07,00 -23,00 sata, u cilju 

održavanja manifestacije „Music cool fest. 

 

 Udovoljava se zamolbi Udruge umirovljenika Grada Krka za financiranje nabavke 

dodatnih sportskih sadržaja koji bi bili smješteni na prostoru oko boćališta Sportskog 

centra “Josip Pepi Uravić” u gradu Krku, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada 

Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 7.290,95 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a,  za nabavku dva zidna pikada, koš za košarku , te postolje za nabacivanje 

kolutova, na temelju ponude tvrtke Ghia sport d.o.o. Pazin.  

 

Ad 2. 

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 Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude na lokaciji broj: 

18 površine 2 m², kod Velog parka, za koju je određeno obavljanje djelatnosti: prodaja 

suvenira od bračkog kamena u postupku II. natječaja za davanje u zakup javnih površina, 

iz razloga jer je utvrđeni najpovoljniji natjecatelj Marija Jug iz Satnice Đakovačke 

odustala od svoje ponude. 

2. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju najpovoljnije ponude na lokaciji broj: 5 

površine 1 m², kod Velog parka, za koju je određeno obavljanje djelatnosti: oslikavanje 

tijela u postupku II. natječaja za davanje u zakup javnih površina, iz razloga jer je utvrđeni 

najpovoljniji natjecatelj Marija Jug iz Satnice Đakovačke odustala od svoje ponude. 
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3. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja na lokaciji broj: 54 površine 

1 m², Trg Kamplin, za koju je određeno obavljanje djelatnosti: prodaja nakita i suvenira, 

u postupku II. natječaja  za davanje u zakup javnih površina, nakon što je natjecateljica 

Tamara Travaš iz Krka, Ivana Zajca 10, koja za svoj suvenir posjeduje certifikat Dar iz 

Krka, prihvatila najvišu ponuđenu zakupninu koju je dala Maja Papirus d.o.o. Čavle. 

4. Donošenje Odluke o prigovoru Josipa Karežića iz Osijeka na Odluku o utvrđivanju 

najpovoljnijeg natjecatelja za lokaciju broj: 3 površine 1 m², kod Velog parka, za koju je 

određeno obavljanje djelatnosti: izrada i prodaja  portreta ili karikatura, u postupku II. 

natječaja za davanje u zakup javnih površina. 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za zakup javne površine na 

dijelu k.č. 3142/1 k.o. Krk grad površine 50 m², za postavljanje 2(dva) privremena objekta 

do 12 m² za prodaju cvijeća, o čemu je oglas javnog natječaja objavljen u glasilu Narodne 

novine, broj: 31/19 od 25. ožujka 2019. godine. 

6. Zahtjev Marije Dujmović iz Krka, Košljunska 14 za utvrđivanje tržišne vrijednosti 

novoformirane z.č. 1246/17 površine  841 m², z.č. 1246/13 površine 23 m² i z.č. 1246/26 

površine 4 m², sve k.o. Krk, koje ulaze u sastav nerazvrstane ceste U-5.3 – sekundarna 

gradska prometnica unutar poslovne zone 29 na predjelu Sveti Petar u gradu Krku. 

7. Prijedlog Čedomira Franolića iz Krka, Mate Balote 18, za poništenje natječaja za prodaju 

k.č. 2160/11 k.o. Krk grad, za koju prodaja je odlukom Gradskog vijeća Grada Krka 

najpovoljnijom ponudom utvrđena ponuda Milana Žužića iz Krka.  

8. Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za sanaciju grijanja u Dječjem 

vrtiću Katarina Frankopan u Krku. 

9. Određivanje termina za održavanje 2.(druge) sjednice Vijeća za davanje koncesijskih 

odobrenja. 

 

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 

Z a k l j u č k e 

a) Načelno se prihvaća prijedlog Centra za kulturu Grada Krka, za uređenje fasade i 

dijela okoliša prostora koji koristi Centar za kulturu Grada Krka. 

Upućuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, da pripremi troškovnik 

potrebnih radova za uređenje fasade i dijela okoliša prostora koji koristi Centar za 

kulturu Grada Krka, kao i da se razmotri postupak provođenja javne nabave za 

izvođenje predmetnih radova. 
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S obzirom da predmetno uređenje obuhvaća radove na pročelju i okolišu građevine, 

a građevina na katastarskoj čestici k.č. 2673/2 k.o. Krk-grad se nalazi u povijesnoj 

jezgri grada Krka prije provedbe postupka nabave i pristupa izvođenju predmetnih 

radova potrebno je temeljem Projektnog rješenja tražiti suglasnost Uprave za zaštitu 

kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci. 

 

b) Potvrđuje se Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju 

„Nerazvrstane ceste na području zone Kartec – nastavak Odvojka Lina Bolmarčića 

u gradu Krku“, dostavljen od tvrtke Planimetar d.o.o. 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštite okoliša da ishodi potrebne 

suglasnosti javnopravnih tijela, u cilju ishođenja građevinske dozvole za izgradnju 

„Nerazvrstane ceste na području zone Kartec – nastavak Odvojka Lina Bolmarčića 

u gradu Krku.  

 

c) Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na 

Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

»Galija« u Gradu Krku ( vidi prilog predmetnu suglasnost Ministarstva koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  

Nakon izdanih suglasnosti od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

na  Konačni prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka 

i Konačni prijedloga IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - 

Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog 

plana uređenja »Galija« u Gradu Krku,  uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

u cilju rasprave i usvajanja.  

 

d) Prima se na znanje Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za dopunu 

Konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka i 

Konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - 

Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). 

Obzirom da Ministarstvo zahtjeva da se odredi brojčana vrijednost koeficijenta kao 

i minimalne površine građevinske čestice, nalaže se izrađivaču plana tvrtki 

Planimetar d.o.o. da postupi po zahtjevu nadležnog Ministarstva. 

Sukladno fotokopiji projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole KLASA: UP/I-

361-03/08-08/173; URBROJ: 2170/1-07-04/2-08-10 od 06. studenog 2008. godine, 

a  koji je dostavljen u predmet koji se vodi u Gradu Krku, minimalna površina 

građevne čestice (koja odgovara već formiranoj postojećoj građevnoj čestici) je 

434m2,  a   kig 0,912 te je potrebno takve podatke unijeti u plan. 

 

e) Prima se na znanje ponovljena  zamolba  Zorana Mergla, iz Krka, za  Izmjenu 

Detaljnog plana uređenja DPU-a predjela „Mali Kankul“ u Krku. 

Grad Krk ostaje pri Zaključku Gradonačelnika Klasa: 350-03/18-01/01, Urbroj: 

2142/01-02/1-18-2, od 06. studenog   2018. godine. 
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f) Prihvaća se ponuda Ureda Ovlaštenog Arhitekta Nenad Kocijan dipl.ing.arh. za 

obavljanje glavnog nadzora nad građenjem dijela građevine Jedriličarskog kluba 

“Plav” u gradu Krku (na k.č. 3932/3 k.o. Krk-grad) - izgradnja temelja i cisterne, u 

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

 

g) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za vršenje stručnog i obračunskog 

nadzora nad izvođenjem radova na „Rekonstrukciji dijela Ul. Narodnog preporoda 

u gradu Krku, u iznosu od 18.500,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

h) Prihvaća se Obavijest Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša o tehničkom 

rješenju poluukopanih spremnika za komunalni otpad, u Krku na području Velog 

parka i Portapižane, k.č. 3516 i 2620 k.o. Krk-grad, za koje je  tijekom izvođenja  

zemljanih radova  uvjetovan arheološki nadzor, od strane Ministarstva culture, 

Konzervatorskog odjela Rijeka.   

Radovi na ugradnji spremnika za odvajanje otpada na lokaciji na lokaciji ispod 

zgrade Gradske uprave, odgađaju se za jesen, uz razmatranje novih mogućih 

lokacija.  

 

i) Prihvaća se ponuda DLS d.o.o. Rijeka za izradu elaborata zaštite okoliša uz zahtjev 

za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje ceste za Turističku 

zonu Torkul, u iznosu od 18.750,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izda Narudžbenicu 

za naprijed navedene poslove. 

  

j) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. Rijeka za vršenje stručnog i obračunskog 

nadzora nad izvođenjem radova na „ Rekonstrukciji dijela Dubrovačke ulice sa 

spojem na Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku uz rješavanje problematike oborinske 

odvodnje“, u iznosu od 20.875,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

k) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Rješenju Hrvatskih voda,  

Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“ izvrši 

plaćanje za vodni doprinos za izgradnju građevine  „Boćalište u sklopu društvene 

građevine-boćarski dom u naselju Brzac na k.č. 1825/1 k.o. Linardići,  u iznosu od 

15.833,28 kn.  

 

l) Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da sukladno Rješenju Hrvatskih voda,  

Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“ izvrši 

plaćanje za vodni doprinos za izgradnju građevine  „ Multimedijalni kulturni centar-

rekonstrukcija na k.č. 3005/1 k.o. Krk-grad”,  u iznosu od 6.077,35 kn.  
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Ad 4. 

 

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 

 

a) Prima se na znanje očitovanje Odsjeka za komunalno gospodarstvo vezano za 

obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  na k.č. 

2196/1 i k.č. 2196/2 k.o. Krk grad u gradu Krku, za podnositelja zahtjeva Ivanku i 

Cvjetka Miklića iz Krka 

 

b) Prihvaća se Poziv Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, za 

sudjelovanje u akciji čišćenja prirodnih morskih plaža, koja je planirana za Krk u 

razdoblju od 23. svibnja do 05. lipnja 2019. godine. 

Grad Krk predlaže da Turistička zajednica Grada Krka i tvrtka Vecla d.o.o. Krk 

budu organizatori i koordinatori akcije čišćenja prirodnih morskih plaža  u suradnji 

sa tvrtkom Ponikve Eko otok Krk d.o.o.,  te sa Srednjom školom „Hrvatski kralj 

Zvonimir“ Krk čiji  nastavnici i  učenici sudjeluju u akciji čišćenja svake godine. 

Predlažemo da se akciji čišćenja prirodnih morskih plaža priključe i udruge građana 

koje djeluju na području Grada Krka.  

 

c) 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 2019. godine, bez 

naknade.   

Grad Krk određuje jednom tjedno korištenje javne površine za navedenu svrhu i to 

četvrtkom na Šetalištu Sv. Bernardina preko puta benzinske crpke u gradu Krku.    

U sklopu ove suglasnosti podnositelju zamolbe nije dozvoljena prezentacija i prodaja 

promotivnih proizvoda.   

Građani koji stanuju u blizini mjesta  izvođenja programa žalili su se na glasno 

izvođenje programa sviranja južnoameričke glazbe, te upućujemo podnositelja 

zamolbe da programe izvodi bez ozvučenja.  

 

d) Katici Topolčić iz Vrha, daje se suglasnost za korištenje javne površine na Placi 

ispred Župne crkve u naselju Milohnić, u vrijeme turističke sezone 2019. godine, radi 

prodaje vlastitih proizvoda – isključivo meda i proizvoda od meda.  

 

e) Prihvaća se izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo o nemogućnosti prisilne 

naplate novčanih sredstava po presudi Prekršajnog suda u Rijeci, Stalne službe u 

Krku, Poslovni broj: Pp-G-846/17-10 od 21. prosinca 2018. godine, pokrenutom po 
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obveznom prekršajnom nalogu Klasa: UP/I- 363-04/17-01/07, Urbroj: 2142/01-03-

05/4-17-2 od 09. veljače 2017. godine,  protiv okrivljene pravne osobe tvrtke Kiosk 

Plus d.o.o. iz Vukovara i okrivljene odgovorne osobe u pravnoj osobi direktoru 

Zlatku Stipiću iz Vinkovaca, Trg J. Runjanina 11. 

Budući da je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak , upućuje se Odsjek za   

komunalno gospodarstvo da angažira Zajednički odvjetnički ured „Braut & 

Petrinić“ iz Rijeke, da pokrenu prijavu naprijed navedenog potraživanja na 

Trgovačkom sudu u Rijeci, vezano za naplatu potraživanih sredstava iz stečajne mase 

za tvrtku Kiosk Plus d.o.o. iz Vukovara 1 i i okrivljene odgovorne osobe u pravnoj 

osobi , a u korist Grada Krka. 

 

f) Stavlja se van snage Zaključak Gradonačelnika Grada Krka Klasa: 406-06/19-01/01, 

Urbroj: 2142/01-02/1-19-2, od 26. ožujka 2019. godine. 

 

g) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje nabavke i postave 

australske rešetke koja bi se postavila na području „Drmuna Puški“ u uvali Čavlena, 

te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu odobrava iznos od 

16.875,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a temeljem ponude Bravarsko 

građevinskog obrta „Colići“ iz Bajčića. 

 

h) Mjesnom odboru Vrh odobrava se financijska potpora za uređenje preostalog dijela 

okoliša i dječjeg igrališta Područnog vrtića Vrh u naselju Vrh – Kosići, u iznosu od 

7.982,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, na temelju ponude Obrta za usluge 

u poljoprivredi „M“ vl. David Mrakovčić i Saša Grgantov iz Krka. 

 

i) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Milohnić za financiranje  kupnje i postave 

tende na objektu Društvenog doma Linardić, sukladno ponudi tvrtke Tendacom 

d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 8.070,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a – vidi 

prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

j) Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 340-08/19-01/03, od 16. travnja 2019. 

godine, vezano za provođenje aktivnosti zaštite djece u prometu prilikom 

dolaska/odlaska u školu, prihvaćaju se sljedeće ponude:  

- Obrta “Meštrija” iz Krka, za postavu fiksnih pješačkih stupića  uz pročelje 

Franjevačkog samostana, u iznosu od 7.080,96 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a; 

- Futura trade iz Lovrana za nabavu i postavu dodatne saobraćajne signalizacije u 

iznosu od 4.020,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

Ponuda G.P. Krk d.o.o. iz Krka za dobavu i transport betonskih elemenata “New 

jersy” se ne prihvaća iz razloga jer će se umjesto prethodno planiranih betonskih 

elemenata postaviti 4 komada pješačkih stupića koje izrađuje Obrt “Mešrtija”, te 



12 
 

sukladno tome, potrebno je od Obrta “Meštrija” zatražiti dodatnu ponudu za izradu 

pješačkih stupića.  

Obvezuje se prometni redar Grada Krka da vodi koordinaciju potrebnih radova na  

provođenju aktivnosti zaštite djece u prometu prilikom dolaska/odlaska u školu, s 

rokom realizacije završetka svih predviđenih radova do najkasnije 31. kolovoza 2019. 

godine. 

 

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

Krku, na lokaciji Trg Kamplin, u vremenskom razdoblju od 08. lipnja do 31. kolovoza 

2019. godine,  od 19,00 – 22,00 sata, u cilju prodaje i prezentacije  suvenira koje 

izrađuje udruga,  te za održavanje radionica.  

Mikrolokaciju postave štanda za potrebe Udruge, na Trgu Kamplin, potrebno je 

prethodno dogovoriti s komunalnim redarom Grada Krka.  

Prije početka korištenja javne površine, 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, odnosno 4.250,00 kn za navedeno 

vremensko razdoblje.  

  

l) Na zamolbu grupe građana iz Krka, vlasnika maslinika, Zaključkom Gradonačelnika 

Klasa: 022-01/19-01/02, Urbroj: 2142/01-02/1-19-75-14, od 05. ožujka  2019., Grad 

Krk odobrio je financijsku potporu za kupnju i nasipavanje jalovine, (100 m3) za 

popravak makadamskog puta na području Sv. Jurja na dionicama puteva od „Dvori 

Sv. Jurja“ – makadamski put koji vodi lijevo i desno (prema Strigaru i Garbecaju), 

te ponovljenoj zamolbi Mjesnog odbora Vrh nije moguće udovoljiti.  

 

m) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić za renoviranje terase ispred 

doma u naselju Skrbčić. 

Zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od Eda Hera dipl. ing. građ., 

zatraži izradu troškovnika za izvođenje radova na uređenju terase ispred Društvenog 

doma u naselju Skrbčić, nakon čega će Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove 

zatražiti ponude za izvođenje predmetnih radova.   

 

n) Prima se na znanje zamolba tvrtke Vivandi d.o.o. iz Zagreba za korištenje javne 

površine u gradu Krku, na mikrolokaciji Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, za 

postavu električnih bicikla, u cilju iznajmljivanja istih. 

Planom rasporeda prodajnih mjesta na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku, 

putem natječaja zakupljene su sve javne površine.  

Upućujemo podnositelja zamolbe da svoju zamolbu uputi Centru aktivnosti Krk koji 

je svojim programom na Šetalištu Dražica predvidio obavljanje naprijed navedene 

djelatnosti putem koncesijskog odobrenja.  
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Ad 5. 

 

Obavijest od strane tvrtke Ponikve Eko otok Krk o pristiglom Rješenju o plaćanju poticajne 

naknade prema Fondu za zaštitu okoliša, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje Obavijest od strane tvrtke Ponikve Eko otok Krk o pristiglom Rješenju 

Fonda za zaštitu okoliša, Klasa: UP/I-351-02/19-38/300, Urbroj: 563-06-03-1/250-19-1, od 25. 

travnja 2019. godine, o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog 

komunalnog otpada, koja naknada se temelji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom i Uredbi koja je objavljena 01. studenog 2017. godine, koji akti su objavljeni u 

službenom glasilu „Narodne novine“. 

 

Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. pripremiti će Žalbu na izdano Rješenje u smislu izmjene 

obračuna poticajne naknade budući da obračun kao referentnu godinu uzima 2015., a 

pojedini Gradovi i Općine u RH imali su značajnije rezultate u tom periodu, osobito JLS 

otoka Krka, te ih se takvim načinom obračuna stavlja u neravnopravan položaj. 

 

Ad 6. 

 

Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o 

limitiranju priključne snage na adresi Krk, Slavka Nikolića bb, Sportski centar “Josip Pepi Uravić” 

u gradu Krku, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o limitiranju priključne snage na adresi Krk, Slavka 

Nikolića bb, Sportski centar “Josip Pepi Uravić” u gradu Krku, koje će biti izvršeno dana 

07. svibnja 2019. godine.  

 

 

Ad 7. 

 

Prijedlog Mjesnog odbora Kornić, za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s područja 

Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području 

Mjesnog odbora Kornić, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za zaključenje Ugovora o djelu s jednom 

osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste 

u naseljima na području Mjesnog odbora Kornić, u vremenskom razdoblju od 07. svibnja 
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do 31. kolovoza 2019. godine u neto iznosu od 4.000,00 kn mjesečno netto , u koji iznos su 

uključeni i troškovi prijevoza. 

 

Ad 8. 

 

Prijedlog Mjesnog odbora Kornić, za sufinanciranje manifestacije “Prva nedilja od maja”, 

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić, za sufinanciranje manifestacije “Prva nedilja 

od maja”, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, odobrava iznos 

od 1.600,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, po dostavljenom računu.  

 

 

Ad 9. 

 

Prijedlog Mjesnog odbora Poljica  za zaključenje Ugovora o djelu s jednom osobom s područja 

Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području 

Mjesnog odbora Poljica, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za zaključenje Ugovora o djelu s jednom 

osobom s područja Mjesnog odbora za obavljanje poslova čišćenja raslinja i granja uz 

ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Poljica, u vremenskom razdoblju od 01. 

svibnja do 31. srpnja 2019. godine u neto iznosu od 3.500,00 kn mjesečno. 

 

 

Ad 10. 

 

Obavijest o obvezama JLS dostavljene od MUP RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

Civilne zaštite Rijeka, za pripremu sustava civilne zaštite za turističku sezonu 2019., na području 

Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prima se na znanje Obavijest o obvezama JLS, koja obavijest je dostavljena od MUP RH, 

Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Civilne zaštite Rijeka, za pripremu sustava 

civilne zaštite za turističku sezonu 2019., na području Grada Krka. 
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Ad 11. 

 

Prijedlog Ugovora o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći u 

turističkoj sezoni 2019. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, obrazložio je 

Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske 

pomoći u turističkoj sezoni 2019. godine, dostavljen od Zavoda za hitnu medicinu PGŽ . 

 

Ukupno sufinanciranje svih JLS otoka Krka iznosi 115.000,00 kn  i to 90.000,00 kn za isplatu 

obveza na temelju Ugovora o radu i 25.000,00 kn za lijekove i sanitetsku opremu.  

Obveza Grada Krk iznosi 37.226,00 kn, prema ključu broja stanovnika iz popisa 2011. 

godine.  

 

Ad 12. 

 

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

Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Alaniz Marijan iz Krka, N. U. Algarottija 18 daje se privremena suglasnost za 

postavljanje ukrasnog bilja i drvene klupice za sjedenje ispred obiteljske kuće na 

naprijed navedenoj adresi. 

Dana suglasnost vrijedi do kraja kalendarske godine. 

 

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. za dobavu i postavu 5 fleksibilnih 

zaštitnih stupića za potrebe elektropunionice od udara vozila, u iznosu od 3.312,00 kn 

u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Riviera dekor iz Rijeke, za nabavu i postavu nadstrešnice 

za stvaranje sjene na vježbalištu na otvorenom u park šumi Dražica, u iznosu od 

49.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

d) Tvrtki Ponikve Eko otok Krk d.o.o. daje se suglasnost za korištenje javne površine 

na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku i postavu kontejnera u cilju održavanja 

manifestacije „Dani plave vrećice“, za dane od 08. -11. svibnja 2019. godine, u 

vremenu od 08,00 - 21,00 sati, koja manifestacija se održava u sklopu projekta 

„Informiraj, educiraj, recikliraj“.  
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Molimo tvrtku Vecla d.o.o. Krk da za osigura potrebnu infrastrukturu za potrebe 

održavanja manifestacije.  

 

e) Vezano za provođenje projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj“, prihvaćaju se 

sljedeće ponude  za održavanje radionica: 

- ponuda Udruge Rukotvorine Krk – radionica za djecu na temu izrade kreativnih 

stvari od otpada i naplavina u iznosu od 12.015,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a i 

- ponuda OPG-a jasminka Gršković – radionica za djecu na kojoj će se izrađivati 

kreativne stvari od vune u iznosu od 6.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a.  

 

f) Prihvaća se prijedlog Ugostiteljskog obrta Riva com iz Krka, za sufinanciranje 

uređenja javne površine ispred objekta Kula u gradu Krku, a u smislu dobave i 

postavljanja vaza i cvijeća sukladno projektu hortikulturnog uređenja starogradske 

jezgre Grada Krka, prema projektu izrađenom od Studijo Perivoj d.o.o. Malinska.  

Grad Krk odobriti će financijsku potporu za naprijed navedeno uređenje u iznosu od 

50% troškova, temeljem ponude izvođača.    

 

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  17, 00 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 
 


