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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-96-62 

Krk, 03. rujna 2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 96. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. rujna (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, Josip 

Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, 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, Ana Bajčić 

Hrgovčić, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo za gospodarstvo i europske fondove, 

Andreana Gluvaković, 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:  

 Tvrtka Autotrans d.d. Cres - zahtjev za dostavu očitovanja u vezi sufinanciranja 

prijevoza učenika srednjih škola od strane jedinica lokalne samouprave. 
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2. Imovinsko – pravni predmeti. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Obavijest Državne geodetske uprave, Odjela za katastar nekretnina Rijeka o provođenju 

postupka homogenizacije katastarskih planova za 100 katastarskih općina u nadležnosti 

Područnog ureda za katastar Rijeka. 

b) ESP d.o.o. Rijeka – ponuda za izradu Idejnog elektrotehničkog projekta za izgradnju 

kružnog križanja na području Sv. Petar u gradu Krku. 

c) Geodetski zavod Rijeka – ponuda za izradu Dopune Registra nerazvrstanih cesta Grada 

Krka. 

4. Odsjek za gospodarstvo: 

a) Inicijativa Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci za sudjelovanjem na 12. 

Međunarodnoj konferenciji o kulturnom turizmu u Europi. 

b) Informacija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s 

Odlukom o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu. 

c) Upit Regionalne energetske agencije Kvarner za davanje podrške projektu Energy 

efficient and more desirable home (eDOM). 

d) Župni ured sv. Kuzme i Damjana - zahtjev za uređenje prostora oko crkve i prilaza prema 

groblju. 

5. Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk – prijedlog za otvaranje novog radnog 

mjesta fizioterapeuta u predškolsku ustanovu Grad Krk. 

6. Tvrtka Katarina Line iz Opatije - zamolba za davanje suglasnosti za parkiranje 

motora u luci Krk za dan 11.09.2019. godine od 16,00 sati do 09,00 sati idućeg dana. 

7. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - zahtjev za dostavu očitovanja o 

obvezama jedinica lokalne samouprave po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. 

8. Mjesni odbor Milohnić - zamolba za produženje Ugovora o djelu za obavljanje 

poslova krčenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora 

Milohnić, do 30. rujna 2019. godine. 

9. Mjesni odbor Poljica – zamolba za financijsku potporu u svrhu održavanja pučke 

fešte “Kuzmanje” dana 28. rujna 2019. godine u prigodi obilježavanja župnog 

blagdana i zaštitnika župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana. 

10. Mjesni odbor Poljica –zamolba za davanje suglasnosti  za korištenje doma Bajčić u 

svrhu održavanja pučke fešte “Kuzmanje” dana 28. rujna 2019. godine u prigodi 

obilježavanja župnog blagdana i zaštitnika župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana. 

11. Mjesni odbor Poljica – zamolba za produženje Ugovora o djelu za obavljanje 

poslova krčenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora 

Poljica, do 28. rujna 2019. godine. 

12. Prijedlog za produženje – Dodatak Ugovora o djelu za pomoćnog prometnog  i 

komunalnog redara. 
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13. Turistička zajednica Grada Krka - zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

javne površine na trgu Krušija dana 25.09.2019. godine u cilju održavanja nastupa 

Allianz Posauenchor Langau puhačkog orkestra. 

14. Izmjene  i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 

odjela Grada Krka. 

15. Razmatranje prijave od strane Golf kluba Krk o postavljenim kamenim 

preprekama na makadamskim putevima na području Valdižuna. 

16. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Žalba A. R., na Rješenje o plaćanju komunalne naknade za poslovni prostor na adresi; 

Krk, Vršanska 16. 

b) J. B. - zamolba za postavu vanjske jedinice klima uređaja pri vrhu zabatnog zida 

poslovne zgrade na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, u gradu Krku. 

c) Mjesni odbor Vrh - zamolba za sufinanciranje rekonstrukcije sanitarnog čvora u 

društvenom domu Vrh. 

Ad 1. 

Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti, vezano uz zahtjev tvrtke Autotrans d.d. Cres za 

dostavu očitovanja u vezi sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola od strane jedinica 

lokalne samouprave, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Grad Krk sufinancirati će prijevoz učenika i studenata koji imaju prebivalište na području 

Grada Krka u dijelu koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu, 

odnosno u dijelu koji se ne financira temeljem Zakona o otocima i roditeljskom 

participacijom. 

 

Sukladno odredbama prednjeg stavka ovog zaključka upućujemo tvrtku Autotrans d.d. da 

dostavi prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata. 

 

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. Prijedlog K. F. za davanje u zakup z.č. 2607/4 k.o. Kornić, površine 406 m² . 
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2. Prijedlog O. P. , zastupan po Odvjetničkom društvu Vaić & Dvorničić d.o.o. Krk, za 

kupnju k.č. 2736 k.o. Krk grad  

(z.č. 1849/3 k.o. Krk) površine 462 m². Predlagatelj je suvlasnik kuće izgrađene na gr.č. 

9/2 i gr.č. 9/3 k.o. Krk, te vrta na z.č. 1849/4 k.o. Krk i cisterne izgrađene na gr.č. 416 

k.o. Krk. 

 

3. Prijedlog D. K. ; C. A. i M .L. i A. F. R. za kupnju k.č. 2166/1  k.o. Krk grad (z.č. 1051/2 

k.o. Krk) površine 461 m².   

 

4. Prijedlog S. Š. za kupnju dijela z.č. 1836 k.o. Kornić, površine 418 m² , radi proširenja 

okućnice kuće u suvlasništvu predlagateljice izgrađene na k.č. 1834/2 k.o. Kornić. 

 

5. Prijedlog DŽ. T. , za kupnju dijela z.č. 1481/29 k.o. Kornić, radi proširenja okućnice 

kuće u suvlasništvu predlagateljice izgrađene  

na k.č. 1481/53 k.o. Kornić. 

 

6. Ponovno razmatranje prijedloga M. M., za kupnju dijelova k.č. 4445/1 k.o. Kornić u 

površini od 99 m² i 15 m² , za koje dijelove parcela predlagatelj ima zaključen ugovor o 

zakupu zemljišta od 10. prosinca 2018. godine i koje je ogradio ogradnim zidom. 

 

7. Prijedlog M. M. za davanje u zakup dijela z.č. 2641/60 k.o. Kornić, radi korištenja dijela 

iste kao parkinga za autobuse i automobile za izletište Magriž. 

 

8. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za davanje u zakup dijela k.č. 

2500/2 k.o. Krk grad korisne površine 200 m2 i dijela k.č. 2509/6 k.o. Krk grad korisne 

površine 50 m², radi postavljanja adrenalinskog parka.    

    

9. Obavijest A. B. i M. M. , vlasnika Zajedničkog obrta za usluge T.; N. S. D., vlasnice 

Rekreacijskog obrta V. i Kamp Glavotok d.o.o. Krk, Glavotok 4, o tome da nisu obavljali 

djelatnosti na pomorskom dobru za koje su dali zahtjeve za izdavanje koncesijskih 

odobrenja. Vezano za navedeno N. S. D. i Kamp Glavotok d.o.o. potražuju povrat 

uplaćenog iznosa za koncesijsku naknadu. 

 

10. Prijedlog za izuzimanje iz Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. Godinu 

lokacije na lukobranu kod crvenog svjetionika za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja 

vodenih skutera, sukladno zahtjevu Županijske lučke uprave Krk . 

 

11. Prijedlog Z. P., za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č. 649/16 k.o. Krk, površine 

64 m² , koja parcela ulazi u sastav Ružmarinske ulice u gradu Krku. 

 

12. Prijedlog Državnog inspektorata, Služba turističke inspekcije, Područni ured Rijeka za 

davanje u zakup dvije poslovne prostorije koje se nalaze na prvom katu zgrade u Krku, 

Lukobran 5. Navedene prostorije je Državni inspektorat koristio u razdoblju od 2000. do 
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2014. godine , u kojima bi djelatnost obavljale inspekcije:  rada, zaštite na radu, 

sanitarna inspekcija, tržišna i turistička inspekcija. 

 

13. Prijedlog Gradskog pjevačkog zbora Krk i Crvenog križa Krk za davanje na korištenje 

poslovnog prostora koji se nalazi u Krku, Trg Svetog Kvirina 1 (prostor Centra za 

kulturu). 

 

14. Ponovno razmatranje prijedloga  M. K. M. za zaključenje aneksa Ugovora o kupoprodaji 

zemljišta i zasnivanju založnog prava koji ugovor se odnosi na kupnju k.č. 2211/9 k.o. 

Krk grad (z.č. 1032/9 k.o. Krk) i zaključen je sa obročnom otplatom kupoprodajne cijene, 

na način da se izmjeni plaćanje obroka tako da bi predlagateljica u 2019. i 2020. godini 

platila kamate prema otplatnom planu iz sadašnjeg ugovora , a predlaže da se plaćanje 

daljnjih obroka uz kamate produži za još dvije godine. 

 

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) Prima se na znanje Obavijest Državne geodetske uprave, Odjela za katastar 

nekretnina Rijeka o provođenju postupka homogenizacije katastarskih planova za 

100 katastarskih općina u nadležnosti Područnog ureda za katastar Rijeka, koji 

postupak će se provodi u periodu od 04.04.2019. do 04.05. 2020.godine.  

 

b) Prihvaća se ponuda  ESP-a d.o.o. Rijeka za izradu Idejnog elektrotehničkog 

projekta za građevinu „ Izgradnja kružnog križanja na području Sv. Petar u gradu 

Krku“ , u iznosu od 28.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se ponuda Geodetskog zavoda Rijeka za izradu Dopune Registra 

nerazvrstanih cesta Grada Krka, u iznosu od 11.000,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon 

rasprave Gradonačenik  donio sljedeće 

 

Z a k l j u č k e 
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a) Prihvaća se inicijativa Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci za 

sudjelovanjem na 12. Međunarodnoj konferenciji o kulturnom turizmu u Europi – 

kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive kulturne akcije koja će se 

održati od 24.10. do 26.10.2019. godine u Granadi u Španjolskoj. 

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da osigura potrebna sredstva u iznosu 

od 10.000,00 kuna za potrebe putovanja, te iznos od 500 eura u kunskoj 

protuvrijednosti godišnje za trošak članarine za uključenje u ECTN mrežu. 

b) Prima se na znanje informacija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju u vezi s Odlukom o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva 

za potporu. 

c) Grad Krk daje podršku projektu Regionalne energetske agencije Kvarner na Javni 

poziv programa Horizon 2020 projekt Energy efficient and more desirable home 

(eDOM). 

d) Prihvaća se zahtjev Župnog ureda sv. Kuzme i Damjana za uređenje prostora oko 

crkve i prilaza prema groblju, te će se u tu svrhu iznos od 100.000,00 kuna osigurati 

u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu. 

Ad 5. 

Prijedlog Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” Krk za otvaranje novog radnog mjesta 

fizioterapeuta u predškolsku ustanovu Grad Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Grad Krk daje suglasnost za otvaranje novog radnog mjesta fizioterapeuta u predškolskoj 

ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk podnio je prijedlog za davanje suglasnosti za otvaranje 

novog radnog mjesta fizioterapeuta u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“. 

  

U Ustanovi se na mjesečnoj bazi koriste usluge mobilnog tima Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 

iz Kraljevice čije troškove financiranja dolaska prethodno navedenog tima snosi Grad Krk. 

 

Zbog potrebe za zapošljavanjem fizioterapeuta koji bi radio s djecom koja imaju teškoće u 

razvoju u posebnoj skupini u dječjem vrtiću u sjedištu u Krku, a prema potrebi i u ostalim 

područnim vrtićima, Grad Krk daje suglasnost za otvaranje novog radnog mjesta fizioterapeuta u 

Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk. 
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Ad 6. 

Zamolbu tvrtke Katarina Line iz Opatije za davanje suglasnosti za parkiranje motora u luci Krk 

za dan 11.09.2019. godine od 16,00 sati do 09,00 sati idućeg dana, obrazložio je Marinko Bajčić, 

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se zamolba tvrtke Katarina Line iz Opatije za davanje suglasnosti za parkiranje 

motora u luci Krk (u neposrednoj blizini privezišta broda Morena) za dan 11.09.2019. 

godine od 16,00 sati do 09,00 sati idućeg dana. 

Radi nesmetanog odvijanja prometa pješaka i pristupa interventnog vozila,  predlaže se da 

se pri pristanku broda na Glavni mul vozila parkiraju na produžetku mula odmah do 

podesta Hotela Marina, ispod zida Biskupije Krk. 

Ad 7. 

Zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za dostavu očitovanja o obvezama 

jedinica lokalne samouprave po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Vezano za zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za dostavu očitovanja o 

obvezama jedinica lokalne samouprave po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obvezuje 

se Odsjek za proračun i financije – Mladen Pavačić, da Ministarstvu graditeljstva i 

prostornog uređenja dostavi tražene podatke iz Registra nekretnina. 

 

Ad 8. 

Zamolbu Mjesnog odbora Milohnić  za produženje Ugovora o djelu za obavljanje poslova 

krčenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Milohnić, do 30. rujna 

2019. godine,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 Milohnić za produženje  Ugovora o djelu za 

obavljanje poslova krčenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog 

odbora Milohnić, u vremenskom razdoblju od 01.09. do 30.09.2019. godine, koje poslove 

obavlja M. Š. 

 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu Dodatka Ugovora o 

djelu za naprijed navedeno vremensko razdoblje.  
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Ad 9. 

Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za financijsku potporu u svrhu održavanja pučke fešte 

“Kuzmanje” dana 28. rujna 2019. godine u prigodi obilježavanja župnog blagdana i zaštitnika 

župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Mjesnom odboru Poljica odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000, 00 kuna u 

svrhu održavanja pučke fešte “Kuzmanje” koja će se održati dana 28. rujna 2019. godine u 

prigodi obilježavanja župnog blagdana i zaštitnika župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana. 

Ad 10. 

Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za davanje suglasnosti  za korištenje doma Bajčić u svrhu 

održavanja pučke fešte “Kuzmanje” dana 28. rujna 2019. godine u prigodi obilježavanja župnog 

blagdana i zaštitnika župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Mjesnom odboru Poljica daje se suglasnost za korištenje doma Bajčić  u svrhu održavanja 

pučke fešte “Kuzmanje” koja će se održati dana 28. rujna 2019. godine u prigodi 

obilježavanja župnog blagdana i zaštitnika župe Poljica – sv. Kuzme i Damjana u vremenu 

od 21,00 do 04,00 sata. 

Ad 11. 

Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za produženje Ugovora o djelu za obavljanje poslova krčenja 

raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Poljica, do 28. rujna 2019. 

godine, 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 produženje  Ugovora o djelu za obavljanje 

poslova krčenja raslinja i granja uz ceste u naseljima na području Mjesnog odbora Poljica, 

u vremenskom razdoblju od 01. do 28. rujna 2019. godine, koje poslove obavlja M. P.  

 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu Dodatka Ugovora o 

djelu za naprijed navedeno vremensko razdoblje.  

Ad 12. 
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Prijedlog za produženje – Dodatak Ugovora o djelu za pomoćnog prometnog  i komunalnog 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog pročelnika JUO Grada Krka o potrebi produženja – Dodatka 

Ugovora o djelu za pomoćnog prometnog i komunalnog redara. 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za pripremu  Dodatka Ugovora o 

djelu, za vremensko razdoblje od 01.09. do 15.09.2019. godine. 

Ad 13. 

Zamolbu Turističke zajednice Grada Krka za davanje suglasnosti za korištenje javne površine na 

trgu Krušija dana 25.09.2019. godine u cilju održavanja nastupa Allianz Posauenchor Langau 

puhačkog orkestra, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Turističkoj zajednici Grada Krka odobrava se korištenje javne površine na trgu Krušija 

dana 25.09.2019. godine u vremenu od 15,00 do 16,30 sati, u cilju održavanja nastupa 

Allinz posauenchor Langau puhačkog orkestra. 

Ad 14. 

Izmjene  i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, 

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

Z a k l j u č a k 

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela Grada Krka – vidi prilog zaključku predmetne izmjene i dopune 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka koje čine 

njegov sastavni dio. 

O b r a z l o ž e n j e 

Sukladno potrebama Grada Krka o zapošljavanju prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka. 

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na proširenje odnosno izmjenu sistematizacije u Odsjeku 

za komunalno gospodarstvo na način da se uvodi zaseban Odjeljak: Komunalno i prometno 

redarstvo sa voditeljem Odjeljka i izvršiteljima/službenicima : (2 komunalna redara, 1 prometni 

redar, 1 administrativni referent te pomoćnim izvršiteljima tijekom turističke sezone na određeno 

vrijeme i to: 1 pomoćni komunalni redar i 1 pomoćni prometni redar), te u Odsjeku za prostorno 
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planiranje i zaštitu okoliša na način da se dopunjuje sistematizacija još jednim izvršiteljem – 

stručni suradnik za investicije i razvoj. 

 

 

Ad 15. 

Prijavu od strane Golf kluba Krk o postavljenim kamenim preprekama na makadamskim 

putevima na području Valdižuna, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Obvezuje se komunalni redar Grada Krka da uvidom u evidencije, a temeljem prijave Golf 

kluba Krk o postavljenim kamenim preprekama na makadamskim putevima na području 

Valdižuna, utvrdi činjenicu da li se radi o javnom putu u vlasništvu Grada Krka, ukoliko 

je put javni u vlasništvu Grada Krka, nalaže se uklanjanje postavljenih kamenih prepreka 

radi omogućavanja prisutpa vlasnicima poljoprivrenih čestica. 

 

Ad 16. 

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) Prihvaća se Žalba A. R., na Rješenje o plaćanju komunalne naknade Klasa:UP/I-

363-03/17-02/59, Urbroj: 2142/01-03-05/2-19-14, od 22. rujna 2017. godine, za 

poslovni prostor na adresi; Krk, Vršanska 16. 

 

Nakon održane usmene rasprave izvšen je uvid na objektu,  kao i ponovna izmjera 

prizemlja objekta te visokog potkrovlja.  

Utvrđeno je da visoko potrkovlje – pomoćni poslovni prostor nema provedene  

instalacije vode, kanalizacije i elektroinstalacije, te se smatra se da u istom ne 

postoji stvarna mogućnost korištenja prostora. 

 

Slijedom naprijed iznesenog, na temelju odredbi Zakona o komunalnom 

gospodarstvu nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da izmijeni naprijed 

navedeno Rješenje o plaćanju komunalne naknade za poslovni prostor na adresi; 

Krk, Vršanska 16. 

 

b) Sukladno Zaključku Gradonačelnika KLASA:372-02/17-01/03, URBROJ: 2142/01-

02/1-19-23, od  23. travnja  2019. godine, podnositeljica zamolbe u obvezi je 

participirati u ukupnim radovima obnove fasade i pokrova krovišta na adresi Dr. 

Dinka Vitezića 1, sukladno Ugovoru o građenju s izvoditeljem Marvel Corp d.o.o. iz 
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Omišlja, koja ugovorena vrijednost radova iznosi  401.943,75 kn sa pripadajućim 

PDV-om.    

 

Grad Krk daje suglasnost za postavu klima uređaja pri vrhu zabatnog zida 

poslovne zgrade na adresi Dr. Dinka Vitezića 1, u gradu Krku,  na način da sve 

instalacije budu ugrađene i sakrivene ispod oluka,  kako se ne bi narušila vizura 

novo izvedene fasade.  

 

Suglasnost iz stavka 2. ovog zaključka je uvjetna i vezana je uz ispunjenje 

financijske obveze iz stavka 1. ovog zaključka.  

 

c) Na temelju zamolbe Mjesnog odbora Vrh odobrava se financijska potpora za 

rekonstrukciju sanitarnog čvora u Društvenom domu Vrh, sukladno ponudi Obrta  

K. D. A. vl. K. K., u iznosu od 49.570,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da pripremi narudžbenicu za naprijed 

navedeni posao.  

 

 

   

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  16, 30 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 
 


