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Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

 
Redni broj 1.  
 
 
Sudionik Savjetovanja (ime i prezime pojedinca, naziv organizacije): 
 
 Udruga maslinara „Drobnica“ Krk   
 
 
Članak ili drugi dio Nacrta na koji se odnosi prijedlog ili mišljenje:  
 
Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna Grada Krka za 2020. godinu 
 
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje: 
 
 JUO Grada Krka, Odsjek za proračun i financije  
  
Tekst Zaprimljenog prijedloga:  
 

1. Ne slažemo se sa predloženim smanjenjem za Program 1012 JAČANJE 

GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA, aktivnost A101201 - 042 

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov koja je s planiranih 170.000 kn smanjena na 

20.000 kn. 

Smatramo da Grad Krk ne smije ukidati sredstva za jačanje poljoprivrede nego bi ih 

trebalo još povećati, pogotovo u  trenutnoj gospodarskoj situaciji uzrokovanom 

korona-krizom kada bi trebalo jačati ostale gospodarske grane koje nisu turizam, te 

poljoprivrednu proizvodnju. 

Predlažemo da se predložena izmjena sa 20.000 poveća na 250.000 kn. 

Ujedno predlažemo smanjenje iz K100503 Otpadne vode – izgradnja, 532 Dionice i 

udjeli u glavnici trgovačkih društava koji je u izmjeni neopravdano povećan sa 

100.000 na 325.000, te za tu poziciju predlažemo smanjenje sa 325.000 na 50.000, te 

bi na na taj način osigurali potrebna sredstva za program jačanja poljoprivrede u 

iznosu od 230.000 kn. 

 
Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. 

 

Sredstva za Program 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I 

TURIZMA, aktivnost A101201 - 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov koja  

su s planiranih 170.000 kn smanjena na 20.000 kn namjenjena su Centru za 

poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a, njihovoj redovnoj i programskoj djelatnosti. 

Sredstva za redovnu djelatnost su ugovorena u iznosu od 20.000,00 kn, u iznosu u 

kojem Grad Krk sudjeluje u financiranju redovne djelatnosti već nekoliko godina. 

Sredstva za Programsku djelatnost su ukinuta jer Centar nije proveo  godišnji Natječaj 

za financiranje  programa u poljoprivredi pa obzirom da se zbog okolnosti COVID 19 

pandemije i znatno 
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            smanjenih prihoda proračuna ukidaju stavke koje nisu  ugovorene, smanjena je 

navedena pozicija. 

  

           Prijedlog  smanjenja iz K100503 Otpadne vode – izgradnja, 532 Dionice i udjeli u 
glavnici trgovačkih društava koji je u izmjeni povećan sa 100.000 na 325.000, nije 
moguće prihvatiti jer se radi o dugoročnim višegodišnjim projektima Trgovačkog 
društva u vlasništvu JLS za projekte čije su obaveze već preuzete i koji su već ranije 
ugovoreni.  

            Značajniji dio obaveza prema trgovačkim društvima  koji nisu realizirani odnosno 
plaćeni u 2019. godini preneseni su u 2020 godinu i financiraju se i iz ostvarenog 
viška prihoda 2019.  

 

Tekst Zaprimljenog prijedloga:  

 

2. Ne slažemo se sa predloženim smanjenjem za Program 1012 JAČANJE 

GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA, aktivnost A101206 Program 

javnih potreba u poljoprivredi, koji je s planiranih 180.000 kn smanjen na 70.900 kn. 

Obrazloženje kao u primjedbi br.1, a predlažemo povećanje sa 70.900 kn na 250.000 

kn. 

Izvor također iz izdataka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (ukupno je 

predviđeno izmjenama 2.182.000 kn, što se treba smanjiti na minimum). 

Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.  

 

Radi se o Programu javnih potreba u poljoprivredi, sredstvima namijenjenim 

udrugama pa kako su u svim programima javnih potreba ugovorena sredstva 

udrugama radi mogućnosti proračuna smanjena za 50% solidarno, tako je i sa 

Programom javnih potreba u poljoprivredi. Više umanjena sredstva odnose se na 

rezervu programa koja nije bila ugovorena. 

 

U dijelu prijedloga  koji se odnosi na udjele u glavnici trgovačkih društava odgovor je 

kao u točki 1. 

Tekst Zaprimljenog prijedloga:  

 

3. Ne slažemo se s predloženim smanjenjem za Program 4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, 

411 plaće bruto koje su izmjenama smanjene za 644.900 kn. 

Smatramo da je nedopustivo smanjivati plaće zaposlenicima dječjeg vrtića koji 

obavljaju zahtjevan i odgovoran posao. Dapače, smatramo da bi im se trebalo povećati 

plaće, a također i dodatnim zapošljavanjem ojačati rad druge smjene vrtića. 

Predlažemo povećanje bruto plaća sa 2.069.900 kn na 2.200.000 kn. 

Izvori su iz predviđenih izdataka za udjele u trgovačkim društvima. 
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Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. 

 

U aktima Dječjeg vrtića koji propisuju plaću zaposlenika dječjeg vrtića definirano je 

da se plaća (koeficijenti i osnovica ) obračunava prema  propisima za javne službenike 

i zaposlenike zaposlene u osnovnm školstvu. Kako je odlukom Vlade radi smanjenih 

prihoda uzrokovanih COVID 19 pandemijom obustavljena primjena povećanja 

osnovice i koeficijenata koja se trebala primjenjivati od 01.lipnja 2020., odnosno od 

01. listopada 2020   ostvarene su uštede pa su smanjena planirana sredstva za 2020. 

Objekti vrtića su odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite bili zatvoreni u razdoblju 

od 2 mjeseca pa su i ostali rashodi smanjeni, a za to vrijeme zaposlenici su primali 

punu plaću. 

Tekst Zaprimljenog prijedloga:  
 

4. U razdjelu 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL predlažemo smanjenje bruto plaća 

gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za 10 %, te djelatnika gradske uprave za 

5% kako bi i gradska uprava barem simbolički snosila dio tereta korona-krize zbog 

koje su u Proračunu smanjena sredstva poduzetništvu, poljoprivredi, obrazovanju, 

kulturi i sportu te Gradskom vijeću i nacionalnim manjinama. Nedopustivo je da 

korona-krizom budu pogođeni svi osim gradske uprave. 

 
Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.  

 

Plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika propisana je odlukom Vlade RH o 

plaći dužnosnika pa kako ova odluka nije izmijenjena nije se mijenjala ni plaća 

dužnosnika Grada Krka. Plaća zaposlenika Grada Krka nije se mijenjala jer za sada 

nije došlo do promjene propisa o plaći državne administracije. Zaposlenici gradske 

uprave zbog izvanredne situacije uzrokovane COVID 19 pandemijom radili su 

neprekidno ili  u uredima ili od kuće,  pojačano zbog provedbe raznih mjera.  

Značajno su smanjena materijalna prava - ostali rashodi za zaposlene.  

Tekst Zaprimljenog prijedloga:  

 

5. Predlažemo izdatak u iznosu od 50.000 kn za programsko rješenje Transparentnog 

proračuna, po uzoru na Općinu Omišalj.  

Prema riječima načelnice Omišlja Mirele Ahmetović, ukupni troškovi aplikacije i 

edukacije djelatnika iznose  47.000 kn. Smatramo da to nije veliki izdatak za Grad 

Krk, a ima višestruke koristi za građane, opću transparentnost Grada kao i 

modernizaciju načina rada gradske uprave. 
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Ukoliko Grad Krk želi zaista biti transparentan i imati transparentan proračun, ne 

vidimo razlog da se ova se aplikacija i mogućnosti koje nudi (za gotovo zanemariv 

iznos) ne uvedu i u Grad Krk. 

Izvori financiranja iz planiranog povećanja za K100402 Javna rasvjeta – gradnja, koji 

je povećan sa 875.000 na 945.000 kn, s kojim se povećanjem ne slažemo te nije jasno 

zašto se ide na povećanje u situaciji smanjivanja nepotrebnih troškova. 

 
Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. 

 

U anketama o transparentnosti Grad Krk je ocijenjen odličnom ocjenom. U pripremi 

su projekti  koji uključuju brojna poboljšanja u digitalizaciji i transparentnosti gradske 

uprave. 

 

Projekt K100402 Javna rasvjeta – gradnja započeo je početkom 2020, još prije 

COVID krize i planiran je izmjenom proračuna u punom iznosu projekta.  

 

Kao i kod još nekih projekata koji su planirani ovom izmjenom i dopunom proračuna 

Grada Krka za 2020 godinu, u realizaciju projekata ući će se vrlo oprezno, sukladno 

stanju u gospodarstvu a posebno efektima turističke sezone. U slučaju značajnijih 

negativnih trendova  

ti projekti će se morati odgoditi.  

 

Tekst Zaprimljenog prijedloga:  

 

6. Predlažemo izdatak u iznosu od 20.000 kn za edukacije djelatnika JUO. 

Smatramo da je kontinuirana edukacija djelatnika nužna, poglavito u području Zakona 

o pravu na pristup informacijama, kako sadašnje službenice za informiranje tako i 

dodatnih osoba koje bi nakon edukacije bile obučene za obavljanje poslova zamjenika 

službenice za informiranje. Trenutno je otežano dobivanje informacija u Gradu Krku i 

vidljivo nepoznavanje zakonskih obveza službenih osoba, a za službenicu ne postoji 

zamjena. 

 

Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    

 

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA. 

 

U uvjetima značajnog pada prihoda uzrokovanih COVID 19 pandemijom reducirani 

su  rashodi koji nisu neophodni.  
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Educiranje zaposlenika provodi se kontinuirano, u posljednje vrijeme i putem 

webinara zbog novonastalih okolnosti,  čime se postižu uštede rashoda i vremena za 

putovanje.   

 

 
 

Redni broj 2.  
 
Sudionik Savjetovanja (ime i prezime pojedinca, naziv organizacije): 
 
 Poljoprivrednici iz polja Kimpi 
 
 
Članak ili drugi dio Nacrta na koji se odnosi prijedlog ili mišljenje:  
 
Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna Grada Krka za 2020. godinu 
  
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje: 
 
 JUO Grada Krka, Odsjek za proračun i financije  
 
Tekst Zaprimljenog prijedloga:  
 

1. Nedopustivo je predviđeno smanjenje za K101447  NAVODNJAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA sa predviđenih 350.000 kn na 0 (nula) kn, 

odnosno potpuno ukidanje financiranja navodnjavanja poljoprivrednih površina u 

2020. godini. 

Poljoprivrednici iz polja Kimpi godinama s nestrpljenjem očekuju završetak započetog 

navodnjavanja polja Kimpi. Potpuno ukidanje sredstava za tu namjenu pokazuje da 

Grad apsolutno nema sluha za poljoprivredu i nema namjeru poticati poljoprivredne 

djelatnosti. Potpunim ukidanjem sredstava za navodnjavanje, poništavaju se sve 

dosadašnje investicije u projekt navodnjavanja polja Kimpi a obezvređuje se i trud 

građana-poljoprivrednika koji žele da Krk bude samoodrživ i po pitanju uzgoja hrane, 

kao i da se bave djelatnošću uzgoja domaćeg voća i povrća. 

Predlažemo da se Navodnjavanje poljoprivrednih površina s planiranih 0 (nula) kn 

poveća na 400.000 kn, kako bi se konačno realizirao projekt navodnjavanja polja 

Kimpi i krčkim poljoprivrednicima omogućilo obavljanje poljoprivredne djelatnosti na 

suvremen način. Grad Krk mora poticati poljoprivrednu proizvodnju. 

Izvor financiranja (400.000 kn) predlažemo smanjenjem pozicije za održavanje plaža. 

Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    
 
PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.  
 
Sredstva za  projekt K101447  NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA sa 
predviđenih 350.000 kn ukinuta su jer je prilikom donošenja proračuna za 2020 godinu za 
provedbu projekta  navodnjavanja poljoprivrednih površina dogovorena suradnja sa  
Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko goranske županije i 
sredstva su u iznosu od 350.000,00 kn  planirana kao kapitalna pomoć županijskom proračunu 
(konta 3632)   
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U novonastaloj situaciji provedba projekta je odgođena pa je izmjenama proračuna ukinuta 
ova  pozicija, a projekt se odgađa jer nije započela njegova realizacija.   
 
 
 
 
 
Tekst Zaprimljenog prijedloga:  
 

2. Ne slažemo se s povećanjem za održavanje plaža (A101102) koji je sa prvotno 

planiranih 500.000 kn ovim izmjenama povećan na 700.000 kn, odnosno za čak 

200.000 kn. 

Smatramo da je i 500.000 kn za održavanje plaža previše, pogotovo u trenutnoj 

situaciji kada bi se trebali ukinuti svi suvišni proračunski izdaci.  

Obzirom da je nacrt Izmjena Proračuna za 2020. objavljen tek u srpnju, te da je do 

sada potpuno jasno da je broj gostiju u Krku višestruko manji nego prethodnih godina 

kao i da će ostati manji do kraja sezone, smatramo da je povećanje za održavanje plaža 

od 200.000 kn potpuno neopravdano i neutemeljeno.  

Rashode za održavanje plaža u 2020. godini trebalo bi smanjiti sa 700.000 kn na 

300.000 kn, sukladno realnoj situaciji i trenutnom brojnom stanju posjetitelja, kao i 

projekcijama koje potvrđuju da se prošlogodišnje turističke brojke neće ni približno 

dosegnuti. 

Status prijedloga ili mišljenja ( prihvaćanje ne prihvaćanje s obrazloženjem):    
 
PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.  
 
Projekti vezani uz održavanje plaža, koji sadrže radove uređenja plaža Portapižana i Lukobran 
ugovoreni su početkom godine i započeli prije COVID krize u vrijeme kada smo očekivali 
dobru turističku sezonu i prema ugovorima radovi su dovršeni u travnju 2020. Dodatna 
sredstva potrebna su kako bi se obavljalo čišćenje i  dohranjivanje šljunčanih plaža. Ova 
održavanja uglavnom obavlja gradsko društvo Vecla d.o.o koje je u COVID krizi ostalo bez 
značajnog dijela svojih prihoda, pa je rashode preuzeo proračun. Rashodi se financiraju iz 
namjenskih sredstava od koncesija i komunalne naknade. 
 
 
Krk, 17. srpnja 2020.  
 
 
                                                                            KOORDINATOR SAVJETOVANJA:  
                                                                                        Mladena Matejčić 


