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               GRADSKO VIJEĆE 

 

     KLASA: 021-05/20-01/02  

     URBROJ: 2142/01-01-20-14 

 
 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

 

s izvanredne (elektronske) 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 04. svibnja  

2020. godine 

 

Na temelju članka 109. i 116. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (“Službene novine 

Primorsko-goranske županije”, broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20), a sukladno Uputi 

Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/1, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 

2020. godine, predsjednik Gradskog vijeća Josip Brusić je 27. travnja 2020. godine 

elektroničkim putem, putem aplikacije “e-sjednice“ dostavio poziv s materijalima za izvanrednu 

(elektronsku) 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka, koja se održala 04. svibnja 2020. godine 

(ponedjeljak), uz izjašnjavanje elektronskim putem do 11,00 sati. 

 

Slijedom činjenice proglašenja epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera 

ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja sukladno Odluci o nužnim 

mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja bolesti COVID – 19, Ministarstvo uprave 

izdalo je Uputu o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne (regionalne) 

samouprave. Navedena situacija podrazumjeva poduzimanje efikasnih mjera radi sprečavanja 

širenja COVID-19 bolesti, kao i umanjenja posljedica njegova širenja te rad predstavničkih tijela 

jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen takvim izvanrednim okolnostima. 

 

Shodno navedenom, zbog izvanrednih okolnosti, od dostave poziva i materijala za sjednicu, 

elektroničkim putem između članova Gradskog vijeća i predsjednika, pojedinih Odbora 

Gradskog vijeća i službenika Gradske uprave (Jedinstvenog upravnog odjela), a u vezi traženja 

mišljenja, upita i podnesenih prigovora, te dostave odgovora, do predviđenog glasovanja putem 

priloženih obrazaca, uslijedila je elektronska prepiska i komunikacija, tj. održane su pojedine 

sjednice Odbora elektronskim putem, dostavljani odgovori, čiji se slijed istih navodi u nastavku: 

 

- Član Gradskog vijeća Goran Marević je elektroničkom poštom od 29.04.2020. godine 

zatražio Mišljenje Odbora za statutarno - pravna pitanja u vezi načina održavanja sjednice 

GV-a; 
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- Odbor za statutarno – pravna pitanja je 30. travnja 2020. godine, nakon održane sjednice 

elektronskim putem sastavio Zapisnik koji je dostavljen podnositelju podneska i svim 

članovima Gradskog vijeća putem aplikacije “e-sjednice“  30. travnja 2020. godine;  

 

- Voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Dinka Pejnović, 29. travnja 2020. godine 

elektroničnom poštom dostavila je na razmatranje materijale Gradskog vijeća članovima 

Odbora za proračun i financije, nakon čega je uslijedilo podržavanje predloženih materijala 

od strane njegovih članova; 

 

- Član Gradskog vijeća Goran Marević je elektroničkom poštom 02.05.2020. godine u 16,12 

sati svim članovima Gradskog vijeća dostavio prigovor na način održavanja 19. sjednice 

Gradskog vijeća; 

 

- Član Gradskog vijeća Darko Purić je elektroničkom poštom 02.05.2020. godine u 21,41 sati 

predsjedniku Gradskog vijeća dostavio prigovor na poziv, upute i način održavanja 19. 

izvanredne sjednice Gradskog vijeća; 

 

- U vezi prednjih prigovora Gorana Marevića i Darka Purića, zaprimljenih 02.05.2020. godine, 

predsjednik Gradskog vijeća je 03.05.2020. dostavio zasebne odgovore elektroničkom 

poštom 03.05.2020. u 12,57 sati (putem službenika Gradske uprave) ponositeljima prigovora 

i svim članovima Gradskog vijeća, te na znanje Gradonačelniku, zamjeniku i pročelniku 

Jedinstvenog upravnog odjela; 

 

- Član Gradskog vijeća Goran Marević je elektroničkom poštom 03.05.2020. godine u 19,33 

sati svim članovima Gradskog vijeća proslijedio prigovor na dnevni red 19. sjednice 

Gradskog vijeća, te predložio povlačenje pojedinih točaka s predloženog dnevnog reda i to: 

točke 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 19. i 20. Sukladno Poslovniku zatražio je izjašnjavanje 

članova Gradskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda; 

 

- Član Gradskog vijeća David Mrakovčić, u ime kandidacijske liste grupe birača 03.05.2020. 

godine u 22,35 sati je elektroničkom poštom obavijestio sve članove Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i pročelnika JUO da neće sudjelovati u radu sjednice. 

 

- Na temelju podnesenog prigovora člana Gradskog vijeća Gorana Marevića za izostavljanje 

pojedinih točaka, od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela pripremljen je poseban 

Obrazac o glasovanju za izostavljanje točaka s dnevnog reda 19. izvanredne (elektronske) 

sjednice, uz izjašnjavanje elektronskim putem. Predmetni obrazac dostavljen je svim 

članovima Gradskog vijeća elektroničkom poštom 04.05.2020. godine u 08, 17 sati. 

 

Slijedom svega naprijed iznesenog, a osobito na temelju dostavljenih uputa uz poziv za sjednicu 

i obrascima za glasovanje elektronskim putem, Gradsko vijeće na temelju pristiglih obrazaca za 

glasovanje i to Obrasca za izostavljanje pojedinih točaka s dnevnog reda, kao i obrasca o 

glasovanju o točkama dnevnog reda u cjelini o svim točkama, utvrđuje sljedeće: 

 

1. Na sjednici je sudjelovalo/prisustvovalo 11 članova Gradskog vijeća i to: Josip Brusić, 

predsjednik i članovi: Barbara Toljanić, Ines Balorda, Franjo Volarić, Danijel Brozić, Milan 
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Žužić, Marinko Pavlić, Siniša Patrk, Anto Čabraja, Zlatko Morožin i Berislav, Manestar.  ( Do 

11,00 sati 04.05.2020. godine zaprimljeno je 10 elektroničkih pošta sa obracima o glasovanju, a 

od strane jednog člana Gradskog vijeća (Berislava Manestra) zbog tehničkih poteškoća pri slanju 

obrazaca elektroničkim putem, isti su dostavljeni osobno službenicima JUO zaduženima za 

provođenje i obradu obrazaca elektroničkog glasovanja u 10,15 sati te su uzeti u obzir prilikom 

objave zbirnih rezultata glasovanja.  Slijedom uputa za dostavu obrazaca utvrđuje se da je putem 

elektroničke pošte na adrese iz poziva prvo glasovanje pristiglo od strane članice Gradskog 

vijeća Barbare Toljanić u 08,36 sati, a posljednje od predsjednika Gradskog vijeća, Josipa 

Brusića u 10,34.  U razdoblju, od prvog zaprimljenog glasovanja u 8,36 sati do posljednjeg u 

10,34 zaprimljeni su svi ostali obrasci za glasovanje od strane navedenih članova Gradskog 

vijeća.  

Nadalje, utvrđuje se da je elektronička pošta s obrascima člana Josipa Mrakovčića (iz koje 

proizlazi da je glasovao i uputio obrasce u 10,12 i 10,16 sati 04.05.2020.), ali nisu  pristigli do 

utvrđenog vremena za dostavu, pa isti nisu uključeni u zbirne rezultate glasovanja. Naime, 

obavijest o istome poslata je na elektroničku poštu tek 05.05.2020. u 00,05 sati. 

(Vidi prilog zbrine rezultate glasovanja za izostavljanje točaka s dnevnog reda 19. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Krka i zbirne rezultate glasovanja). 

 

2.  Članovi Gradskog vijeća: Goran Marević, Darko Purić i David Mrakovčić nisu sudjelovali u 

radu sjednice, tj. nisu dostavili obrasce za glasovanje, o čemu je zaprimljena i obavijest od strane 

Davida Mrakovčića 03.05. 2020. godine. 

      

U nastavku, na temelju prispjelih obrazaca za glasovanje do 11,00 sati, te uvrđenih zbirnih 

rezultata glasovanja, Gradsko vijeće utvrđuje ( sljedeće): 

 

 Prijedlog člana Gradskog vijeća Gorana Marevića da se pojedine točke i to: točka 2., 4., 5., 

7., 8., 9., 10., 11., 14., 19. i 20. predloženog dnevnog reda 19. izvanredne (elektronske) 

sjednice izostave s dnevog reda, nije prihvaćen jer nije dobio propisanu većinu glasova. 

Naime, na temelju  prispjelih obrazaca i utvrđenog glasovanja utvrđuje se da su svi članovi 

koji su sudjelovali u glasovanju (11 članova Gradskog vijeća) bili protiv izostavljanja točaka 

2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14. i 19., dok je prijedlog za izostavljanje točke 20. dnevnog reda 

dobio 2 (dva)  glasa “za“ i 9 (devet) “protiv“, pa predsjednik Josip Brusić utvrđuje da je 

predloženi dnevni red uz poziv potvrđen i konstatira da je utvrđen sljedeći  

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  11. 
ožujka 2020. godine. 

2. Prijedlog Pravilnika o načinu sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća 
Grada Krka elektronskim putem u izvanrednim situacijama. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

3. Informacija Gradonačelnika o  poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme trajanja 
epidemije izazvane virusom COVID-19. 

4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu 
s prilozima: 
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a) Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. 
godine;  

b) Knjiga izdanih računa 2019. godine; 
c) Izvod iz knjige javnog duga za 2019. godinu; 
d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01.-31.12.2019. godine. 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

6. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu.  

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu. 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

8. Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava turističke, ekološke i 
spomeničke pristojbe/rente i to: 

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. 
godinu; 

b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. 
godinu i 

c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 
godinu. 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

9. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Krka u 2019.godini.  

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

10. Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini. 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik 

11. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području 
otoka Krka, odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-
Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

15. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup poslovnih 
prostora za vrijeme epidemije COVID-19. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
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16.  Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup javnih površina 
za vrijeme trajanja epidemije COVID-19. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

17. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni 
prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za 
vrijeme trajanja epidemije COVID-19. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

18. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja usluge Dječjeg vrtića “Katarina 
Frankopan“ Krk za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom.  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk. 
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik 

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom društvu Ponikve eko otok 
Krk d.o.o. za dugoročno zaduženje za izgradnju elektroničke komunikacijske 
infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu kanalizacije EU 
projekta Ponikve voda d.o.o. “Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje 
otpadnih voda na području otoka Krka“. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

 

Ad 1. 

Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. ožujka 2020. godine, dostavljen 

je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka,  održane  11. ožujka 2020. 

godine. 

 

Ad 2. 

Prijedlog Pravilnika o načinu sazivanja sjednica Gradskog vijeća Grada Krka elektronskim 

putem u izvanrednim situacijama, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i 

upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

Zapisnik Odbora za statutarno - pravna pitanja u vezi prijedloga Pravilnika i Mišljenja u vezi 

podneska člana Gradskog vijeća Gorana Marevića dostavljen je članovima Gradskog vijeća 

elektroničkom poštom dana  30. travnja 2020. godine. 

Drugi prijedlozi i amandmani od ovlašenih predlagatelja na prijedlog Pravilnika nisu zaprimljeni.  

 

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  
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Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća Grada Krka 
elektronskim putem u izvanrednim situacijama. 

(vidi prilog predmetni Pravilnik, koji čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 3. 

  

Informacija Gradončelnika o poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme trajanja epidemije 

izazvane virusom COVID-19, dostavljena je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i 

upute na priloženom obrazcu da se o navedenoj točki dnevnog reda ne glasuje, već se daje na 

znanje članovima Gradskog vijeća (Gradsko vijeće istu prima na znanje). 

 

Ad 4. 

 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, s njegovim 

prilozima, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  

na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu s prilozima: 
(vidi prilog predmetni Godišnji izvještaj koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 5. 

 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, dostavljen je članovima Gradskog vijeća 

uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata za 2019. godinu. 
(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čine sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Ad 6. 

 

Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 

dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na 

priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  
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Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 7. 

 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 

dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na 

priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 8. 

 

Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. 

godinu,  Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu i 

Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, dostavljeni su 

članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke 

pristojbe za 2019. godinu. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke 

pristojbe za 2019. godinu. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 
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Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2019. godinu. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 9. 

Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini, dostavljen je 

članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Krka u 2019.godini. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Ad 10. 

Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području grada Krka u 2019. godini, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz 

poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini. 
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 11. 

Prijedlog Odluke o o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, 

odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat 

i Baška, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na 

priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  
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ODLUKU 

o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka, 
odnosno na području Grada Krka i općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, 

Dobrinj, Vrbnik, Punat i Baška. 
(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Ad 12. 

 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, dostavljen je članovima Gradskog 

vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 
 

Ad 13. 
 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, dostavljen je članovima Gradskog 

vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ODLUKU 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 
 

Ad 14. 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, dostavljen je članovima Gradskog 

vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

O navedenom prijedlogu Odluke raspravljao je i Odbor za društvene djelatnosti, čija je sjednica 

sazvana elektronskim putem te 29. travnja 2020. godine i podržao u tekstu kako je to predloženo 

od strane predlagatelja. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. 

(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 
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Ad 15. 

Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme 

epidemije COVID-19, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za 

glasovanje  na priloženom obrascu.  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo 

ODLUKU 

o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme 

epidemije COVID-19. 

(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 
Ad 16. 

 

Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme 

epidemije COVID-19, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za 

glasovanje  na priloženom obrascu.  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo 

ODLUKU 

 o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme 

epidemije COVID-19. 

(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 17. 

 

Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije 

COVID-19, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  

na priloženom obrascu.  

 

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo 

ODLUKU 

o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko 
zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja 

epidemije COVID-19. 
(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 
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Ad 18. 

 

Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja usluge Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk za 

vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom, dostavljen je članovima Gradskog 

vijeća uz poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ODLUKU 

o oslobađanju od plaćanja usluge Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk za 
vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom. 

(vidi prilog predmetnu Odluku, koji čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Ad 19. 

 

Prijedlog Zaključka o o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk, dostavljen je članovima Gradskog vijeća uz 

poziv za sjednicu i upute za glasovanje  na priloženom obrascu. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je jednoglasno, s 11 glasova “za”,  donijelo  

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grad 

Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk. 
(vidi prilog predmetni Zaključak koji čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 20. 

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za 

dugoročno zaduženje za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u 

istom infrastrukturnom kanalu kanalizacije EU projekta Ponikve voda d.o.o. “Projekt 

prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području otoka Krka“, dostavljen je 

članovima Gradskog vijeća naknadno, 30. travnja 2020. godine putem aplikacije „e-sjednice“. 

Naime, nakon donošenja Odluke o dugoročnom zaduživanju na Skupštini društva (Ponikve Eko 

otok Krk d.o.o.) 29. travnja 2020. godine, kojom je prihvaćena ponuda Erste&Steiermarkische 

banke d.d. za kunski kredit u iznosu od 6.307.397,93 kn za financiranje predmetnog projekta, 

pripremljen je konačni prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Ponikve Eko otok 

Krk d.o.o. 

  

Na temelju dostavljenih (zaprimljenih) izjašnjavanja članova Gradskog vijeća elektronskim 

putem (i jedan osobnom dostavom), Gradsko vijeće je, s 8 glasova “za” i 3 glasa “suzdržan“,  

donijelo  
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ODLUKU 

o davanju suglasnosti komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za 
dugoročno zaduženje za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture 
otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu kanalizacije EU projekta Ponikve 
voda d.o.o. “Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na 

području otoka Krka“. 
(vidi prilog predmetnu Odluku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                              Predsjednik                                                                                            
Natalija Rakić, v.r.                                                          Gradskog vijeća Grada Krka  
                                                                      Josip Brusić, v.r. 


