
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-139- 72 

Krk, 22. rujna  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 139. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 21. rujna (ponedjeljak) 2020. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 10,00 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,  

Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 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: 

 Hrvatsko književno društvo Rijeka – zamolba za sufinanciranje treće zbirke 

poezije „U potrazi za nirvanom“ autorice A.M.; 

 Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka- zamolba  za prenamjenu 

odobrenih sredstava; 

 Udruga Hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. Zagreb- zamolba  za 

sufinanciranje tiskanja monografije „Hrvatski sanitet ličke bojišnice“. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:    

a) Opetovana zamolba A. K. iz Krka, za smještaj spremnika kućnog otpada na 

zemljištu koje je u vlasništvu Grada Krka; 

b) Mjesni odbor Poljica zamolba za financiranje nabave nove dječje sprave – 

opružne njihalice za potrebe dječjeg igrališta u naselju Bajčići; 



c) 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 I.M. i C. M. iz Krka; 

d) M. R.  iz Krka zamolba za davanje suglasnosti od strane grada Krka za ukop 

urne  pokojne S. O. koja je imala prebivalište na području Općine Vrbnik. 

3. Informacija Zamjenika gradonačelnika o problematici odlaganja otpada u staroj 

gradskoj jezgri grada Krka. 

4. Informacija Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o podnesenim zamolbama 

za smanjenje zakupnine za zakup javnih površina u gradu Krku u 2020. godini, zbog 

trajanja epidemije Covid 19. 

5. Tvrtka Libursoft Cicom d.o.o. – ponuda za održavanje osnovne obuke za aplikaciju 

430 – Registar nekretnina. 

6. Ž. C. iz Krka- zamolba  za oslobađanje od plaćanja s osnova komunalne naknade za 

poslovni prostor - objekt „Neptun“ Krk, za razdoblje od 01.04 -30.06.2020. godine, 

zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom Covid 19. 

7. Prijedlozi Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za: 

a) davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 

Krk. 

b) za davanje prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu Statuta predškolske 

ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk. 

8. Mjesni odbor Poljica – zamolba za sufinanciranje manifestacije - proslave Sv. 

Kuzma i Damjana - blagdana zaštitnika naselja Poljica, koja manifestacija će se 

održati 26. rujna 2020. godine na glavnom Trgu Plovaniji. 

9. Radni prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada 

Krka. 

10. Informacija Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu 

povelja i priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Županijskog suda u Rijeci. 

11. Imovinsko - pravni predmeti.  

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Adreana Gluvaković, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

 Hrvatskom književnom društvu Rijeka odobrava se financijska potpora za 

izdavanje treće zbirke poezije „U potrazi za nirvanom“ autorice A. M., te se u tu 

svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava iznos od 2.000,00 

kn.  

 



 Udovoljava se zamolbi Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka, za 

prenamjenu odobrenih sredstava, koja sredstva su odobrena za sufinanciranje 

Maturalne zabave, u iznosu od 2.000,00 kn. 

             Budući da zbog pandemije uzrokovane COVID 19 virusom Maturalna zabava nije 

održana, odobrava se prenamjena sredstva za sanaciju telefonske centrale škole 

koja je van funkcije.  

 Udruzi Hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. Zagreb, odobrava se 

financijska potpora za tiskanje monografije „Hrvatski sanitet ličke bojišnice“,  te 

se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava iznos od 4.000,00 

kn.  

Ad 2. 

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

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a)  

Zaključak Gradonačelnika Klasa:  Klasa: 363-01/20-04/01, Urbroj: 2142/01-02/1-20-2, od 

02. lipnja 2020. godine, mijenja se i glasi:  

 

A. K. iz Krka, odobrava se korištenje javne površine u vlasništvu Grada Krka na dijelu 

k. č. 1037/7 k.o. Krk za smještaj spremnika kućnog otpada, na neodređeno vrijeme, bez 

naknade. 

Podnositelja zamolbe obvezuje se da predmetnu javnu površinu održava primjerenom i 

urednom. 

b)  

Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje nabave nove dječje sprave 

– opružne njihalice za potrebe dječjeg igrališta u naselju Bajčići, te se prihvaća ponuda 

tvrtke Vojtek oprema d.o.o. u iznosu od 3.887,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-

a.  

c)  

Prihvaća se 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 I.C. i C. M. iz Krka.  

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 86/12, 

143/13, 65/17 i 14/19)   omogućava legalizaciju objekata i zgrada koje su izgrađene 

suprotno važećim Urbanističkim i Detaljnim planovima.  

 



JUO, Odsjeku za komunalno gospodarstvo daje se uputa za nastavak postupka vezanim  

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. 

Građevinska dozvola Klasa: UP/I-361-03/17-06/236, Urbroj:2170/1-03/04/8-18-5 od 30. 

siječnja 2018. godine, izdana za izgradnju obiteljske kuće na k. č. 2196/7 k.o. Krk – grad 

( gradilište br. 16)  može se osporiti obnovom postupka u PGŽ, Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da utvrdi ima li neospornih 

činjenica za pokretanje obnove postupka radi izdavanja Građevinske dozvole na k. č.  

2196/7 k.o. Krk – grad ( gradilište br. 16), sukladno Zakonu o općem  upravnom postupku 

( „Narodne novine“ broj:47/09).      

d)  

Prihvaća se zamolba M. R. iz Krka – nositelja prava korištenja grobnog mjesta,  za 

davanje suglasnosti od strane grada Krka za ukop urne  pokojne S. O., koja je imala 

prebivalište u Risiki,  područje Općine Vrbnik.  

Odobrava se pravo ukopa na grobnom mjestu – niša za urnu br. 17., pored II. Općeg polja 

na gradskom groblju Krk za ukop pokojnice S. O. iz Risike.  

Ad 3. 

Informaciju o problematici odlaganja otpada u staroj gradskoj jezgri grada Krka obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Obvezuje se voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo da u roku od 30 dana, od dana 

donošenja ovog zaključka održi sastanak s predstavnicima Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

kako bi se razmotrila problematika odlaganja otpada u staroj gradskoj jezgri grada Krka 

osobito na mikrolokaciji Portapizzana (odlaganje kartonske ambalaže i bio otpada) u cilju 

rješavanja problematike za narednu turističku sezonu.  

Ad 4. 

Informaciju Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o podnesenim zamolbama za 

smanjenje zakupnine za zakup javnih površina u gradu Krku u 2020. godini, zbog trajanja 

epidemije Covid 19, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Na temelju Odluke o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za 

vrijeme trajanja epidemije COVID 19 („Službene novine PGŽ“ 15/20) zakupnike javnih 

površina koji neće obavljati djelatnost do dana utvrđenog u Ugovoru ili Anexu ugovora o 

zakupu javne površine za postavu privremenog objekta, zakupnina će se umanjiti za dane 



od prestanka obavljanja djelatnosti, s time da se dan prestanka obavljanja djelatnosti 

utvrđuje od dana kad je privremeni objekt uklonjen s javne površine. 

Zakupnici javnih površina dužni su Gradu Krku, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske 

poslove prijaviti podatak o datumu prestanka obavljanja djelatnosti.  

Ad 5. 

Ponudu tvrtke Libursoft Cicom d.o.o. za održavanje osnovne obuke za aplikaciju 430 – Registar 

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

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Libursoft Cicom d.o.o. za održavanje osnovne obuke za 

aplikaciju 430 – Registar nekretnina, u iznosu od 875,00 kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a. 

Ad 6. 

Zamolbu Ž. C. iz Krka, za oslobađanje od plaćanja s osnova komunalne naknade za poslovni 

prostor - objekt „Neptun“ na adresi Puntarska 1 a, Krk, za razdoblje od 01.04 -30.06.2020. 

godine, zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih virusom Covid 19, obrazložio je Marinko 

Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Budući da Odlukom o oslobađanju plaćanja obveze komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište, koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme 

trajanja epidemije Covid 19 („Službene Novine Primorsko goranske županije“ broj: 

15/20)  nije određen datum za predaju zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalne 

naknade za razdoblje od 01.04 – 30.06.2020 (drugi kvartal) nalaže se JUO Grada Krka, 

Odsjeku za komunalno gospodarstvo za storno računa za plaćanje komunalne naknade 

za drugi kvartal 2020. godine za poslovni prostor – objekt „Neptun“.   

Ad 7. 

Prijedloge Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje prethodne suglasnosti 

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

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje 

prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.  

 

Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad 

Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, uputiti će se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja. 



b) Prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje 

prethodne suglasnosti na  prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove 

Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk. 

              Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grad Krk, Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja. 

Ad 8. 

Zamolbu Mjesnog odbora Poljica za sufinanciranje manifestacije - proslave Sv. Kuzma i 

Damjana - blagdana zaštitnika naselja Poljica, koja manifestacija će se održati 26. rujna 2020. 

godine na glavnom Trgu Plovaniji 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 sufinanciranje manifestacije - proslave 

Sv. Kuzma i Damjana - blagdana zaštitnika naselja Poljica, koja manifestacija će se 

održati 26. rujna 2020. godine na glavnom Trgu Plovaniji, te se u tu svrhu na teret 

Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

Ad 9. 

Radni prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu 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  

Prima se na znanje radni prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Grada Krka – vidi prilog predmetni radni prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio 

ovog zaključka).  

Ad 10. 

Informaciju Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i 

priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, 

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

Z a k l j u č a k  

Prima se na znanje informacija Županijske skupštine PGŽ, Odbora za izbor, imenovanja 

i dodjelu povelja i priznanja o pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Županijskog suda u Rijeci. 

Grad Krk objavit će Poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci na 

stranicama Grada www.grad-krk.hr. 

Zainteresirani građani koji udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima mogu se prijaviti 

na objavljeni Poziv JUO Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove. 



Ad 11. 

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 Z. Ž. iz Zagreba, zastupanog po odvjetniku Hrvoje Demo iz Krka , za kupnju 

k.č. 3696/17 ( gr.č. 781/5 k.o. Krk ) površine 87 m2 ,  

koja parcela se nalazi unutar ograđene okućnice kuće izgrađene na k.č. 3696/2  

k.o. Krk grad ( gr.č. 777 k.o. Krk ) vlasništvo M. Ž. majke predlagatelja. 

2. Prijedlog K. B. iz Rijeke, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na parcelama u 

vlasništvu predlagateljice koje su u sastavu puteva u naselju Kornić i to z.č. 735/164 

površine 119 m2 i z.č. 1567/11 površine 52 m2 , obje  

k.o. Kornić. 

3. Prijedlog Đ. K. iz Zagreba, za davanje u zakup z.č. 1481/55 k.o. Kornić površine 210 

m2 , koja parcela u naravi čini okućnicu stambene građevine u vlasništvu predlagateljice 

izgrađene na z.č. 1481/56 k.o. Kornić . 

4. Prijedlog Ž. C. iz Krka, za davanje u zakup jednog parkirnog mjesta kod ugostiteljskog 

objekta Neptun za dostavu robe i sl.   

5. Prijedlog H. E. G. Z. i dr. iz Njemačke, zastupani po M. G.iz Krka, za kupnju dijela k.č. 

2538/1 površine 57 m2 , u svrhu formiranja jedinstvene građevinske parcele zajedno sa 

z.č. 1872/1 , 1870/3 i 1874, sve k.o. Linardići, radi formiranja pravilnog oblika 

građevinske čestice.   

6. Prijedlog A. M. iz Krka,  za zamjenu nekretnina i to: k.č. 3860/4 k.o. Krk grad ( z.č. 

1588/23 k.o. Krk ) površine 605 m2 , koja parcela ulazi u sastav dijela sabirne ulice SU 

6, za odgovarajući suvlasnički dio k.č. 3979/1 k.o. Krk grad ( z.č. 1683/1 k.o. Krk ) 

ukupne površine 7416 m2 , koje je Grad Krk suvlasnik u 2632/7416 dijela. 

7. Prijedlog M. B. D., vlasnice kuće sagrađene na gr.č. 22/1 k.o. Skrpčići, za kupnju 34/168 

dijela gr.č. 22/2 k.o. Skrpčići, u kojem dijelu je na nekretnini upisan Grad Krk .  

Predmetna gr.č. 22/2 k.o. Skrpčići u naravi je ruševina koja se nalazi uz kuću 

predlagateljice u naselju Skrpčići. 

8. Prijedlog V. J. A. rođ. B. iz Poljica vlasnice kuće sagrađene na gr.č. 19/2 k.o. Poljica , 

za kupnju k.č. 3605/3 k.o. Poljica , na kojoj parceli je sagrađen dio kuće u vlasništvu 

predlagateljice.  

9. Prijedlog J. Č. iz Krka, za povrat dijela iznosa koncesijske naknade za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti (privremeni objekt do 12 m2 ) na lokaciji Portapissana u gradu 

Krku iz razloga jer je predlagateljica započela s radom 7. kolovoza 2020. godine , radi 

problema sa priključkom struje. 

10. Prijedlog Mali tovar d.o.o. sa sjedištem u Krku, Ivana Mažuranića 2, za smanjenje 

zakupnine za 2020. godinu, vezano za zakup javne površine za postavljanje 

privremenog objekta za prodaju pop corna, na lokaciji Kod sunčanog sata, sukladno 

Odluci Gradskog vijeća Grada Krka o oslobođenju od plaćanja zakupnine za zakup 

javnih površina za vrijeme trajanja epidemije Covid 19 od 4. svibnja 2020. godine  

iz razloga jer je zakupnik prestao sa radom 28. kolovoza 2020. godine.       

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih odnosa, nalaze 

se u  predmetima  gradske pisarnice. 

   



Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11,50 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 


