GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-141- 82
Krk, 06. listopada 2020.
ZAPISNIK
sa 141. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 05. listopada (ponedjeljak) 2020. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka.
Kolegij u 09,00 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Radmila Živanović
Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ines Galjanić, stručni
suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik
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
DNEVNI RED






1. Odsjek za društvene djelatnosti:
D. B. iz Brusića, - zamolba za sufinanciranje školske mjesečne karte za kći T. M. B.
koja pohađa 7. razred Osnovne Waldorfske škole u Rijeci;
Očitovanje Košarkaškog kluba Krk iz Krka o popisu termina treninga i popisu članova
koji treniraju u Košarkaškom klubu Krk, te plan korištenja dvorana za treninge;
Dom za starije osobe „Mali Kartec“ iz Krka- zamolba za sufinanciranje korištenja
usluge prijevoza korisnika Doma za starije osobe do Doma zdravlja Krk, kao i do
grada;
Stolno teniski kluba „Malinska – Dubašnica – zamolba za dodjelu financijske potpora
male vrijednosti za projekt opremanja klupskih prostorija u Bogovićima.
2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
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a) Dopis Ministarstva hrvatskih branitelja o poduzetim mjerama i obvezama koje
proizlaze iz članka 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji;
b) Troškovnik za izgradnju odvodnje oborinskih voda u dijelu ulice Partizanski
put u naselju Kornić, kod kbr. 27 i 29, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ.
3. Imovinsko pravni predmeti.
4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje izgradnje Crikveničke ulice u gradu Krku;
b) Zahtjeva I. R. iz Malinske, za izradu Urbanističko tehničkog rješenja ceste
Brzac, za rješenje pristupnog puta do katastarskih čestica k.č. (1796, 1797/2,1,
i 1801/3 sve k.o. Linardići.
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnateljice predškolske
ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.
6. Dopis Primorsko goranske županije Rijeka, Upravnog odjela za pomorsko dobro
promet i veze, u vezi prijedloga početne mreže linija.
7. Dopis Lovačkog društva „Orebica“ Krk, vezano za pripremu Programa zaštite
divljači od strane JLS otoka Krka.
8. Nogometni klub Krk iz Krka – zamolba za sufinanciranje:
a) nabavke Hidro bloka za napajanje sustava automatskog navodnjavanja za
potrebe nogometnog igrališta na S.C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku;
b) financiranje računa Hrvatskih voda za slivne vode, koji račun je izdan za
Sportski centar „Josip Pepi Uravić“ Krk.
9. Opći uvjeti korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla Krk – bike ,
dostavljeni od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o.
10. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
11. Razmatranje Dopisa Klasa: 053-02/20-02/1, Urbroj: 2170/1-03/04-20-48, od 28.
rujna 2020. godine dostavljenog od Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko goranske županije o Evidenciji o naplati
prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
12. Upute za postupanje nakon izvršenog nadzora zakonitosti općih akata na temelju
članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
dostavljenih od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne
imovine.
13. Odsjek za gospodarstvo:
a) Tvrtka Grafotisak „Braut“ iz Krka- ponuda za izradu i postavu tabli
„Maslinarski putevi – IPARD“ na;
b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano za kontrolu na terenu za projekt
IPARD;
c) Prijedlog mjera tvrtke Subject d.o.o. iz Rijeke za usvajanje Programa potpore
poljoprivrednika na području Grada Krka;
d) Zidarski obrt „Zidar Ivo“, vl. V. K. iz Vrha – ponuda za sanaciju nerazvrstanih
cesta – poljskih puteva i šumskih cesta na području grada Krk.
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Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Prima se na znanje zamolba D. B. iz Brusića, za sufinanciranje školske mjesečne
karte za učenicu T. M. B. koja pohađa 7. razred Osnovne Waldorfske škole u
Rijeci.
Grad Krk nije u mogućnosti prihvatiti zamolbu jer nema zakonske osnove za
plaćanje
mjesečne školske karte za učenike koji pohađaju osnovnu školu
izvan mjesta prebivališta.
Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Ministarstva
znanosti i obrazovanja ( „Narodne novine“ broj: 94/20) Jedinicama područne
(regionalne) samouprave, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova
mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika srednjih škola.
Budući da u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu nisu osigurana sredstva za
navedenu namjenu, nismo u mogućnosti udovoljiti zamolbi.
 Prima se na znanje očitovanje Košarkaškog kluba Krk iz Krka o popisu termina
treninga i popisu članova koji treniraju u Košarkaškom klubu Krk, te plan
korištenja dvorana za treninge.
Grad Krk odobrava financijsku potporu za korištenje dvorane u Puntu za
potrebe održavanja treninga Košarkaškog kluba.

 Prihvaća se zamolba Doma za starije osobe „Mali Kartec“ iz Krka, za
sufinanciranje korištenja usluge prijevoza korisnika Doma za starije osobe do
Doma zdravlja Krk, kao i do centra grada, na način da se Gradu Krku, JUO,
Odsjeku za društvene djelatnosti dostavi mjesečni popis korisnika kojima je
izvršena usluga prijevoza.
Financijska sredstva za pružanje mjesečne usluge prijevoza odobravaju se u
maksimalnom iznosu do 500,00 kn mjesečno.

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2020.
godini, Stolno teniskog kluba „Malinska – Dubašnica, odobrava se financijska
potpora u iznosu od 5.000,00 u cilju realizacije projekta opremanja klupskih
prostorija u Bogovićima.
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Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić,
te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Vezano uz Dopis Ministarstva hrvatskih branitelja Klasa: 564-01/20-01/06, Urbroj: 52207/1-2-20-24, od 10. rujna 2020. godine, a na temelju članka 137. stavak 12 točka a)
Zakona („Narodne novine“ broj 121/17) i članka 9. Pravilnika o ostvarivanju prava na
troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, te grobno mjesto i njegovo održavanje
(„Narodne novine“ broj: 51/18), obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da od
dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17) do danas, na pisanu
zamolbu članova obitelji pokopanog ratnog vojnog invalida i umrlog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata, izvrše povrat ½ ( jedne polovine) sredstava troškova
ukupnog mjesta za umrle hrvatske ratne vojne invalide i umrle hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na području
Grada Krka ili posljednje prijavljeno prebivalište na području JLS.
Nadalje, JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, dužan je postupati u skladu s
člankom 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji.
Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da u roku od 30 dana od dana dostave
ovog zaključka pripremi prijedlog dopune Odluke o grobljima („Službene novine PGŽ“
broj:7/20) sukladno citiranom članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 9. Pravilnika o ostvarivanju
prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, te grobno mjesto i njegovo
održavanje.
a 1)
Prima se na znanje Dopis Ministarstva hrvatskih branitelja Klasa: 564-01/20-01/06,
Urbroj: 522-07/1-2-20-24, od 10. rujna 2020. godine, o poduzetim mjerama i obvezama
koje proizlaze iz članka 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji.
Grad Krk raspolaže sa dovoljnim brojem grobnih mjesta s betoniranim okvirom za
ukop hrvatskih branitelja, te se postupa u skladu s člankom 137. stavak 12. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno vrši
se naplata ½ predviđenog iznosa za umrle hrvatske ratne vojne invalide i umrle
hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno
prebivalište na području Grada Krka ili posljednje prijavljeno prebivalište na području
JLS.
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Zbog ograničenog broja ukupnih mjesta kojima upravlja Grad Krk nismo u mogućnosti
organizirati aleju za ukop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
b)

Prihvaća se troškovnik za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu ulice Partizanski put u
naselju Kornić, kod kbr. 27 i 29 izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ., koja procijenjena
vrijednost radova iznosi 53.450,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da u što kraćem roku
kontaktira tvrtku Geos d.o.o. iz Rovinja radi iznalaženja najboljeg rješenja za
zbrinjavanje oborinskih voda u dijelu ulice Partizanski put u naselju Kornić.
Radi skupljanja velike količine oborinskih voda na naprijed navedenom području i
hitnosti rješavanja problematike oborinskih voda, zadužuje se Antonela Jurina da kroz
postupak nabave ( narudžbenicu) pokrene realizaciju ovog projekta.
Ad 3.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i

Zaključke

1. Raspisivanje natječaja za prodaju k. č. 1498/1, k.o. Kornić, s početnom cijenom od 75,00
EUR/m2.
2. Zahtjev Đ. B. iz Krka za otkup dijela parcele 3320/1, k.o. grad Krk, radi formiranja
okućnice.
3. Odluka o prodaji dijela parcele 2527/2, k.o. grad Krk, zauzete okućnicom kuće.
4. Prijedlog Z. P. iz Krka, za sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora
smještenog na adresi J. J. Strossmayera 11b u gradu Krku, zato što se prostor prestao
koristiti, s time da je ugovor raskinut s danom 30. rujnom ove godine.
5. Zamolba tvrtke Gabi Flores d.o.o. iz Viškova, za zakup prostora bivšeg ugostiteljskog
objekta Terasa Diana povodom nadolazećeg Dušnog dana, za dane između 20. listopada i
05. studenog ove godine, s ciljem skladištenja veće količine cvijeća.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih odnosa,
nalaze se u predmetima gradske pisarnice.

Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje procijenjena vrijednost i postupak za asfaltiranje cijelog
dijela Crikveničke ulice za koju je ishođena lokacijska dozvola.
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U sjevernom dijelu obuhvata izgrađeni su stambeni objekti, te će se za sada
asfaltirati samo sjeverni dio obuhvata i dionica do kbr. 29 i to na način da se
prije asfaltiranja izvede Eki i završi kompletno kolektor K1, nakon čega će se
asfaltirati samo kolnički dio prometnice.
S obzirom da je južniji dio obuhvata Crikveničke ulice zahtjevniji, te je potrebno
prethodno izgraditi potporne zidove, postaviti trasu ceste, izgradi kolničku
konstrukciju, kanalizaciju, Eki, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, pa tek
tada asfaltirati, predlaže se investitorima da fekalnu kanalizaciju riješe septičkim
jamama.
Iz podataka tvrtke Ponikve voda d.o.o. u saznanju smo da će se na spomenuti
kolektor K2 biti moguće spojiti na sistem kanalizacije tek nakon izgradnje
kolektora koji je planiran za južniji dio prometnice.
b) Primaju se na znanje četiri varijantna rješenja izrađena od tvrtke Planimetar
d.o.o. za izradu Urbanističko tehničkog rješenja ceste Brzac, za rješenje
pristupnog puta do katastarskih čestica k.č. (1796, 1797/2,1, i 1801/3) sve k.o.
Linardići.
Varijantu 2 je potrebno detaljnije razraditi na način da se predvidi širenje
pristupnih cesta kojima se prilazi na novoplanirane i to na minimalnu širinu koja
će zadovoljiti dvosmjerni promet.
Također je potrebno razmotriti varijantu pristupa sa sjeverne ceste.
Ad 5.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnateljice predškolske ustanove
Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnateljice
predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk - vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnateljice predškolske
ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, upućuje se Gradskom
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.
Ad 6.
Dopis Primorsko goranske županije Rijeka, Upravnog odjela za pomorsko dobro promet i
veze, u vezi prijedloga početne mreže linija, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
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Prima se na znanje Dopis Primorsko goranske županije Rijeka, Upravnog odjela za
pomorsko dobro promet i veze, Klasa: 406-01/20-04/72, Urbroj: 2170/1-07/1-20-13, od
29. rujna 2020. godine, u vezi prijedloga početne mreže linija.
Ad. 7
Dopis Lovačkog društva „Orebica“ Krk, vezano za pripremu Programa zaštite divljači od
strane JLS otoka Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Dopis Lovačkog društva „Orebica“ Krk, vezano za pripremu
Programa zaštite divljači od strane JLS otoka Krka.
Program zaštite divljači temeljem Zakona o lovstvu dužne su donijeti JLS, a cilj
donošenja programa je propisivanje i reguliranje upravljanjem divljači, koja se ne
nalazi unutar ne lovnih površina, sa ciljem sprečavanja nastanka šteta na
poljoprivrednim kulturama, prometu, ostalom vlasništvu ali i zaštita divljači.
Prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk, za donošenje Programa zaštite divljači
uputiti će se na Koordinaciju JLS otoka Krka.
Ad 8.
Zamolbe Nogometnog kluba Krk iz Krka za razna sufinanciranja, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Nogometnom klubu „Krk“ iz Krka odobrava se financijska potpora za nabavu
Hidro bloka za napajanje sustava automatskog navodnjavanja za potrebe
nogometnog igrališta na S.C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, te se na temelju
ponude tvrtke Damon d.o.o. iz Proračuna Grada Krka za 2020. godinu odobrava
iznos od 43.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
b) Grad Krk vlasnik je Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ Krk i upravlja cijelim
kompleksom Sportskog centra.
Kako je Nogometni klub „Krk“ iz Krka, jedan od korisnika Sportskog centra,
Grad Krk preuzeti će obvezu plaćanja računa Hrvatskih voda za slivne vode, u
iznosu od 37.376,64 kn na temelju Rješenja o obračunu naknada za zaštitu voda
Klasa:UP/I- 325-08/20-04/0000426, Urbroj: 374-23-3-20-1, od 13. ožujka 2020.
godine i iznos od 23.995,44 kn na temelju Rješenja o obračunu naknada za
zaštitu voda Klasa:UP/I- 325-08/19-04/0002326, Urbroj: 374-23-3-19-1, od 31.
prosinca 2019. godine .
Obvezuje se Odsjek za proračun i financije za plaćanje naprijed navedenog
iznosa Hrvatskom vodama.
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Ad 9.
Opće uvjete korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla Krk – bike , dostavljeni od tvrtke
Ponikve Eko otok Krk d.o.o. obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaćaju se Opći uvjeti korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla Krk – bike,
dostavljeni od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – vidi prilog Zaključku predmetne
Opće uvjete koji čine njegov sastavni dio.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnog
iznajmljivanja bicikla Krk bike uputiti će se Gradskom vijeću Grad Krka u cilju
rasprave i usvajanja.
Ad 10.
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, obrazložio
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka – (vidi prilog predmetni Pravilnik koji čini sastavni dio ovog Zaključka).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Primorsko goranske županije“.
Ad 11.
Dopis Klasa: 053-02/20-02/1, Urbroj: 2170/1-03/04-20-48, od 28. rujna 2020. godine
dostavljen od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Primorsko goranske županije o Evidenciji o naplati prihoda od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prima se na znanje Dopis Klasa: 053-02/20-02/1, Urbroj: 2170/1-03/04-20-48, od 28.
rujna 2020. godine o Evidenciji o naplati prihoda od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, dostavljen od Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko goranske županije.
Na temelju zaprimljenog traženja od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko goranske županije, obvezuje se Odsjek za
komunalno gospodarstvo da dostavi podatke o broju obveznika, visini ukupno utvrđene
obveze, visini nenaplaćenih, a dospjelih potraživanja, te poduzetim mjerama naplate
nenaplaćenih, a dospjelih potraživanja po osnovi prihoda od naknade za zadržavanje
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nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, koje se nalaze na području
Grada Krka.
Ad 12.
Upute za postupanje nakon izvršenog nadzora zakonitosti općih akata na temelju članka 79.
stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljenih od strane
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Primaju se na znanje Upute za postupanje nakon izvršenog nadzora zakonitosti općih
akata na temelju članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, dostavljenih od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i
državne imovine:
a) Uputa u vezi donošenja i sadržaja Programa građenja komunalne infrastrukture,
Klasa: 040-01/20-01/87, Urbroj: 531-07/1-20-1 od 21. rujna 2020. godine;
b) Uputa u vezi donošenja, sadržaja namjenskog korištenja sredstava Programa
korištenja naknada za zadržavanje nezakoniti izgrađenih zgrada u prostoru
Klasa: 040-01/20-01/90, Urbroj. 531-07-1-20-1, od 11. rujna 2020. godine – vidi
prilog predmetne Upute za postupanje koje čine sastavni dio ovog zaključka.
Ad 13.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke Grafotisak „Braut“ iz Krka, za izradu i postavu tabli
„Maslinarski putevi – IPARD“ u iznosu od 2.100,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o posjeti kontrole na
terenu za projekt IPARD ( rekonstrukcija nerazvrstanih cesta) od strane
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
c) Prima se na znanje prijedlog mjera tvrtke Subject d.o.o. iz Rijeke za usvajanje
Programa potpore poljoprivrednika na području Grada Krka.
Grad Krk spreman je sufinancirati dio predloženih mjera poljoprivrednicima s
područja Grada Krka, za preostali dio godine na sljedeći način:
-

subvencija za otkup vune sufinancirati će se u iznosu od 5 kn/kg na način da je
potrebno do 15. prosinca 2020. godine JUO Odsjeku za gospodarstvo dostaviti
dokaznicu (račun) da je vuna predana registriranoj tvrtki za preradu ili otkup
vune, zajedno sa Izvješćem o realiziranom poslu, kako bi se isplatile subvencije
za otkup vune.
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Nadalje, vezano za subvenciju klanja stoke, Grad Krk sufinancirati će iznos od
50% ukupnih troškova nastalih pri klanju, te su poljoprivrednici (OPG) također
dužni dostaviti dokaznicu o zbrinjavanju klaoničnog otpada.
Naprijed navedene subvencije odnose se na sve vlasnike stada (OPG, zadruga i
sl.) sa područja Grada Krka.
Vezano za stavku promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda Grad Krk
nije u mogućnosti isto sufinancirati.
Za promociju poljoprivrednih proizvoda upućujemo Vas na Turističku
zajednicu Grada Krka kako bi se održavanjem gastro manifestacija ( gastro
tjedan, Dani smokava i sl.) promovirali domaći poljoprivredni proizvodi.
d) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. V. K. iz Vrha za sanaciju
nerazvrstanih cesta – poljskih puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih iz
programa IPARDA) na području grada Krka, u ukupnom iznosu od 42.498,00
kn.
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75. st.3. a i čl. 79. st.7. Zakona o porezu na
dodanu vrijednost.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13, 40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA

GRADONAČELNIK

Mladena Matejčić

Darijo Vasilić, prof.
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