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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-145- 94 

Krk, 03. studenog  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 145. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 02. studenog (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,  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:  

 Udruga za promicanje zdravih stilova života „Gaia nova“  iz Kastva- zamolba  za 

dodjelu financijske potpore male vrijednosti za projekt  „Škola za zdravlje“; 

 Golf klub Krk – zamolba za prenamjenu odobrenih sredstava; 

 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka – zamolba  za financijskom 

potporom za obnovu kazališta; 

 M. M. K. iz Vrha, zamolba  za sufinanciranje boravka njezinog djeteta D. u vrtić 

„Bubamara“ u Malinskoj; 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja 

Grada Krka.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) A. A. iz Punta, - zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje javne površine  na 

lokaciji bivše zelene tržnice u gradu Krku za prodaju božićnih drvaca; 

b) Udruga branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba- 

zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje privatne površine na dijelu Trga 
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bana J. Jelačića, u gradu Krku,  u cilju prodaje domaćih proizvoda i promocije 

OPG-ovaca. 

3. Ponuda tvrtke Magic Net d.o.o. iz Ludbrega, za telekomunikacijske usluge za 

korisnika Grad Krk.  

4. Servis za popravak kućanskih aparata „Elektro-Box“ Krk vl. D. I. iz Krka, za 

nabavu Wi Fi modema za klima uređaj. 

5. Informacija  Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj dopunjenoj dokumentaciji 

za provedbu programa „Edukacija za OPG“ Udruga maslinara „Drobnica“ iz 

Krka. 

6. Informacija Komunalnog redara Grada Krka za Uputu o postupanju vezano za 

zaprimljenu prijavu G. M. iz Krka,  o korištenju zemljišta u vlasništvu Grada 

Krka, za zemljište odmah pored Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“Krk. 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju   Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove. 

8. Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka. 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar operacije 

2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a“. 

10. Tekst Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada 

Krka. 

Ad 1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković,  

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2020. 

godini, Udruzi za promicanje zdravih stilova života „Gaia nova“ iz Kastva, 

odobrava se financijska potpora u iznosu od 4.500,00 kuna u cilju realizacije 

projekta „Škola za zdravlje“. 

 

 Udovoljava se zamolbi Golf kluba Krk za prenamjenu odobrenih sredstava, koja 

sredstva su odobrena za program „ Razvoj sportske igre golfa kao sporta i 

turističke ponude“ , u iznosu od 2.500,00 kn. 

  

Budući da zbog pandemije uzrokovane COVID 19 virusom naprijed navedeni 

program nije moguće održati, odobrava se prenamjena sredstva za trošak 

računovodstvenih usluga za razdoblje od osam mjeseci i trošak usluga platnog 

prometa.   

 Prima se na znanje zamolba Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca 

Rijeka za financijskom potporom za obnovu kazališta. 
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Kako Grad Krk nema osigurana sredstva za navedenu namjenu u 2020. godinu, 

potrebna sredstva nastojati će se osigurati u narednoj Proračunskoj godini.  

 Kako dijete M. M. K., iz Vrha, nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži 

sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Bubamara“  u Malinskoj, 

Grad Krk sufinancirati će razliku roditeljske uplate i ekonomske cijene vrtića 

„Bubamara“ u Malinskoj, za vrijeme pedagoške godine 2020./2021., odnosno 

najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine i to u iznosu koji nije viši od razlike 

roditeljske uplate i ekonomske cijene u Ustanovi “Katarina Frankopan”. 

    

 Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka. 

 

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) A. A. iz Punta, daje se suglasnost za korištenje javne površine  na lokaciji bivše 

zelene tržnice u gradu Krku za prodaju božićnih drvaca, u vremenu od 19. - 25. 

prosinca 2020. godine. 

Podnositeljica zamolbe dužna je Gradu Krku, JUO,  Odjeku za komunalno 

gospodarstvo  platiti naknadu za korištenje javne površine u visini dnevnog 

zakupa temeljem članka 31. Odluke o davanju u zakup javnih površina za 

postavu privremenih objekata, prije početka korištenja javne površine.   

 

b) Udruzi branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba, 

daje se suglasnost za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana J. Jelačića, 

neposredno ispred Zagrebačke banke u gradu Krku, za dane od 09. - 11. 

studenog 2020. godine, u vremenu od 08,00 – 18,00 sati,  u cilju održavanja 

manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“.   

 

Ad 3. 

Ponudu tvrtke Magic Net d.o.o. iz Ludbrega, za telekomunikacijske usluge za korisnika Grad 

Krk, 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 Magic Net d.o.o. iz Ludbrega - mobilnog operatera, za 

telekomunikacijske usluge za korisnika Grad Krk – vidi prilog predmetnu ponudu koja 

čini sastavni dio ovog zaključka.  
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Ad 4. 

Servis za popravak kućanskih aparata „Elektro-Box“ Krk vl. D. I. iz Krka, za nabavu Wi Fi 

modema za klima uređaj, 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 Servisa za popravak kućanskih aparata „Elektro-Box“ Krk vl. D. I. 

iz Krka, za nabavu Wi Fi modema za klima uređaj, u iznosu od 450,00 kn (PDV nije 

obračunat prema članku 90. st.2 Zakona o PDV-u).  

Ad 5. 

Informaciju Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj dopunjenoj dokumentaciji za provedbu 

programa „Edukacija za OPG“ Udruga maslinara „Drobnica“ iz 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 informacija Odsjeka za gospodarstvo o dostavljenoj dopunjenoj 

dokumentaciji od strane Centra za brdsko planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj 

PGŽ,  za provedbu programa „Edukacija za OPG“ Udruga maslinara „Drobnica“ iz 

Krka. 

Uvidom u predmetnu dokumentaciju utvrđeno je da obrazac Izvješće o provedbi 

programa i aktivnosti u 2019. godini za program naziva „Edukacija za OPG“  Udruge 

maslinara „Drobnica“ ne sadrži u potpunosti podatke o realiziranom Programu, 

odnosno o održanim edukacijama Udruge u 2019. godini. 

Obzirom da je Grad Krk, putem Centra za brdsko planinsku poljoprivredu Udruzi 

maslinara „Drobnica“  na ime realizacije programa naziva „Edukacija za OPG“ isplatio 

iznos od 32.000,00 kn, poziva se Udruga maslinara Krka „Drobnica“ da upotpuni 

Izvješće o provedbi programa naziva „Edukacija za OPG“ u 2019. godini sa podacima 

kako slijedi:  

- broj realiziranih edukacija u 2019. godini, 

- mjesto, datum  i vrijeme održavanja svake pojedine edukacije, 

- podatak o voditelju i stručnom predavaču na svakoj pojedinoj edukaciji, 

- popis sudionika svake pojedine edukacije, 

- popis tema koje su se obrađivale na svakoj pojedinoj edukaciji. 
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Ad 6. 

Informaciju Komunalnog redara Grada Krka za Uputu o postupanju vezano za zaprimljenu 

prijavu G. M. iz Krka,  o korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, za zemljište odmah 

pored Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“Krk, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Grad Krk je Zaključkom Klasa: 374-01/17-01/07, Urbroj: 2142/01-02/1-17-4, od 7. 

studenog 2017. godine odredio je lokacije za privremene deponije,  za potrebe izvođenja 

radova prilikom “Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije 

sustava odvodnje”, u kojem Zaključku se ne navodi zemljište uz dječji vrtić u gradu 

Krku, iz razloga jer je u to vrijeme zemljište bilo u vlasništvu tvrtke G.P. Krk d.o.o. i 

koristilo se cijelo vrijeme kao deponij građevinskog materijala i drugih potreba za 

radove na algomeraciji.  

Upućujemo komunalnog readdra Grada Krka da obavijesti tvrtku G.P. Krk d.o.o da 

nakon završetka projekta na izgradnji kanalizacijske mreže i rekonstrukciji vodovodne 

mreže u  užem dijelu grada Krka, zemljište  uz Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk 

preda Gradu Krku oslobođeno od građevinskog materijala i stvari.    

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju   Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka kao javne ustanove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju   Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove -  vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 8. 

Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o porezima Grada Krka - vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).  
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Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 9. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar operacije 2.1.1. „Razvoj 

opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, 

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

Z a k l j u č a k  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar 

operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete 

života stanovnika LAG-a“ -  vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni 

dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog zaključka uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka 

u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 10. 

Tekst Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se tekst Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Grada Krka za sljedeća radna mjesta:  

- Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata u Odsjeku za 

gospodarstvo na određeno vrijeme; 

- Vježbenika/vježbenicu radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog 

referenta za gradske poreze na određeno vrijeme.  

Ovaj Natječaj objaviti će se su službenom listu „Narodne Novine“, na stranicama Grada 

Krka i na stranicama Zavoda za zapošljavanje.  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11, 00 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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