
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-146- 95 

Krk, 10. studenog  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 146. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 09. 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, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Andreana Gluvaković, voditeljica 

Odsjeka za društvene djelatnosti,  Igor Hrast, stručni suradnik Odsjeka za gospodarstvo 

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 

D N E V N I    R E D 

1. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 D. H. iz Salatića – zamolba  za sufinanciranje boravka njegovog sina D.H. u 

privatni vrtić „Bubamara“ u Malinskoj; 

 Naklada Kvarner d.o.o. zamolba za financijsku potporu za objavljivanje knjige 

autorice Vlaste Sušanj Kapićeve „Krunica od versi“; 

 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ zamolba za doznaku sredstava u 

iznosu od 3.800,00 kn za projekt Eko himna škole; 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s 

područja Grada Krka; 

 Udruga moj otok zamolba za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krova 

u Krku; 



 Udruga „Muzika u koracima“ – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

prostora u Društvenom domu Milohnić i Brzac u cilju održavanja glazbene 

radionice i glazbenog kampa; 

 razmatranje nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19, 

koja rezultira sve većim brojem oboljele djece i djece kojoj su izrečene mjere 

samoizolacije,  a koja su upisana u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji 

vrtić „Katarina Frankopan“.  

2. Odsjek za proračun i financije: 

a) Prijedlog  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu; 

b) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za  2022. i 2023. 

godinu. 

3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Zamolba M. P. D. za asfaltiranje dijela Dobrinjske ulice u gradu Krku od kbr. 11 

do kbr. 24; 

b) Nacrt II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu; 

c) razmatranje učestalih pritužbi komunalnim redarima zbog nasipavanja 

građevinskih čestica i odredba za provođenje UPU 1 – Krk; 

d) prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.    

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) zamolba Obrta za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu „Phoenix“ vl. T. K. iz Krka, za  

davanje suglasnosti za korištenje privatne površine na dijelu Trga bana J. Jelačića, 

u gradu Krku,  u cilju postave adventske kućice, za dane od 10. studenog 2020. 

godine do 15. siječnja 2021. godine; 

b) Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo i Odsjeka za proračun i financije o 

utrošenim sredstvima vezanih za uređenje prostora prizemlja Društvenog centra 

Krk; 

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

5. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom javnom pozivu za energetsku 

obnovu zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, koji javni poziv je raspisan od Fonada 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; 

b) Ponuda tvrtke Geneziz Tech j.d.o.o. iz Zagreba za nabavku jednokratnih zaštitnih 

maski 

c) Zidarski obrt Zidar Ivo, vl. V. K. iz Vrha- ponuda  za sanaciju dijela nerazvrstane 

ceste na području Grada Krka – Dionica Krk 2 (Kimpi); 

d) Razmatranje aproksimativnog troškovnika za dionicu vodovoda na području Kimpi, 

dostavljenog od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk.   

6. Radni prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2021. 

godinu. 

7. Ponuda tvrtke Metis d.o.o. Kukuljanovo, za izradu Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Krka za razdoblje 2021. -2024. 

godine,  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. 



godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 

2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

8. Informacija Pročelnika JUO o zaprimljenoj Odluci o isplati od strane Agencije 

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  za projekt „Izgradnja 

nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku“. 

9. Ponuda tvrtke Ulog Eko j.d.o.o. iz Krka, za nabavku Anticorona zaštitnih  

kompleta. 

10. Prijedlog Primorsko goranske županije, Županijskog popisnog povjerenstva za 

imenovanje članova Popisnih povjerenstava ispostava za provedbu Popisa 

stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na 

području Primorsko goranske županije. 

11. Prijedlog   pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za 

prijam u službu prijam u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka. 

12. Radni prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu. 

13. Radni prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu. 

 

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 zaključka Klasa: 402-07/20-01/56, Urbroj: 2142/01-02/1-20-2, 15. 

rujna 2020., D. H. iz Salatića, odobrava se i nadalje sufinanciranje razlike 

roditeljske uplate i ekonomske cijene u vrtiću „Bubamara“, 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”.  

   

 Prihvaća se zamolba Naklade Kvarner d.o.o. za financijsku potporu u cilju 

tiskanje  knjige autorice V. S. K. „Krunica od versi“, te se u tu svrhu iz 

Proračuna Grada Krka za 2020. godinu  odobrava iznos od 1.500,00 kn.  

 

 Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da na temelju Zaključka KLASA: 

402-07/19-01/90, URBROJ: 2142/01-02/1-19-2, od 24. rujna 2019. godine 

Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk isplati odobreni iznos od 

3.800,00 kn za projekt snimanja „Eko himne škole“. 

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka – vidi prilog predmetni 

prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 



Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Primorsko goranske županije“.  

 

 Vezano za zamolbu Udruge moj otok za sufinanciranje troškova zamjene 

azbestnog krova u Krku, upućujemo Udrugu da se prijave na Javni poziv za 

dodjelu potpora malih vrijednosti u 2020. godini. 

 

 Prihvaća se zamolba Udruge „Muzika u koracima“ za davanje suglasnosti za 

korištenje prostora u Društvenom domu Milohnić i Brzac u cilju održavanja 

glazbene radionice i glazbenog kampa i to:  

             Društveni dom Milohnić:  

- prostorija na katu -  srijedom, petkom i subotom cijeli dan počevši od 15. 

studenog 2020. godine 

- sve prostorije na gornjem i donjem katu, te Društveni dom Brzac (sve prostorije) 

u vremenskom razdoblju od 25. ožujka do 15. travnja 2021. godine radi 

održavanja glazbenog kampa i nastave.  

Prostor se Udruzi daje na korištenje bez naknade. 

        Ujedno se Udruzi „Muzika u koracima“ daje suglasnost za organiziranje i 

održavanje završnog koncerta polaznika kampa koji bi se trebao održati 10. travnja 

2021. godine na Veloj Placi u gradu Krku. 

          Za dan održavanja koncerta odobrava se korištenje prostora Male gradske 

vijećnice za ostavljanje garderobe sudionika koncerta.  

Za pomoć pri organizaciji koncerta, upućujemo Udrugu da se obrati tvrtki Vecla 

d.o.o.  

  

1. Za dane kada dijete odsustvuje iz predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić 

»Katarina Frankopan« Krk zbog oboljenja virusom COVID-19 ili jer mu je 

izrečena mjera samoizolacije, iznos dnevnog sudjelovanja roditelja-korisnika 

usluga u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 25%, pod uvjetom 

da roditelj-korisnik usluga po povratku djeteta u vrtić, dostavi potvrdu 

nadležnog liječnika da je dijete sposobno za povratak u kolektiv. 

 

2. U slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog 

izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini od strane 

nadležne epidemiološke službe, mjesečna cijena za roditelja-korisnika usluga 

obračunat će se sukladno broju dana korištenja usluge.  

 

Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira 

koju uslugu roditelj plaća. Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se 

s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa 



(rezultat zaokružen na dvije decimale) s brojem radnih dana u kojima je roditelj 

koristio uslugu vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec. 

 

3. Ukoliko mjerama i uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH bude 

obustavljen rad dječjih vrtića, mjesečna cijena obračunat će se sukladno broju 

dana korištenja usluge. 

 

4. Predloženi način izračuna mjesečne cijene usluge predškolske ustanove Grad 

Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk primjenjuje se počevši od mjeseca 

studenog 2020. godine, a vrijedit će sukladno epidemiološkoj situaciji u RH. 

 

Ad 2. 

Prijedloge  Odsjeka za proračun i financije, obrazložila je Dinka Pejnović,  te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a)  

1. Utvrđuje se prijedlog  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

Zaključka).  

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

b)  

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za  

2022. i 2023. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Proračuna i projekcije 

Proračuna koji čine sastavni dio ovog Zaključka).  

2. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za  2022. i 2023. 

godinu, upućuju se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  
 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines 

Galjanić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Prihvaća se zamolba M. P. D. za asfaltiranje dijela Dobrinjske ulice u gradu 

Krku od kbr. 11 do kbr. 24. 

 

Obvezuje se Odsjek za prostorno paniranje i zaštitu okoliša da na naprijed 

navedenoj dionici pokrene postupak evidentiranja ceste sukladno Zakonu o 

cestama, te istovremeno uvrsti predmetnu dionicu u tender dokumentaciju za 



rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području grad Krka – asfaltiranje u 

2021.godini.  

 

Postupak nabave za asfaltiranje cesta na području Grada Krka pokrenuti će se u 

2020. godini, dok će se sredstva za asfaltiranje dijela dionice Dobrinjske ulice u 

gradu Krku planirati   u Programu građenja komunalne infrastrukture u 2021. 

godini.  

 

b) Utvrđuje se Nacrt II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu  – vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji 

čini sastavni dio ovog zaključka.   

 

S obzirom da je izgledno da se  sredstva po Ugovoru koji se predmet vodi u  

Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove  a odnose se na sredstva za 

projektiranje, otkup zemljišta i izgradnju nerazvrstane ceste unutar poslovne 

zone na predjelu Sv. Petar u gradu Krku neće realizirati u 2020. godini, potrebno 

je planirana sredstva izostaviti iz  II. Izmjena i dopunama Programa građenja za 

2020. godinu te  ista planirati u Programu građenja komunalne infrastrukture 

Grada Krka za 2021. godinu. 

  

c) Zbog učestalih  pritužbi građana komunalnim redarima zbog nasipavanja 

građevinskih čestica prije početka gradnje u gradu  Krku zatražen je stručni stav 

tvrtke Planimetar d.o.o. vezano na Odredbe za provođenje UPU 1-Krk.  

 

Stručni stav tvrtke Planimetar d.o.o. prosljeđuje se JUO, Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo - komunalnim redarima i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske županije, Ispostava Krk  koji 

će uspostaviti kontrolu.  

Očitovanje je u prilogu zaključka i čini njegov sastavni dio.   

 

d) Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Programa … koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.   

 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, uputiti 

se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 4. 

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) Obrtu za usluge, ugostiteljstvo i trgovinu „Phoenix“ vl. T. K. iz Krka, daje se 

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

neposredno ispred Zagrebačke banke u gradu Krku, za dane od 10. studenog 

2020. godine do 15. siječnja 2021. godine, u vremenu od 09,00 - 22,00 sata,  u cilju 

postave adventske kućice za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.    

 

b) Prihvaća se Izvješće Odsjeka za komunalno gospodarstvo i Odsjeka za proračun 

i financije o utrošenim sredstvima vezanih za uređenje prostora prizemlja 

Društvenog centra Krk koji se prenamijenio u dodatni kapacitet za potrebe 

Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk. 

 

c) Utvrđuje se prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Programa … koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.   

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

uputiti se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 5. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo,  obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom javnom 

pozivu za energetsku obnovu zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, koji javni 

poziv je raspisan od Fonada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

 

Na raspisani Javni poziv iz stavka 1. ovog zaključka Grad Krk prijaviti će 

sljedeće objekte:  

Društveni Centar Krk i 

Društveni Dom Kornić.  

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da pripremi potrebnu dokumentaciju za 

prijavu na natječaj.     

  

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Geneziz Tech j.d.o.o. iz Zagreba za nabavku 

jednokratnih zaštitnih maski, koja cijena iznosi 0,55 kn + PDV po komadu.  

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da naruči 3.000 kom zaštitnih maski.  

 

c)  Na temelju zahtjeva obitelji M. J. iz Vrha, Vrh 1a, prihvaća se ponuda 

Zidarskog obrta Zidar Ivo, vl. V. K. iz Vrha, za sanaciju dijela nerazvrstane ceste 

na području Grada Krka – Dionica Krk 2 (Kimpi), u iznosu od 33.780,00 kn 



(prijenos porezne obveze sukladno članku 75. st 3a i članak 79 st.7. Zakona o 

PDV-u). 

 

d) Prima se na znanje aproksimativni troškovnik za dionicu vodovoda na području 

Kimpi, dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. Krk, koji troškovi vodovoda  

iznose 4.387.333,75 kn.   

Ad 6. 

Radni prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2021. godinu 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 Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 

2021. godinu  – vidi prilog predmetni prijedlog Plana …koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Ad 7. 

Ponudu tvrtke Metis d.o.o. Kukuljanovo, za izradu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Grada Krka za razdoblje 2021. -2024. godine,  Analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. godinu, Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Grada Krka za 2021. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Metis d.o.o. Kukuljanovo, za izradu Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Krka za razdoblje 2021. 

-2024. godine,  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. 

godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2021. 

godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje ukupnom  iznosu od 5.000,00 

kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Ad 8. 

Informaciju o zaprimljenoj Odluci o isplati od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju  za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Kartec 

u gradu Krku“, 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 Pročelnika JUO o zaprimljenoj Odluci o isplati Klasa: 

440-12/16-07-02-02/0175, Urbroj: 343-1504/01-20-029 od 27. listopada 2020. godine, od 

strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za projekt 



„Izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku“, kojom 

Odlukom se odobrava isplata u iznosu 2.383.943,03 kn.  

Ad 9. 

Ponudu tvrtke Ulog Eko j.d.o.o.iz Krka, za nabavku Anticorona zaštitnih  kompleta, 

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

Z a k l j u č a k  

Prihvaća se ponuda tvrtke Ulog Eko j.d.o.o. za nabavku Anticorona zaštitnih  kompleta 

i to: 100 komada kompleta u iznosu od 2.400, 00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.    

Ad 10. 

Prijedlog Primorsko goranske županije, Županijskog popisnog povjerenstva za imenovanje 

članova Popisnih povjerenstava ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i 

stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko goranske županije, 

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

Z a k l j u č a k  

I. Ovim Zaključkom  imenuje se Povjerenstvo za provedbu Popisa 

stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na 

području Primorsko goranske županije, Ispostava Krk.  

                        U Povjerenstvo za provedbu  Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u 

Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko goranske 

županije, od strane Grada Krka imenuju se: 

1. Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka - za predsjednika;  

2. Tamara Žic – viši stručni suradnik za pravne poslove - za člana;  

3. Meri Fičor – viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu za 

člana; 

4. Svjetlana Jurić Prebeg -  administrativni referent - za člana. 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

Ad 11. 

Prijedlog  za imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu prijam 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 prijedlog pročelnika JUO za imenovanje Povjerenstva za provedbu 

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.  

 U Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju se:  

- Tamara Žic, viša stručna suradnica za pravne poslove u Odsjeku za opće, pravne 

i kadrovske poslove – za Predsjednicu Povjerenstva; 

- Ana Bajčić Hrgovčić – pročelnica Općine Baška članica i  

Vedran Hajdin, viši stručni suradnik za redarstvo – voditelj Pododsjeka, prometni 

redar – za člana.     

Ad 12. 

Radni prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu, 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 Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2021. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Plana …koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

Ad 13. 

Radni prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu, 

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 Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe 

za 2021. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Programa …koji čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

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 GP Krk d.d. i Shop Park Krk d.o.o. za produženje roka izgradnje nerazvrstane 

ceste u privrednoj zoni grada Krka do 31. prosinca 2020. godine, iz razloga jer je tijekom 

izvođenja radova utvrđeno da je potrebno izvesti potporne zidove kao i prilagodbu projekta 

za uklop raskrižja sa postojećom županijskom cestom oznake Ž5131, radi čega je zatražena 

izmjena i dopuna građevinske dozvole. 

2.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na 

rekonstrukciji javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka ( dio ulice Biskupa Antuna 



Mahnića ) – rješavanje problematike oborinske odvodnje . Procijenjena vrijednost nabave : 

499.632,05 kuna. Evidencijski broj nabave NMV: 14/20. 

3.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu robe – Nabava 

uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021. godini  . Procijenjena vrijednost nabave: 

70.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave NMV: 18/20. 

4.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu robe – Nabava lož 

ulja za potrebe Grada Krka u 2021. godini u količini od 25.000 lit . Procijenjena vrijednost 

nabave : 80.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave NMV: 19/20. 

5.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga – Provođenje 

stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2021. 

godini. Procijenjena vrijednost nabave : 78.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave NMV: 

20/20. 

6.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga – Osiguranje 

imovine  Grada Krka u 2021. godini. . Procijenjena vrijednost nabave : 140.000,00 kuna. 

Evidencijski broj nabave NMV: 17/20. 

7.Donošenje odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga – Tehničke i 

poslovne usluge za potrebe Grada Krka u 2021. godini. . Procijenjena vrijednost nabave : 

150.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave NMV: 15/20. 

8.Donošenje Odluke o početku postupka jednostavne nabave za nabavu usluga – Provođenje 

stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova kojih će Grad Krk biti 

naručitelj u 2021. godini . Procijenjena vrijednost nabave : 15.000,00 kuna. Evidencijski broj 

nabave NMV: 15/20. 

9.Prijedlog Bonimare d.o.o. sa sjedištem u Krku , Vršanska 26 , za kupnju novoformirane 

parcele i to 108/287 dijela k.č. 2114/9 k.o. Krk grad ( z.č. 1253/9) k.o. Krk ) površine 108 m
2
 

u svrhu formiranja okućnice poslovne zgrade predlagatelja izgrađene na k.č. 2108/25 k.o. 

Krk grad . Napominje se da je Grad Krk dio k.č. 2114/9 k.o. Krk grad u površini od 179 m
2
 

prodao Aurea International d.o.o. Krk koje trgovačko društvo je vanknjižni vlasnik dijela 

predmetne nekretnine. 

10. Prijedlog S. M. i S. A. za kupnju dijela k.č. 2568/3 k.o. Krk grad ( z.č. 649/7 k.o. Krk ) u 

naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Dražica u gradu Krku u površini od 

227 m
2
. 

11.Prijedlog M.S. iz Kornića, za kupnju 14/224 dijela z.č. 115/1 k.o. Kornić , suvlasništvo 

Grada Krka. Predlagatelj je vlasnik 210/224 dijela navedene nekretnine. Parcela ima ukupnu 

površinu od 53 m
2
 ( suvlasnički dio Grada Krka ima 3,31 m

2
 ). 

12.Prijedlog I. K. iz Pinezića,, za kupnju novoformirane k.č. 1385/17 k.o. Skrpčići površine 

111 m
2
 (nastala od k.č. 1385/5 k.o. Skrpčići), radi formiranja okućnice stambene građevine 

izgrađene na novoformiranoj k.č. 665 k.o. Skrpčići ( gr.č. 103 i z.č. 665 , obje k.o. Skrpčići ). 



13.Zahtjev M. Ž. iz Krka, i O. P. iz Krka za kupnju 137/142 dijela k.č. 2736 k.o. Krk grad ( 

dio z.č. 1849/3 k.o. Krk ) u površini od 137 m
2
, u naravi neizgrađeno zemljište ( vrt ) koji se 

nalazi u staroj jezgri grada Krka.  

14.Prijedlog GP KRK d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31, za zamjenu nekretnina i 

to: z.č. 1232 k.o. Krk površine 1342 m
2
 i z.č. 1233 k.o. Krk površine 709 m

2
  , vlasništvo GP 

Krk d.d. Krk , za z.č. 1289 površine 1906 m
2
 , vlasništvo Grada Krka. 

15.Prijedlog J. C. B. iz Lakmartina, za zamjenu nekretnina u k.o. Kornić i to: 374/654 dijela 

z.č. 2815/3 površine 69,76 m
2
 , 284/317 dijela z.č. 2816/3 površine 29,56 m

2
 , z.č. 2818/3 

površine 4 m
2
 i z.č. 2817/3 površine 5 m

2
 , vlasništvo predlagateljice koje parcele ulaze u 

sastav puteva na području naselja Lakmartin , za 280/654 dijela z.č. 2815/1 površine 69,78 

m
2 

, 33/317 dijela z.č. 2816/1 površine 20,50 m
2 

, 33/317 dijela z.č. 2816/2 površine 9,05 m
2
, 

vlasništvo Grada Krka, radi okrupnjavanja parcela u vlasništvu predlagateljice ( 

predlagateljica je vlasnica, sve k.o. Kornić ). Napominje se da ukupna površina zemljišta koje 

J. C. daje Gradu Krku iznosi 108,32 m
2
 , a ukupna površina zemljišta koje Grad Krk daje J. 

C. iznosi 99,33 m
2
.  

16. Prijedlog O. R.i  F. iz Krka, za zamjenu nekretnina i to: k.č. 2401/6 k.o. Krk grad ( z.č. 

614/18 k.o. Krk ) površine 72 m
2
 , za odgovarajući dio k.č. 2400/1 k.o. Krk grad ( z.č. 613/3 , 

614/2 i dio 663/1 sve k.o. Krk ). 

17. Prijedlog I.G.iz Krka, za produženje ugovora o zakupu zemljišta za dio z.č. 1437/5 k.o. 

Krk površine 500 m
2
 , za koje sadašnji ugovor ističe 2. veljače 2021. godine , na daljnji 

period od 3 ( tri ) godine. 

18.Prijedlog D. B. iz Vrha za produženje ugovora o zakupu dijela k.č. 2018 k.o. Krk grad 

površine 200 m
2
 , za koje sadašnji  ugovor ističe 31. prosinca 2020. godine, na daljnji rok od 

1 ( jedne ) godine. Predlagatelj koristi predmetno zemljište kao parkirna mjesta za kamione ( 

dva parkirna mjesta ). 

19. Prijedlog D. L.iz Krka,, predlagatelj predlaže da ustupi Gradu Krku dio k.č. 3432/1 k.o. 

Krk grad , na kojoj parceli se nalazi kuća i okućnica u vlasništvu predlagatelja , s time da 

Grad Krk predlagatelju napravi ulaz i uredi dva parkirna mjesta u vrtu koji je vlasništvo 

predlagatelja. 

20. Prijedlog PGŽ , Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze za davanje prijedloga za 

nove lokacije za utvrđivanje granica pomorskog dobra , vezano za donošenje godišnjeg plana 

upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu koji donosi Primorsko goranska županija. 

21. Prijedlog I. J. iz Krka, za davanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti na javnoj površini 

( lokacija broj: 6 , kod Velog parka ) tijekom božićnih i novogodišnjih praznika. 

22. Prijedlog Udruge motorista otoka Krka , sa sjedištem u Krku, Kvarnerska 15 , zastupana 

po predsjedniku P. V. za davanje u zakup prostora ( skloništa ) koje se nalazi u Krku, na 

adresi Stjepana Radića 1.  



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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13, 20 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


