
1 
 

 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-163- 28 

Krk, 23. ožujka  2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 163. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 22. ožujka (ponedjeljak) 2021. 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: Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi 

Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica 

Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša, 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:  

 E. J. iz Zaprešića - zamolba za pomoć oko dugoročnog najma stana; 

 Udruga „Muzika u koracima“ – zamolba za  dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Glazbeni kamp gitara 2021“; 

 Udruga  Invalida Grada Rijeke – zamolba za  dodjelu financijske potpora male 

vrijednosti za projekt „Želim mogu i hoću – nema mjesta za samoću“; 

 Udruga „Društvo naša djeca“ iz Siska – zamolba za financijsku pomoć u 

obnovi objekta dječjeg odmarališta u Omišlju na adresi Stran 2. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) S. K. iz Krka – zamolba za zamjenu niša za lijes na Gradskom groblju u Krku, na 

način da se niše u vlasništvu podnositelja zamolbe,  broj 18 i 22 zamjene za druge 

dvije slobodne niše za lijes;   

b) Mjesni odbor Kornić – zamolba za financiranje  sanacije makadamskog puta „Stari 

Klanci“ te slaganje suhozida u dužini od 67 metara; 

c) Mjesni odbor Vrh – zamolba za financiranje  sanacije makadamskog puta od 

naselja vrh prema uvali Sv. Juraj; 
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d) N. F. iz Krka – zamolba za plaćanje duga komunalnog doprinosa u ratama za 

ozakonjenje postojeće završene manje zahtjevne zgrade stambene namjene 

izgrađene na k. č. 2494 k.o. Krk grad u gradu Krku; 

e) Informacija Odsjeka o izrađenom troškovniku za građevinske radove na sanaciji 

asfaltnog zastora u dijelu ulice Krčkih Iseljenika u gradu Krku. 

3. Prijedlog Mjesnog odbora Milohnić za davanje suglasnosti za smještaj i 

korištenje posuda za otpad na sabirnom mjestu gdje se i sad nalaze posude, 

pored trgovine u naselju Milohnić, za potrebe konobe „Pud brest“. 

4. Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Krk u 2020. godini. 

5. Odsjek za proračun i financije:  

- tvrtka Hitra Produkcija Dokumenata d.o.o. iz Zagreba – ponuda za uslugu 

produkcije dokumenata i informatičke usluge (Keks-pay račun). 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) D. B. iz Nenadića – zamolba  za sufinanciranje  asfaltiranja puta u naselju 

Milohnić prema k.č. 1427/1, 1427/2 k.o. Linardići; 

b) Razmatranje geodetskog elaborata dostavljenog  od tvrtke Geo VV d.o.o. iz Rijeke 

za potrebe provođenja promjena u katastar zemljišta br. 251/20 predan DGU 

Područnom uredu za katastra Rijeka, Odjelu za katastar nekretnina Krk u svrhu 

evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica 

k.č. 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1902/4 sve k.o. Vrh; 

c) Informacija Odsjeka o ishođenoj lokacijskoj dozvoli za Reciklažno dvorište za 

građevni otpad na dijelu k. č. 2693/74, 3638 sve k.o. Poljica; 

d) Tvrtka GPZ d.d. – ponuda  za obavljanje stručnog nadzora prilikom 

„Rekonstrukcije dijela ulice Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku, uz rješavanje 

oborinske odvodnje; 

e) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha – zamolba za sanaciju fasade u dvorištu 

produženog boravka Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk; 

f) Razmatranje troškovnika za „Rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada 

Krka u 2021. godini“; 

g) Sanacija krovnih terasa na objektu Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) D. L. iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za probijanje zida okućnice 

obiteljske kuće radi parkiranja automobila u dvorište okućnice; 

b) Prijedlog Mjesnog odbora Milonhnić – za čišćenje šetnica i biciklističkih staza na 

području Mjesnog odbora; 

c) Obrt za trgovinu i proizvodnju „Meduza“ iz Krka, vl. M. M., zamolba za davanje 

suglasnosti za korištenje javne površine pored Velog parka, za prodaju nakita i 

suvenira, temeljem trogodišnjeg Ugovora o zakupu javne površine, sklopljenim s 

Gradom Krkom; 

d) Obrt za trgovinu i proizvodnju „Perla“ iz Krka, vl. A. Ž. – zamolba za davanje 

suglasnosti za korištenje javne površine pored Velog parka, za prodaju nakita i 

suvenira, temeljem trogodišnjeg Ugovora o zakupu javne površine, sklopljenim s 

Gradom Krkom,  na način da bi djelatnost počeli obavljati od 25. ožujka 2021. 

godine. 
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e) Izvješće o radu davatelja javne usluge – Obrazac IRDJU, dostavljeno od tvrtke 

Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

f) Informacija Pročelnika JUO Grada Krka o pristiglom dopisu od strane RH 

Povjerenstva za sukob interesa, za dostavu podataka i akata o službenim vozilima 

u vlasništvu Grada Krka; 

g) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju hitne sanacije oštećenja podmorskog i 

nadmorskog dijela Glavnog mula u luci Krk, dostavljenog od Županijske lučke 

uprave Krk. 

h) Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini Krk d.d. za 

sve djelatnike Gradske uprave Grada Krka i proračunske korisnike.  

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

 Prima se na znanje zamolba E. J. iz Zaprešića, za pomoć oko dugoročnog najma 

stana. 

 

Grad Krk u Registru nekretnina nema stanova koje može dodijeliti u najam, te 

nismo mogli udovoljiti zamolbi.  

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Udruzi „Muzika u koracima“, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 1.500,00 u cilju realizacije projekta „Glazbeni kamp gitara 2021“. 

 

 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. 

godini, Udruzi Invalida Grada Rijeke, odobrava se financijska potpora u iznosu 

od 2.000,00 u cilju realizacije projekta „Želim mogu i hoću – nema mjesta za 

samoću“. 

 

 Udruzi „Društvo naša djeca“ iz Siska odobrava se financijska potpora za 

financijsku pomoć u obnovi objekta dječjeg odmarališta u Omišlju, te se iz 

Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 10.000,00 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 
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a) Prihvaća se prijedlog S. K. iz Krka, za zamjenu niša za lijes broj 18 i 22, koje 

se nalaze na starom dijelu Gradskog groblja u Krku, za niše broj 9 i 10 ( blok 

GN6- BLOK 2), koje se nalaze na novom dijelu Gradskog groblja u Krku.      

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda Rješenje o korištenju 

niša za lijes na Gradskom groblju u Krku za niše br. 9 i 10 (blok GN6- BLOK 

2).  

O b r a z l o ž e n j e 

S. K. iz Krka,  podnio je zahtjev da mu se omogući zamjena njegovih grobnih niša 

za lijes na gradskom groblju u Krku, (broj niša 18 i 22)  u kojima nije nitko 

sahranjen, za drugu poziciju niša za lijes na gradskom groblju koje se nalaze bliže 

jedna drugoj.    

Kao prilog zamolbi  dostavio je Rješenje Grada Krka, Upravnog odjela za 

komunalni sustav, Klasa: UP/I-363-02/07-01/21, Urbroj: 2142/01-04-08/DR-2, od 

23. listopada 2008. godine i Ugovor o prijenosu prava korištenja grobnog mjesta 

između M. L. iz Pinezića, Krč 62 i S. K. iz Krka, ovjeren u javnobilježničkom 

uredu Miljenka Katunar Zrinski u Krku, od dana 22. veljače 2021. godine, broj: 

OV-886/2021, kojima dokazuje korisništvo dviju niša, 18 i 22 na starom dijelu 

Gradskog groblja u Krku. 

Uvidom u grobne evidencije Grada Krka, utvrđeno je na novom bloku GN6 - 

BLOK2 postoje prazne niše za lijes koje su numerirane brojevima 9 i 10, te se iste 

mogu dodijeliti na trajno korištenje podnositelju zahtjeva, bez naknade, u zamjenu 

za niše broj 18 i 22 na starom dijelu groblja u Krku, o čemu će JUO Grada Krka, 

Odsjek za komunalno gospodarstvo donijeti Rješenje.    

 

b) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Kornić za financiranje  sanacije 

makadamskog puta „Stari Klanci“ te slaganje suhozida u dužini od 67 

metara, te se sukladno ponudi Obrta „Gromača iz Kornića vl. E. B. odobrava 

iznos od 9. 290,00 kn, u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje  sanacije 

makadamskog puta od naselja vrh prema uvali Sv. Juraj, te se sukladno 

ponudi Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha odobrava iznos od 44.850,00 kn, u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a i to za:  

područje “Magriž”  110 m3 jalovine i  

područje Punta Groša 120 m3 jalovine, te dobavom i ugradnjom agregata.  

 

d) Prihvaća se zamolba N. F. iz Krka, za obročno plaćanje komunalnog 

doprinosa za ozakonjenje postojeće završene manje zahtjevne zgrade 

stambene namjene izgrađene na k. č. 2494 k.o. Krk grad u gradu Krku. 

 

Podnositelju zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog 

doprinosa u 10 ( deset) jednakih mjesečnih rata, sukladno članku 7. Odluke o 
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komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko goranske županije“ 

broj: 43/18 i 15/20).    

Na odobreno obročno plaćanje podnositelju zamolbe se obračunava kamata u 

visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.  

Grad Krk predlaže ZOU Braut & Petrinić iz Rijeke da po predmetu ovršnog 

postupka koji je pokrenut prema podnositelju zamolbe, privremeno odgodi 

sudske radnje i postupke, te će se isti postupak nastaviti ukoliko se komunalni 

doprinos ne naplati u cijelosti, temeljem odgovarajućeg Rješenja o plaćanju 

komunalnog doprinosa, koja Rješenje će izdati JUO Odsjek za komunalno 

gospodarstvo.   

 

e) Prima se na znanje troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za 

građevinske radove na sanaciji asfaltnog zastora u dijelu ulice Krčkih 

Iseljenika u gradu Krku, čija procijenjena vrijednost radova iznosi 

110.233,13 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

Budući da predmetna sanacija dijela ulice Krčkih Iseljenika nije predviđena 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini („Službene 

novine Primorsko goranske županije“ broj: 42/20) uvrstiti će se u Rebalans 

Proračuna za 2021. godinu, a do početka turističke sezone izvesti će se radovi 

na nužnoj sanaciji postojećeg asfaltnog sloja u dijelu ulice Krčkih Iseljenika u 

gradu Krku.  

Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Odsjek za komunalno 

gospodarstvo.  

 

Ad 3. 

Prijedlog Mjesnog odbora Milohnić za davanje suglasnosti za smještaj i korištenje posuda za 

otpad na sabirnom mjestu gdje se i sad nalaze posude, pored trgovine u naselju Milohnić, za 

potrebe konobe „Pud brest“ obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Milohnić, te Grad Krk daje suglasnost za 

smještaj i  korištenje posuda za otpad na sabirnom mjestu gdje se i sad nalaze posude 

pored trgovine, u naselju Milohnić za potrebe konobe „Pud brest“.  

Obzirom da je položaj za smještaj posuda za otpad u centru naselja Milohnić, 

preporuča se zaključavanje posuda kako se ne bi stvarao nered, te ključ proslijedi tvrtki 

Ponikve Eko otok Krk.  

Ad 4. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Krk u 2020. godini, obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  
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Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Krk u 2020. 

godini – vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće koje čini njegov sastavni dio.  

Sukladno zakonskim odredbama ovo Izvješće objaviti će se javnom glasilu „Službene 

novine Primorsko goranske županije“ i dostaviti Primorsko goranskoj županiji 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Rijeka.  

Ad 5. 

Ponudu tvrtke Hitra Produkcija Dokumenata d.o.o. iz Zagreba, za uslugu produkcije 

dokumenata i informatičke usluge (Keks-pay račun), obrazložila je Dinka Pejnović, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Odgađa se donošenje zaključka po ponudi tvrtke Hitra Produkcija Dokumenata d.o.o. iz 

Zagreba, za uslugu produkcije dokumenata i informatičke usluge (Keks-pay račun i 

dr.). 

Ad 6. 

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 D. B. iz Nenadića, za sufinanciranje  asfaltiranja puta u 

naselju Milohnić prema k.č. 1427/1, 1427/2 k.o. Linardići.  

 

Predlaže se podnositelju zamolbe da sudjeluje u investiciji sa 40% sredstava 

nabavne vrijednosti sukladno članku 167. Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a ostatak investicije 

od 60 % financirati će Grad Krk.  

 

Nakon pozitivnog očitovanja D. B. iz Nenadića, JUO Grada Krka,  Odsjek za 

opće, pravne i kadrovske poslove, provesti će postupak nabave za izvođenje 

predmetnih radova, te s podnositeljem zamolbe sklopiti Ugovor o donaciji 

sredstava, sukladno navedenom članku Zakona o prostornom uređenju.    

 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da od Eda Hera 

dipl. ing. građ. naruči izradu tehničkog rješenja i troškovnik radova s 

procijenjenom vrijednošću radova za asfaltiranje predmetnog puta.   
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b) Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da Ovlaštenom 

procjenitelju Petru Mrak, iz Rijeke naruči izradu Elaborata procjene zemljišta i 

objekata za cijeli obuhvat planirane izgradnje Dječjeg vrtića u Vrhu.   

 

Nakon izrađenog Elaborata procjene vrijednosti zemljišta za izgradnju Dječjeg 

vrtića Vrh, obvezuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da pripremi 

Predugovore sa svi vlasnicima zemljišta nakon čega će se upotpuniti započeti 

elaborat evidentiranja međa u katastru i započeti izrada novog elaborata za 

ostali dio čestica.  

 

c) Prima se na znanje informacija Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

o ishođenoj lokacijskoj dozvoli za Reciklažno dvorište za građevni otpad na 

dijelu k. č. 2693/74, 3638 sve k.o. Poljica. 

 

Obvezuje se Odsjek,  da Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine uputi Dopis vezan uz potpisivanje Ugovora o ustupanju 

zemljišta na dijelu  k. č. 2693/74, 3638 sve k.o. Poljica, u cilju rješavanja  

imovinsko pravnih odnosa, te realizacije projekta izgradnje Reciklažnog  

dvorišta za građevni otpad.  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za obavljanje stručnog nadzora (tehničkog i 

financijskog) prilikom „Rekonstrukcije dijela ulice Vidikovac pokraj kbr. 14 u 

gradu Krku, uz rješavanje oborinske odvodnje“, u iznosu od 7.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha za sanaciju fasade u 

dvorištu produženog boravka Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk,  u 

iznosu od 13.200,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

f) Prihvaća se troškovnik za projekt  „Rekonstrukcija javne rasvjete na području 

Grada Krka u 2021. godini“, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ., koja 

procijenjena vrijednost  iznosi 385.528,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a (procijenjena vrijednost obuhvaća 94.090,00 kn za građevinske radove i 

291.438,00 kn za elektromontažne radove, u koje iznose nije uključen iznos PDV-

a).   

 

Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da dostavi i upotpuni Mjere sa tehničkom 

specifikacijom za izgradnju elektromonterskih radova na proširenju javne 

rasvjete u 2021. godini, nakon čega će Odsjek za opće, pravne i kadrovske 

poslove provesti postupak javne nabave.  

 

g) Prima se na znanje projektna dokumentacija za sanaciju krovnih terasa na 

prvom katu Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk izrađena od tvrtke Vitus 
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d.o.o. Malinska, čija  ukupna procijenjena vrijednost iznosi 292.348,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos  PDV-a.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak 

javne nabave za sanaciju krovnih terasa na prvom katu Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk.  

 

Investiciju iz stavka 1. ovog zaključka potrebno je uvrstiti u Rebalans Proračuna 

za 2021. godinu.  

 

Ad 7. 

Prijedloge i zamolbe  Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik 

Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e    

a) D. L. iz Krka, suvlasniku nekretnine u gradu Krku, na k.č. 3432/1 k.o. Krk,  

daje se suglasnost za probijanje ogradnog zida prema prometnici -  javnoj 

površini u Kvarnerskoj ulici u gradu Krku, radi pristupa automobila za 

parkiranje u okućnici stambenog objekta.  

 

Obrazloženje 

 

D. L. podnio je Gradu Krku zahtjev za probijanje ogradnog zida na k.č.  3432/1 

k.o. Krk prema prometnici u Kvarnerskoj ulici u gradu Krku, radi potrebe pristupa 

parkiranja automobila u vlastitoj okućnici.   

 

Kako je podnositelj zamolbe suvlasnik nekretnine,  te je izrađen elaborat etažnog 

vlasništva za stambeni objekt na k.č. 3432/1 k.o. Krk,  a podnositelj zamolbe nema 

više mogućnost dosadašnjeg pristupa automobilom u dvorište stambenog objekta,  

odobrava se    probijanje ogradnog zida okućnice obiteljske kuće prema cesti, 

odnosno javnoj površini prometnici u Kvarnerskoj ulici u gradu Krku.  

  

b) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Milohnić, za čišćenje šetnica i 

biciklističkih staza na području Mjesnog odbora, temeljem ponude tvrtke 

Dabiskop d.o.o. iz Nenadića i to:  

- za proširenje i uređenje kolnog puta od predjela Podvornica do predjela srdele u 

iznosu od 48.150,00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

- za strojno krčenje i popravak ceste od predjela Srdele do ceste koja vodi prema 

crkvici Sv. Krševana i uvali Čavlena u dužini od 300m, u iznosu od 5.900,00 kn, u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

 

c) Obrt za trgovinu i proizvodnju „Meduza“ iz Krka, vl. M. M. i Grad Krk 

sklopili su dana 30. travnja 2019. godine trogodišnji Ugovor o zakupu javne 

površine na mikrolokaciji pored Velog Parka, za obavljanje djelatnosti: 

prodaja nakita i suvenira, Klasa: 374-03/19-01/59, Urbroj: 2142/01-02/1-19-2. 
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Grad Krk daje suglasnost Obrtu za trgovinu i proizvodnju „Meduza“ iz Krka 

za korištenje javne površine i početak obavljanja djelatnosti na naprijed 

navedenoj javnoj površini,  od 25. ožujka 2021. godine, uz poštivanje 

propisanih epidemioloških mjera.  

 

d) Obrt za trgovinu i proizvodnju „Perla“ iz Krka, vl. A. Ž. iz Krka i Grad Krk 

sklopili su dana 15. travnja 2019. godine trogodišnji Ugovor o zakupu javne 

površine na mikrolokaciji pored Velog Parka, za obavljanje djelatnosti: 

prodaja nakita i suvenira, Klasa: 374-03/19-01/44, Urbroj: 2142/01-02/1-19-2. 

  

Grad Krk daje suglasnost Obrtu za trgovinu i proizvodnju „Perla“ iz Krka za 

korištenje javne površine i početak obavljanja djelatnosti na naprijed 

navedenoj javnoj površini,  od 25. ožujka 2021. godine, uz poštivanje 

propisanih epidemioloških mjera.  

 

e) Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge – Obrazac IRDJU, 

dostavljeno od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – vidi prilog predmetno 

Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Izvješće o radu davatelja javne usluge – Obrazac IRDJU upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

f) Prima se na znanje dopis RH Povjerenstva za sukob interesa, Klasa:711-I-P-

257-20/21-10-12, od 10. ožujka 2021. godine za dostavu podataka i akata o 

službenim vozilima u vlasništvu Grada Krka. 

 

Obvezuje se pročelnik JUO Grada Krka za dostavu traženih podataka RH 

Povjerenstvu za sukob interesa .  

 

g) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju hitne sanacije oštećenja 

podmorskog i nadmorskog dijela Glavnog mula u luci Krk, dostavljenog od 

Županijske lučke uprave Krk- vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

 

h) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon 

bona za Uskrsne blagdane,  u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti 

u Trgovini Krk d.d. za sve zaposlenike Gradske uprave  i proračunske 

korisnike Grada Krka, obzirom da su u Proračunu Grada Krka za 2021. 

godinu,  kao i u financijskim planovima proračunskih korisnika osigurana 

sredstva za navedenu namjenu.  

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za proračun i financije.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11, 50 sati. 
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 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


