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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-21-45 

Krk, 29. studenog 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 21. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 29. studenog (ponedjeljak) 2021. godine u 

Uredu gradonačelnika  Grada Krka.  

 

Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Franjo Volarić, privremeni Zamjenik gradonačelnika, Marinko Bajčić, pročelnik 

JUO, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Džimi Skomeršić, 

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

proračun i financije, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, 

Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Vedran 

Hajdin, voditelj Pododsjeka za prometno redarstvo,  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. Konoba Šime d.o.o. Krk zastupane po Iris Radivoj iz Krka, - prijedlog za betoniranje 

javne površine – terase na Obali Hrvatske mornarice, u gradu Krku. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za Božićne 

blagdane, za korisnike socijalnog programa; 

 obavijest udruge Kreativni Krk o korištenju kino dvorane za dane 15. i 16. 

prosinca 2021. godine u cilju snimanja trećeg studijskog albuma „Mimika 

orkestra“; 

 Damir Škarpa iz Zagreba,- prijedlog autora 2. dopunjenog i proširenog izdanja 

Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša, za suradnju za oglašavanje u 

„Leksikonu najznačajnijih hrvatskih sportaša; 

 Dom za starije osobe „Mali Kartec“ iz Krka, - zamolba za sufinanciranje 

radnog mjesta gerontodomaćice;   

 Udruga Muzika u koracima, Krk, Brzac 97- zamolba za korištenje javne 

površine; 
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 Udruga Poslovni klaster „Hrvatski otočni proizvod“ Tkon – zamolba za 

sufinanciranje rada udruge; 

 Udruga „Žene za otok“ – zamolba za podrškom projekta „Žene, krila i 

korijeni“;   

 Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada 

Krka za 2022. godinu. 

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2021. godini; 

b) D. D. iz Krka,  zamolba za davanje suglasnosti za postavu adventske kućice na 

dijelu k.č. 1385/47 k.o. Krk u gradu Krku; 

c) R. K. iz Krka, – zamolba za umanjenje obračunatog komunalnog doprinosa za 

gradnju građevine stambene namjene , - gradnju pomoćne građevine garaže, 

gradnju bazena i gradnju pripadajuće bazenske strojarnice sa kompenzacijskim 

bazenom na k.č. 3867/4 k.o. Krk grad u gradu Krku, te za obročno plaćanje iznosa 

komunalnog doprinosa na tri jednaka obroka unutar godine dana;     

d) S. K. iz Krka, zamolba za umanjenje obračunatog komunalnog doprinosa za 

gradnju građevine stambene namjene , - gradnju pomoćne građevine garaže, 

gradnju bazena i gradnju pripadajuće bazenske strojarnice sa kompenzacijskim 

bazenom na k.č. 3867/4 k.o. Krk grad u gradu Krku,    te za obročno plaćanje 

iznosa komunalnog doprinosa na tri jednaka obroka unutar godine dana.  

4. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu; 

b) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu; 

c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam; 

d) Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta 

„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka 

Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta; 

e) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju 

jamstva za zaduživanje.  

5. Imovinsko – pravni predmeti.  

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; 

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

2021. godinu. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog Dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini, 

b) Prijedlog II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu; 

c) Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja  sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini; 
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d) Prijedlog  pročelnika JUO, za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad 

članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2021. godinu; 

e) Obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave o provedbi projekta s funkcionalnom 

specifikacijom servisa ZIS -a OPKK „Upravljanje zemljišnim podacima“, 

Komponenta 2, Aktivnost 7; 

f) Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Krka; 

g) Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na području Grada Krka 

u 2022. godini; 

h) Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za isplatu Božićnice za proračunske 

korisnike kao i zaposlenike Gradske uprave Grada Krka; 

i) Mjesni odbor  Poljica – zamolba za sufinanciranje izrade fasade na lovačkoj kući 

lovne grupe Poljica; 

j) Opetovani zahtjev vlasnika Restorana „Frankopan“ u Krku, Ivice Pavana za 

postavu staklene pergole na lokaciji restorana u starogradskoj jezgri, a na trgu 

ispod zvonika Krčke katedrale. 

Ad 1. 

Prijedlog Konobe Šime d.o.o. Krk zastupane po Iris Radivoj iz Krka, za betoniranje javne 

površine – terase na Obali Hrvatske mornarice, u gradu Krku, obrazložio je voditelj 

Pododsjeka za prometno redarstvo te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Na temelju Zaključka Gradonačelnika KLASA:022-01/21-01/01, Urbroj: 2142/01-02/1-

21-154-4, od 18. siječnja 2021. godine, prihvaća se prijedlog Konobe Šime d.o.o. Krk 

zastupane po Iris Radivoj iz Krka, za betoniranje javne površine – terase na Obali 

Hrvatske mornarice, u gradu Krku sukladno priloženom grafičkom prilogu.  

Obvezuje se JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo da nakon završenih 

radova izvrši izmjeru zahvata, radi moguće razlike u površini ugostiteljske terase, te o 

istom izvijesti Kolegij.    

Ad 2. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Kako su u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu, osigurana potrebna sredstva, 

prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za dodjelu poklon bona za 

Božićne  blagdane,  u vrijednosti od 500,00 kn koji se može iskoristiti u Trgovini 

Krk d.d. za sve korisnike socijalnog programa s područja Grada Krka. 
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               Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 Prima se na znanje obavijest udruge Kreativni Krk o korištenju kino dvorane za 

dane 15. i 16. prosinca 2021. godine u cilju snimanja trećeg studijskog albuma 

„Mimika orkestra“,  kao i o potrebi korištenja kino dvorane tijekom 2022. godine 

za potrebe snimanja albuma.  

 

 Prima se na znanje ponuda Damira Škarpe iz Zagreba, autora 2. dopunjenog i 

proširenog izdanja Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša, za suradnju za 

oglašavanje u „Leksikonu najznačajnijih hrvatskih sportaša. 

 

Grad Krk zainteresiran je za otkup knjige 2. dopunjenog i proširenog izdanja 

Leksikona najznačajnijih hrvatskih sportaša, te molimo za dostavu ponude.  

 

 Prihvaća se zamolba Doma za starije osobe „Mali Kartec“ iz Krka, za 

sufinanciranje radnog mjesta – pomoćne osobe u kuhinji, za dostavu 

pripremljenih obroka za korisnike usluga. 

Grad Krk će u Proračunu za 2022. godinu osigurati iznos od 50% potrebnih 

sredstava za zapošljavanje osobe iz stavka 1. ovog zaključka.  

Upućujemo podnositelja zamolbe za dostavu Ugovora o financiranju, kojim su 

detaljnije definirana prava i obveze.   

 

 Udruzi Muzika u koracima, Krk, Brzac 97, daje se suglasnost za korištenje javne 

površine na lokaciji placa u naselju Milohnići u cilju realizacije koncertnog 

programa povodom Sv. Nikole s početkom u 12,00 sati dana  5.12.2021. godine.   

Organizator događanja u obvezi je pridržavati se svih propisanih epidemioloških 

mjera, preporuka i uputa nadležnih tijela, koje će biti na snazi navedenog 

datuma. 

 

 Prima se na znanje zamolba Udruge Poslovni klaster „Hrvatski otočni proizvod“ 

Tkon za sufinanciranje rada udruge. 

 

Grad Krk objaviti će uskoro Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. 

godini,  te upućujemo podnositelja zamolbe na prijavu.  

 

 Grad Krk podržava zamolbu Udruge „Žene za otok“ za podrškom projekta 

„Žene, krila i korijeni“ – koji projekt je nastao kao potreba za umrežavanjem, 

edukacijom, osnaživanjem i zajedničkim izlaskom na tržište žena poduzetnica 

otoka Krka, te potrebe za očuvanjem prirodne i kulturne baštine.  

U cilju prijave na natječaj PGŽ-a, upućuje se Odsjek za društvene djelatnosti za 

pripremu pisma namjere kao podrške udruzi. 

 

 Daje se pozitivno mišljenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 

2022. godinu.  
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          Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu, te prijedlog Odluke o 

davanju  odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. 

godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 3.  

Prijedloge 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)  

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini.  

 

2. Prijedlog Odluke o  II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2021. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

b)  

Prima se na znanje zamolba D.D. iz Krka, za davanje suglasnosti za postavu adventske 

kućice na dijelu k.č. 1385/47 k.o. Krk, (prostor dijela Trga bana Josipa Jelačića) u gradu 

Krku. 

Upućujemo podnositelja zamolbe da vezano za zamolbu iz stavka 1. ovog zaključka  

ishodi prethodno mišljenje Turističke zajednice Grada Krka, obzirom da je Turistička 

zajednica organizator manifestacije „Advent u gradu Krku 2021.“, te je za postavu 

Adventskih kućica bio raspisan  Javni poziv za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo 

za vrijeme Adventa u Krku 2021.“  

c)  

R. K. iz Krka,  za gradnju građevine stambene namjene, gradnju pomoćne građevine 

garaže, gradnju bazena i gradnju pripadajuće bazenske strojarnice sa kompenzacijskim 

bazenom na k.č. 3867/4 k.o. Krk grad u gradu Krku, odobrava se  umanjenje plaćanja 

komunalnog doprinosa za predmetnu nekretninu temeljem odredbi članka 10. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ broj: 43/18 i 15/20).    

Sukladno članku 10. Odluke o komunalnom doprinosu podnositelju će se odobriti  

popust do 500m
3
 ( 375, 45 m

3
 obujam u vlasništvu - pravo na dodatni popust u iznosu od 

124,55 m
3
) a razlika u obujmu iznad 500m

3
 obračunati će se po punoj cijeni obračuna 

komunalnog doprinosa, što sukladno obračunu obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

iznosi 1.671,09 m
3
, 

 
za građevinu stambene namjene.  

Podnositelju zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog doprinosa u 3  

(tri) jednaka mjesečna obroka, tijekom jedne kalendarske godine, sukladno članku 7. 

Odluke o komunalnom doprinosu.    
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Na odobreno obročno plaćanje podnositelju zamolbe se obračunava kamata u visini 

eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.  

 Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih 

odredbi ovog zaključka,  izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa.  

d)  

S. K. iz  Krka,  za gradnju građevine stambene namjene,  gradnju pomoćne građevine 

garaže, gradnju bazena i gradnju pripadajuće bazenske strojarnice sa kompenzacijskim 

bazenom na k.č. 3867/4 k.o. Krk grad u gradu Krku,  odobrava se  umanjenje plaćanja 

komunalnog doprinosa za predmetnu nekretninu temeljem odredbi članka 10. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ broj: 43/18 i 15/20).  

Sukladno članku 10. Odluke o komunalnom doprinosu podnositelju će se odobriti  

popust do 500m
3
 ( 375, 45 m

3
 obujam u vlasništvu - pravo na dodatni popust u iznosu od 

124,55 m
3
) a razlika u obujmu iznad 500m

3
 obračunati će se po punoj cijeni obračuna 

komunalnog doprinosa, što sukladno obračunu obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

iznosi 1.590,38 m
3
, za građevinu stambene namjene.  

 

Podnositelju zamolbe odobrava se obročno plaćanje iznosa komunalnog doprinosa u 3  

(tri) jednaka mjesečna obroka, tijekom jedne kalendarske godine, sukladno članku 7. 

Odluke o komunalnom doprinosu.    

 

Na odobreno obročno plaćanje podnositelju zamolbe se obračunava kamata u visini 

eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.  

   Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih 

odredbi ovog zaključka,  izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa.  

Ad 4. 

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)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2021. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

b)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka. 
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Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2021. godinu,   

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

c)  

Utvrđuje se prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni 

zajam - vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam,   

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

d)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju 

projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 

otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta, - vidi 

prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta „Projekt 

prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma 

namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta,  upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

e)  

Utvrđuje se prijedlog  Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i 

davanju jamstva za zaduživanje - vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog 

zaključka. 

Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva 

za zaduživanje,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 5. 

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. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Provođenje 

stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2022. 

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

25/21. 

2.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Provođenje 

stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka 

u 2022. godini. Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave : 

NMV: 23/21. 
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3.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu robe: Nabava 

uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2022. godini. Procijenjena vrijednost nabave: 

70.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave : NMV: 26/21. 

4.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Izrada 

aerofotogrametrijskog snimanja Grada Krka . Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 

kuna. Evidencijski broj nabave : NMV: 28/21. 

5.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu radova: Izgradnja 

sanitarnog čvora na groblju Sveta Fuska u Pinezićima . Procijenjena vrijednost nabave: 

116.120,00 kuna. Evidencijski broj nabave : NMV: 30/21. 

6.Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Izrada 

tehničke dokumentacije za potrebe izrade UPU-a novog groblja u gradu Krku. Procijenjena 

vrijednost nabave : 100.000,00 kuna. Evidencijski broj nabave : NMV: 29/21. 

7.Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č. 1699/24 k.o. Linardići , površine 153 m
2
 , 

vlasništvo D. R. iz Malinske,  koja parcela ulazi u sastav ceste u naselju Brzac. 

8. Prijedlog U. C. iz Italije , R. F. iz Krka i drugi za zaključenje kupoprodajnog ugovora za 

k.č. 3865/10 k.o. Krk grad ( z.č. 1587/10 k.o. Krk , površine 18 m
2
 koja parcela ulazi u sastav 

ceste. 

9.Prijedlog P. S. iz Slovenije, Ljubljana za kupnju k.č. 2472/2 k.o. Krk grad ( gr.č. 919/2 k.o. 

Krk ) površine 109 m
2
 i dijela k.č. 2473/1 k.o. Krk grad ( gr.č. 920/1 k.o. Krk ) površine 81 

m
2
, koje parcele se nalaze unutar okućnice zgrade izgrađene na k.č. 2472/1 k.o. Krk grad , 

vlasništvo predlagatelja. Također predlagatelj predlaže i rješavanje imovinsko pravnih 

odnosa na dijelovima njegovih parcela koji ulaze u sastav alsfaltirane ulice i to dio 2469/2 

k.o. Krk grad površine 16 m
2
 , dio 2472/1 k.o. Krk grad površine 4 m

2
 i dio k.č. 2473/2 k.o. 

Krk grad površine 15 m
2
. 

10. Prijedlog R. P. iz Rijeke   i M. P. iz Viškova,  vlasnika k.č. 3861/1 i k.č. 3860/3 , obje k.o. 

Krk grad , za kupnju  k.č. 3859/4 k.o. Krk grad ( z.č. 1591/8 k.o. Krk ) površine 47 m
2
 , koja 

parcela ulazi u sastav građevinske parcele u vlasništvu predlagatelja.  

11. prijedlog Bodang d.o.o. sa sjedištem u Krku , riječka 5 za formiranje ugostiteljske terase 

na dijelu k.č. 3106/10 k.o. Krk grad za potrebe ugostiteljskog objekta koji predlagatelj ima 

namjeru otvoriti u kući sagrađenoj na k.č. 3099 k.o. Krk grad. 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

Ad 6. 

Prijedloge 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  
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a) Utvrđuje se prijedlog  II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu - vidi prilog predmetni prijedlog II. Izmjena i dopuna 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu koji čini sastavni dio 

ovog zaključka. 

 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu,   upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu - vidi prilog predmetni prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2022. godinu koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,  

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

Ad 7. 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Utvrđuje se prijedlog Dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 

2021. godini – vidi prilog predmetnu Dopunu Plana …koja čini sastavni dio ovog 

zaključka.  

 

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini, objavit 

će se na internetskim stranicama Grada Krka.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog  II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke 

pristojbe za 2021. godinu. 

 

Prijedlog II. Izmjene Programa, iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

c) Utvrđuje se prijedlog II. Izmjene Programa korištenja  sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini.  

 

Prijedlog II. Izmjene Programa, iz stavka 1. ovog zaključka upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

d)  
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1. Odobrava se isplata godišnjih nagrada za volonterski rad izabranim 

predsjednicima i članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2021. 

godinu i to kako slijedi:  

- predsjednicima Mjesnih odbora u iznosu od 2.000,00 kn i  

- članovima Mjesnih odbora u iznosu od 1.000,00 kn. 

 

2. Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog Zaključka 

sukladno priloženom popisu izabranih članova Mjesnih odbora na području 

Grada Krka koji čini njegov sastavni dio.   

 

e) Prima se na znanje obavijest Ministarstva pravosuđa i uprave o provedbi 

projekta s funkcionalnom specifikacijom servisa ZIS -a OPKK „Upravljanje 

zemljišnim podacima“, Komponenta 2, Aktivnost 7. 

 

Grad Krk prihvaća sudjelovanje u projektu s funkcionalnom specifikacijom 

servisa ZIS -a OPKK „Upravljanje zemljišnim podacima“, Komponenta 2, 

Aktivnost 7, te do lipnja 2022. godine pripremiti će se mogućnosti za povezivanje 

sa ZIS-om.  

 

f) Prima se na znanje Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Grada Krka.   

 

Nacrt Odluke iz točke I. ovog Zaključka, javno će se objaviti na mrežnim 

stranicama Grada Krka, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

 

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke iz točke I. ovog Zaključka mogu se 

dostavljati od 14. 12 do 14. 01.2022. godine. 

  

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi podnose se na propisanom obrascu na 

naznačenu adresu elektroničke pošte.  

 

g) Utvrđuje se prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na 

području Grada Krka u 2022. godini- vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja 

čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Prijedlog  Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  radova na području Grada 

Krka u 2022. godini,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja.  

 

h) Budući da su u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu osigurana sredstva za 

isplatu Božićnice, odobrava se isplata  svim proračunskim korisnicima kao i 

zaposlenicima Grada Krka u iznosu od 1.000,00 kn - Božićnice i 1.000,00 kn -  

nagrade za radne rezultate,  koji iznos se ima isplatiti tijekom prosinca 2021. 

godine. 
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i) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora  Poljica za sufinanciranje izrade fasade na 

lovačkoj kući lovne grupe Poljica, te se iz Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu, na temelju ponude Obrta za usluge „Kamp Depo Adria“ vl. Kristijan 

Kosić iz Vrha, odobrava iznos od 12.240,00 kn u koji iznos je uključen iznos 

PDV-a.  

 

j) Na temelju mišljenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorskog odjela Rijeka, Klasa: 612-08/21-23/0770, Urbroj: 532-05-02-

11/12-21-4, od 24. ožujka 2021. godine, Grad Krk daje suglasnost za postavu  

staklene pergole na lokaciji restorana u starogradskoj jezgri, a na Trgu ispod 

zvonika Krčke katedrale, uz uvjet cjelogodišnjeg poslovanja restorana, obzirom 

da u zimskom razdoblju Grad Krk ima nedovoljnu ugostiteljsku ponudu.  

Staklena pergola treba biti montažno demontažnog karaktera, bez zadiranja u 

arheološke slojeve i građevne strukture okolnih povijesnih građevina.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da na temelju Ugovora o 

zakupu javne površine sa tvrtkom Pavan d.o.o. Krk,  Klasa: 374-02/21-01/05, 

Urbroj: 2142/01-02/1-21/2 od 06. travnja 2021. godine, pripremi Anex ugovora o 

zakupu javne površine – terase za dio k.č 3029 k.o. Krk grad, površine 95,44 m
2
, 

u kojem ugovoru će stajati cjelogodišnji zakup predmetne javne površine.  

 

Podnositelj zamolbe dužan je ishoditi Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra za 

uređenje Trga od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne 

baštine, Konzervatorskog odjela Rijeka.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,10 sati. 

 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 


