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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-5 

Krk, 17. siječnja 2022. 

Z A P I S N I K 

 

sa 26. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. siječnja (ponedjeljak) 2022. 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, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Adreana 

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:  

  prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje Povjerenstva za 

provedbu natječaja za financiranje Javnih potreba u 2022. godini; 

 prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje Povjerenstva za 

otvaranje prijava prispjelih na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. 

godini i koje Povjerenstvo će ocjenjivati programe ili projekte, te da li su 

prijavljeni ispunili sve propisane uvjete iz Javnog poziva; 

 prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2022. godini, dostavljen od Radija 

otok Krk; 

 Z. P. iz Krka -  zamolba za  sufinanciranje boravka djeteta Lene Puškar, u 

dječjem vrtiću Malinska,  tijekom pedagoške godine 2021./2022. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:    

a) T. K. iz Krka, zamolba  za umanjenje obračunatog komunalnog doprinosa za 

gradnju građevine stambeno poslovne namjene i gradnju pomoćne zgrade – 

spremišta na k.č. 81/4 k.o. Vrh; 

b) Udruga Ruke iz Kornića, Ravnica 36 zamolba za davanje suglasnosti za korištenje 

prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku, koji je u privatnom 

vlasništvu, za dane 18. i 19. siječnja  2022. godine,  u cilju održavanja manifestacije 
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izlaganja, kušanja i prodavanja biranih prehrambenih hrvatskih tradicijskih 

proizvoda. 

3. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) DLS d.o.o. Rijeka – ponuda za izradu Plana djelovanja JLS ( Grada Krka) u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu; 

b) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2022. 

godinu; 

c) Radni prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću; 

d) Prijedlog Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godinu; 

e) Prijedlog  Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina  Frankopan“ Krk; 

f) Radni prijedlog  Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka. 

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Tvrtka Terradecor d.o.o. – ponuda za dodatne radove na zgradi stare Vijećnice, u 

gradu Krku.     

5. Imovinsko – pravni predmeti.  

 

Ad1. 

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  

o U Povjerenstvo za poslove provedbe natječaja za financiranje javnih potreba u 

2022. godini imenuju se:  

- Vedran Hajdin, mag. ing. prom.,  voditelj Pododsjeka za prometno redarstvo - 

za Predsjednika Povjerenstva, 

- Josipa Mrakovčić, prof.,  stručna suradnica za protokol i informiranje,  

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove  – članica  i 

- Svjetlana Jurić,  administrativni  referent Odsjeka za opće, pravne i kadrovske 

poslove – članica. 

 

o U Povjerenstvo za poslove provedbe Javnog poziva za financiranje javnih potreba 

u 2022. godini imenuju se:  

- Marinko Bajčić, dipl. iur., pročelnik JUO  – za Predsjednika Povjerenstva, 

- Mladen Pavačić  dipl. oec. stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije  – član  

i 

- Mladena Matejčić bacc. admin. publ. viši stručni referent Odsjeka za opće, pravne 

i kadrovske poslove – članica. 
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 Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2022. godini, dostavljen od 

Radija otok Krk, za praćenje rada i aktualnosti s područja Grada Krka u iznosu 

od 78.000,00 kn (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

Zaključka). 

 Budući da dijete podnositeljice zamolbe L. P.  nije primljena u Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih 

razloga traži sufinanciranje boravka djeteta u vrtić Malinska tijekom pedagoške 

godine 2021. / 2022., Grad Krk sufinancirati će boravak djeteta L. P. iz Krka,  u 

vrtić Malinska, do 01. siječnja 2022. godine do zaključno 31. kolovoza 2022. godine.  

 

Ad 2. 

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) T. K. iz Krka,  za gradnju za gradnju građevine stambeno poslovne namjene i 

gradnju pomoćne zgrade – spremišta na k.č. 81/4 k.o. Vrh, odobrava se  umanjenje 

plaćanja komunalnog doprinosa za predmetnu nekretninu temeljem odredbi 

članka 10. i 13. 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 500m3 ( 127,53 m3 obujam u vlasništvu - pravo na dodatni popust u 

iznosu od 372,46 m3) a razlika u obujmu iznad 500m3 obračunati će se po punoj 

cijeni obračuna komunalnog doprinosa, što sukladno obračunu obveze plaćanja 

komunalnog doprinosa iznosi 333,40 m3  za građevinu stambene namjene.  

Za dio građevine u kojoj će se proizvoditi mesni proizvodi, te koja ima obujam od 

223,31 m3 jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjiti će se za 80%, 

sukladno članku 13. uvodno navedene Odluke o komunalnom doprinosu. 

 Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih 

odredbi ovog zaključka,  izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog 

doprinosa.  

 

b) Udruzi „Ruke“ iz Kornića daje se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga 

bana Josipa Jelačića u gradu Krku, (prostor dvorišta poslovnog objekta na k.č. 

3194/14 k.o. Krk), za dane 18. i 19. siječnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 -

20,00 sati, u cilju održavanja manifestacije izlaganja, kušanja i prodavanja biranih 

prehrambenih hrvatskih tradicijskih proizvoda. 

 

Ad 3. 

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  
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a) Prihvaća se ponuda DLS d.o.o. Rijeka za izradu Plana djelovanja JLS (Grada 

Krka) u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, u iznosu od 3.900,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka 

i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Krka za 2022. godinu.  

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 

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

usvajanja.  

 

c) Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i 

peticija Gradskom vijeću. 

 

d) Utvrđuje se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini. 

Naziv akta prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, očekivano vrijeme donošenja 

i provedbe internetskog savjetovanja i nositelj izrade i provedbe, donositelj akta 

iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će biti objavljen na 

internetskim stranicama Grada Krka www.gradkrk.hr 
 

e) Prima se na znanje prijedlog  Pravilnika o upisu u Dječji vrtić „Katarina  

Frankopan“ Krk. 

Stručne službe JUO Grada Krka u koordinaciji sa Dječjim vrtićem razraditi će 

Mjerilo upisa i dodatne kriterije pri upisu djece u dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk, vezano uz dokumentaciju kojom se potvrđuje mjesto boravka 

roditelja i djeteta.  

 

f) Prima se na znanje radni prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Krka.   

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka obavijestiti će članove vijeća da u roku 

30 dana dostave svoje primjedbe i prijedloge na radni prijedlog Izmjena i dopuna 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, čiji bi Nacrt, nakon utvrđenog roka 

uputili na E savjetovanje.   

 

Ad 4. 

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

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k   

http://www.gradkrk.hr/
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a) Prihvaća se ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. za dodatne radove na zgradi stare 

Vijećnice, u gradu Krku, u iznosu od 24.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

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.Prijedlog R. P. iz Rijeke i M. P. iz Viškova, vlasnika građevinskih parcela 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 m2 , vlasništvo Grada Krka , koja parcela čini jedinstvenu građevinsku parcelu sa parcelama 

u vlasništvu predlagatelja.  

 

2. Prijedlog M. Š. iz Ljubljane, vlasnika građevinske parcele k.č. 3632/1 k.o. Krk grad, za 

kupnju dijela k.č. 3629/4 k.o. Krk grad površine cca 50 m2 vlasništvo Grada Krka radi uređenja 

tog dijela u svrhu parkirnog mjesta.  

 

3. Prijedlog B. P. iz Baške,  vlasnika stambeno poslovne građevine izgrađene na z. č. 1478/28 

i z.č. 1478/94 obje k.o. Kornić, za kupnju z. č. 1478/156 k.o. Kornić, površine 42 m2 upisane u 

z.k. ul. 123 k.o. Kornić kao opće dobro, radi uređenja iste kao parkinga za dostavna vozila i 

okretište za dostavu.  

 

4. Prijedlog M. J. iz Milohnića za kupnju 135/480 dijela 1041/1 koja parcela ima ukupnu 

površinu od 345 m2 , 135/480 dijela gr.č. 57 koja parcela ima ukupnu površinu od 83m2 i 3/24 

dijela gr.č. 58/2 ukupne površine 122 m2 sve k.o. Poljica suvlasništvo Grada Krka , u naravi 

neigrađeno građevinsko zemljište i ruševna građevina u naselju Milohnići. Parcele su u 

preostalom dijelu u vlasništvu fizičkih osoba.  

 

5. Prijedlog M. M. iz Krka,  za zamjenu nekretnina i to k.č. 3159 k.o. Krk grad površine 308 m2 

vlasništvo Grada Krka u naravi neigrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku, za z.č. 1133/1 

k.o. Krk površine 4660 m2 vlasništvo predlagateljice, u naravi zemljište koje ulazi u sastav 

areala na kojem je predviđena izgradnja novog groblja u gradu Krku.  

Zemljište u vlasništvu Grada Krka predlagateljica želi u zamjenu u svrhu uređenja parkirnih 

mjesta za potrebe građevine koja se nalazi u staroj jezgri grada Krka.   

 

6.Prijedlog N. M. iz Krka,  za zamjenu nekretnina i to z.č. 1517/1 k.o. Kornić površine 765 m2 

vlasništvo predlagatelja, u naravi zemljište koje se nalazi uz rub građevinske zone naselja 

Kornić, za k.č. 2144/4 k.o. Krk grad ( z.č. 1075/4 k.o. Krk) površine 675 m2 , vlasništvo Grada 

Krka u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Vidikovac u gradu Krku. 

Zemljište u vlasništvu Grada Krka predlagatelj želi u zamjenu u svrhu obrade maslinika.  

 

7. Prijedlog M. R. iz Krka i Z. H. iz Krka, za kupnju z.č. 1247/4 k.o. Krk površine 1999 m2 , 

vlasništvo Grada Krka , u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području privredne 

zone grad Krka. Zemljište u vlasništvu Grada Krka predlagatelji žele kupiti radi proširenja 

poslovne djelatnosti koju obavlja na parceli z.č. 1270/1 k.o. Krk koja graniči sa z.č. 1247/4 k.o. 

Krk. 
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8. Prijedlog M. S. iz Vrha,  za zakup z.č. 688 k.o. Krk površine 5114 m2 vlasništvo Grada Krka 

u naravi poljoprivredni zemljište na području Politin u gradu Krku radi obrade istog kao 

maslinika . Predlagatelj navodi da je zajedno sa svojim prednicima dugi niz godina u posjedu 

predmetne nekretnine na kojoj su zasađene masline.  

 

9. Prijedlog V. H. iz Kornića,  za zakup z.č. 894 k.o. Krk površine 3125 m2 vlasništvo Grada 

Krka u naravi zemljište na području Valdavait u gradu Krku, radi obrade istog kao maslinika.  

 

10. Prijava komunalnog redara za uzurpaciju dijela k.č. 2400/1 k.o. Krk grad vlasništvo Grada 

Krka, u naravi neizgrađeno garđevinsko zemljište na području Politin, koje je u jednom dijelu 

zauzeto izgradnjom okućnice stambene građevine na k.č. 2399/2 k.o. Krk grad.  

 

11. Donošenje Odluke u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: održavanje 

informacijskog sustava Grada Krka u 2022. godini Procijenjena vrijednost nabave 199.000,00 

kn. Evidencijski broj nabave; NMV: 32/21.  

 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,30 sati. 

 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


