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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-33-22 

Krk, 28. ožujka 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 33. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. ožujka (ponedjeljak) 2022. 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: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik 

gradonačelnika, Nikša Franov, presjednik Gradskog vijeća Grada Krka,  Marinko Bajčić 

pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines 

Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  Radmila 

Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Adreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ntalija Rakić, viši stručni 

suradnik Odsjeka za gospodarstvo, 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. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu informatičke opreme; 

b) Informacija Odsjeka za gospodarstvo Odluku o rezultatu administrativne kontrole – 

Komunalna građevina „Tržnica na malo „Sv. Bernardin“ 

c) Planinarsko društvo Tuhobić – zamolba za davanje suglasnosti za postavljanje 

stupića s kontrolnim  žigom planinarsko – turističke obilaznice „Planinarskim 

putevima Frankopana“ neposredno uz Kaštel na području Mjesnog odbora Vrh; 

d) Informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom pozivu za sufinanciranje 

projekata rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom sredstvima Državnog 

Proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu; 

e) Informaciju Odsjeka za gospodarstvo o donesenoj Odluci o odabiru projekta razvoja 

turističke infrastrukture za financiranje iz Proračuna Primorsko goranske županije 

za 2022. godinu. 
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2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Prijedlozi Udruga za dodjelu financijske potpora male vrijednosti; 

b) Prijedlog Arivalis j.d.o.o. za otkup knjige objavljenog drugog izdanja „U potrazi za 

Frankopanskim kaštelima“ autorice Ingrid Žic; 

c) Prijedloga teksta Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih 

studija za akademsku godinu 2022./2023. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Pododsjek za redarstvo:  

a) B. B. M. iz Sv. Nedjelje – koncesionar na plaži Ježevac koja obavlja djelatnost 

masaže- zamolba  za davanje suglasnosti za betoniranje podesta ispod montažnog 

objekta u kojem se odvija djelatnost; 

b) M. B. iz Krka,  zamolba  za proširenje postojećeg makadamskog puta na z.č. 

1452/176 k.o. Vrh; 

c) Tvrtka HEP o.d.s. d.o.o. Elektroprimorje Rijeka – zamolba za davanje suglasnosti 

za radove na izgradnji Trafostanice u zoni Lakmartin; 

d) Zamolba Športsko ribolovnog društva „Luben“ za davanje suglasnosti i određivanje 

lokacije za postavu kanti za otpad – Eko otoka u uvali Torkul; 

e) L. G. iz Samobora, - zamolba  za davanje suglasnosti za uređenje pješačke staze i 

kolnog ulaza u ulici Mate Balote kod kbr. 3 a, u gradu Krku; 

f) Ponuda tvrtke Abi d.o.o. Krk za nabavu mopeda do 50 ccm; 

g) Prijedlog Pododsjeka za redarstvo za asfaltiranje Bodulske ulice i Ulice L. 

Bormarčića u gradu Krku;   

h) Ponude tvrtke Peek promet d.o.o. iz Zagreba za poboljšanje semafora na raskrižju 

Vršanske ulice i ulice S. Nikolića u gradu Krku; 

i) Opetovana zamolbu V. v. S. za dodjelu besplatne parkirne karte za grad Krk. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Mjesni odbor Skrbčić Pinezić – zamolba za financiranje uređenja prostorija u 

prizemlju Društvenog doma u naselju Pinezić; 

b) Ponuda Autoprijevoznika Deana Lončarića iz Šila, za saniranje dijela javne površine 

uz nasip iza potpornog zida na k.č. 3465/1 k.o. Krk-grad; 

c) Zamolba Mjesnog odbora Skrbčić Pinezić za financiranje uređenja makadamskog 

puta za naselje Picik – Staro Selo, na području Mjesnog odbora Skrbčić – Pinezić; 

d) Zahtjev za nagodbu – obročnu otplatu duga za komunalni doprinos M. K. iz 

Pinezića, Vršak 14; 

e) Zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje uređenja poljskog makadamskog puta 

na dionici Kimpi – Kaštel; 

f) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. iz Rijeke za vršenje 

građevinskog nadzora nad iskopima javne površine sveukupne duljine cca 4.220 m 

u gradu Krku te na izgradnji 133 zdenaca;   

g) Zamolba Mjesnog odbora Skrbčić Pinezić za financiranje uređenja poljskog puta 

„Vele Brajde“ u naselju Skrbčići; 

h) Ponude za uređenje sanitarnih čvorova u Društvenom domu u Korniću; 

i) Ponuda tvrtke Noliot d.o.o. Krk za izradu, dostavu i montažu dvokrilnih prozora na 

zgradi Turističke zajednice Grada Krka; 
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j) Ponuda Obrta „Toić“ vodoinstalacije iz Vrha, za izvođenje radova na vodoinstalaciji 

i odvodnji u zgradi Društvenog doma u Korniću; 

k) Troškovnik sanacije i uređenja krovišta i pročelja (sjevernog i južnog) dijela 

Upravne zgrade u vlasništvu Grada Krka, na adresi Trg bana J. Jelačića 2, u gradu 

Krku, izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ.,    

l) Zamolba Udruge „Ruke“ iz Kornića, Ravnica 36, za davanje suglasnosti za 

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

vlasništvu, za dane 29. i 30. ožujka 2022. godine,  u cilju održavanja manifestacije 

izlaganja, kušanja i prodavanja biranih prehrambenih hrvatskih tradicijskih 

proizvoda; 

m) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo za oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa za građenje građevine komunalno servisne namjene – tržnice na malo, na 

k.č. 3577/2 k.o. Krk -grad u gradu Krku; 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) D. J. iz Krka,  prijedlog  za formiranje građevinske parcele za izgradnju stambenog 

objekta na k.č. 2033/1, 2032/4, 2043/8 i 2034/10 i dio 2041/14 u vlasništvu Grada 

Krka; 

b) Projekt pripreme geodetskih podloga granica lučkih područja za izradu izmjena i 

dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Krka, koje podloge je dostavio Geodetski 

zavod Rijeka d.o.o., Rijeka; 

c) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; 

d) Ponude Momentum grupe d.o.o., Krk, za građevinski  nadzor i  ponudu Karloline – 

Kling d.o.o. iz Rijeke, za obavljanje glavnog nadzora na zgradi Jedriličarskog kluba 

„Plav“ u gradu Krku;  

e) Obavijest o raspisanom Javnom pozivu Regionalne razvojne agencije Primorsko 

goranske županije za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima 

osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. 

godini koje je objavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske;   

f) Očitovanje Centra za socijalnu skrb Krk na Idejno rješenje dvorane za judo i karate; 

g) Prijedlog P. Č. iz Vrbnika i J. J. iz Vrha, za proširenje građevinskog područja naselja 

Vrh, za  z.č. 1176 k.o. Vrh; 

h) Izrada Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja zone za otpad u centru grada Krka, 

koje je izrađeno od Momentum grupa d.o.o. Krk; 

i) Prijedlog Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, za donošenje Odluke o izradi 

UPU 24 – Glavotok – zona ugostiteljsko turističke namjene. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s zainteresiranom javnošću u 2022. godini;  

b) Prijedlog Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za davanje suglasnosti na 

prijedlog Odluke o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2022; 

c) Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Krka; 

d) Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 

2021. godinu; 

e) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk; 
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f) Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe za 2022. 

godinu; 

g) Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja, za uključivanje djece raseljenih osoba iz 

Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj u sustav ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske;   

h) Obavijest Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o raspisivanju Javnog 

natječaja za prijam u službu u Jedinstvenu upravni odjel Grada Krka; 

i) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika koji 

dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski); 

j) Prijedlog Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika; 

k) Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka; 

l) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka; 

m) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad 

Krk; 

n) Ponude Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i 

reumatizma „Thalassotherapia Opatija i Poliklinike Sunce u sklopu Agramlife 

osiguranje d.d. za sistematske preglede zaposlenika Grada Krka; 

o) Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za dodjelu poklon bona za Uskrsne 

blagdane, u vrijednosti od 600,00 kn koji se može iskoristiti u Konzum d.o.o. 

trgovinama, za sve djelatnike Gradske uprave Grada Krka i proračunske korisnike, 

p) Izvješće o radu davatelja javne usluge – Obrazac IRDJU, dostavljeno od tvrtke 

Ponikve Eko otok Krk d.o.o., 

 

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Natalija Rakić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e   

a) Prihvaćaju se sljedeće ponude tvrtke Frisd d.o.o. za nabavu informatičke opreme 

i to:  

- za zamjenu kamere na Vratima slobode u iznosu od 3.300,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a; 

- za zamjenu kamere i dodavanje nove na Kamplinu u iznosu od 3.798,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a; 

- za zamjenu kamere kod benzinske pumpe INA ( Sv. Lucija) u gradu Krku, u iznosu 

od 8.900,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

- za prijenosno računalo u iznosu od 6.260,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a; 

- za monitor u iznosu od 3.510,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

-  za radnu stanicu + računalo u iznosu od 13.035,00 kn,  u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a; 
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- Za računalo u iznosu od 4.689,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

b) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o donesenoj Odluci o 

rezultatu administrativne kontrole – Komunalna građevina „Tržnica na malo „Sv. 

Bernardin“ od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju.  

Iznos potpore se sukladno Odluci iz stavka 1. ovog Zaključka procjenjuje na iznos 

od 5.366.226,29 kn.  

 

c) Grad Krk daje suglasnost Planinarskom društvu Tuhobić za postavljanje stupića 

s kontrolnim  žigom planinarsko – turističke obilaznice „Planinarskim putevima 

Frankopana“ neposredno uz Kaštel na području Mjesnog odbora Vrh, nedaleko 

od ulaska u Kaštel, uz zidić prema moru, na način da stupić s pločicom ne 

nadvisuje zid.  

d) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o raspisanom Javnom 

pozivu za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti osobama s 

invaliditetom sredstvima Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2022. 

godinu. 

 

e) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo o donesenoj Odluci o 

odabiru projekta razvoja turističke infrastrukture za financiranje iz Proračuna 

Primorsko goranske županije za 2022. godinu.  

 

Istom Odlukom odabran je projekt Grada Krka „Javna turistička infrastruktura 

i atrakcije na Dražici“ sa iznosom sufinanciranja od 118.400,00 kn.   

 

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  

a) Prijedlozi Udruga za dodjelu financijske potpora male vrijednosti; 

➢ Odgađa se donošenje Zaključka za dodjelu financijske potpore po zamolbi 

Atletskog kluba „Krk“ iz Krka. 

             Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti za organizaciju sastanka 

vezanog na temu održavanja Sportsko – edukativne -  zabavne 

manifestacije koju Atletski klub Krk ima namjeru održati u jesen 2022. 

godine.  

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

2022. godini,   Kluba podvodnih aktivnosti „Bios“  Krk, odobrava se 

financijska potpora u iznosu od 3.000, 00 u cilju realizacije  projekta – „Rad 

s djecom učenje ronjenju na dah“. 
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➢ Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 

2022. godini,   Gimnastičkom klubu Omišalj, odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 5.000, 00 u cilju realizacije  projekta – događanja 

„Trampolin kup“  koje će se održati na Rukometnom igralištu ispred 

dvorane O.Š. „Omišalj“ dana 21. svibnja 2022. godine. 

 

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

2022. godini,   Udruzi „Krizne radio komunikacije“ iz Porta, odobrava se 

financijska potpora u iznosu od 4.950, 00 kn u cilju realizacije  projekta – 

„Provjera radio čujnosti sa područja grada Krka na lokalnom i 

nacionalnom nivou“. 

 

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

2022. godini,   Udruzi „Potrošački centar“ iz Rijeke, odobrava se 

financijska potpora u iznosu od 950,00  kn u cilju realizacije  projekta – 

„Savjetovanje potrošača Grada Krka“. 

➢  

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

2022. godini,   Udruzi „Žene za otok“ iz Krka,  odobrava se financijska 

potpora u iznosu od 2.000, 00 za nabavku materijala u cilju realizacije  

projekta – „Napravimo nešto svoje“.  

 

b) Grad Krk otkupiti će 25 komada knjiga objavljenog drugog izdanja „U potrazi za 

Frankopanskim kaštelima“ autorice Ingrid Žic, te se u tu svrhu na teret Proračuna 

Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 2.500,00 kn.  

 

c) Prihvaća se prijedlog teksta Natječaja za dodjelu stipendija studentima 

poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023.  

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku 

godinu 2022./2023. objaviti će se na web stranici Grada Krka.  

 

Ad 3. 

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 odluka o odabiru najpovoljnijih natjecatelja u postupku II natječaja za davanje 

u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljen u glasilu: Narodne 

novine, broj: 27/2022 od 4. ožujka 2022. godine , te na Internet stranici Grada Krka. ( Prilog 

: Zapisnik Povjerenstva). 
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2.Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za 

nabavu i ugradnju šest polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na 

području Grada Krka ( Evidencijski broj nabave : JN: 1/2022 ). Sklapa se ugovor o nabavi 

robe. Procijenjena vrijednost nabave: 923.965,00 kuna. 

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

projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade društvenog doma Kornić.  

( Evidencijski broj nabave: NMV: 7/2022 ). 

 

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

projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade društvenog doma Vrh. (Evidencijski 

broj nabave: NMV: 8/2022). 

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

Izgradnja dječjeg igrališta ( vježbališta ) u park šumi Dražica  ( Evidencijski broj nabave: 

NMV: 10/2022 ). 

6. Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom 

Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka za poslovnu prostoriju koja se nalazi 

na I. katu zgrade u Krku , Lukobran 5 , površine 18,24 m2. Sadašnji Ugovor o zakupu 

poslovnog prostora zaključen je do 2. travnja 2022. godine. 

7.Donošenje odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora  sa zakupnikom 

Tisak d.d. sa sjedištem u Zagrebu . Poslovni prostor čini montažni paviljon koji se nalazi u 

Malom parku u gradu Krku površine 8,34 m2 . Sadašnji Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

zaključen je do 1. svibnja 2022. godine.  

8.Donošenje konačne odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja za kupnju 148/165 

dijela k.č. 2166/1 k.o. Krk grad površine 148 m2 o čemu je oglas javnog natječaja objavljen 

u glasilu Narodne novine , broj: 22/22 od 14. veljače 2022. godine , te na web stranicama 

Grada Krka. 

9.Prijedlog I. P. iz Omišlja,  za zamjenu nekretnina i to dijela z.č. 1812/4 k.o. Linardići u 

površini od 54 m2 , koji dio parcele je zauzet izgradnjom puta ( označeno crvenom bojom), 

vlasništvo predlagateljice , za dio k.č. 1811/4 k.o. Linardići površine 61 m2 , vlasništvo Grada 

Krka (označeno plavom bojom ) u kojem dijelu je parcela izgubila funkciju puta. Nakon 

izvršenog očevida utvrđeno je da se dio k.č. 1811/4 k.o. Linardići površine 61 m2 , vlasništvo 

Grada Krka već nalazi u ograđenoj okućnici kuće predlagateljice. Predlaže se da se prije 

davanja suglasnosti zaključi sa predlagateljicom Ugovor o zamjeni nekretnina , te da se 

zemljište koje je ušlo u sastav puta valorizira u iznosu od 40 EUR po m2 zemljišta, a zemljište 

koje je u sastavu okućnice u iznosu od 80 EUR po m2 , sukladno odluci Gradskog vijeća od 

28. ožujka 2018. godine. 

10. Prijedlog B. K. iz Krka,  za kupnju ili davanje u zakup dijela k.č. 2473/1 i dijela k.č. 2453/1 

površine 50 m2 , radi korištenja istog u svrhu parkiranja automobila. Očevidom je utvrđeno 

da su na predloženim dijelovima parcela već formirana parkirna mjesta. Utvrđeno je da 

traženi dijelovi navedenih parcela čine spoj Vrbničke ulice i Dobrinjske ulice u gradu Krku. 
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Predlaže se da se zahtjev odbije. Ujedno se predlaže da Komunalni redar također izvrši očevid 

i utvrdi stanje na terenu.   

11. Prijedlog Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove za pokretanje postupka za 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č. 1385/17 k.o. Skrpčići površine 111 m2 , koja 

parcela je zauzeta ograđenom okućnicom kuće izgrađene na z.č. 665 k.o. Skrpčići , vlasništvo 

I.K. iz Pinezića, Torkul 4. 

12.Prijedlog Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove za pokretanje postupka za 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa na z.č. 743/2 k.o. Skrpčići površine 78 m2 , koja parcela 

je zauzeta ograđenom okućnicom kuće izgrađene na z.č. 661/3 k.o. Skrpčići , vlasništvo Ž. F. 

iz Pinezića 27 i Ž. D. iz Pinezića, Krč 2. 

13. Prijedlog M. M. iz Kornića, za davanje u zakup dijela z.č. 1478/1 k.o. Kornić, vlasništvo 

Grada Krka , u površini od 616 m2 , radi uređenja istog kao okućnice – igrališta za djecu , 

kuće u vlasništvu predlagateljice izgrađene na z.č. 1478/127 k.o. Kornić. 

14.Prijedlog B. A. iz Pinezića , za kupnju dijela z.č. 955/35 k.o. Skrpčići površine 50 m2 i 

dijela z.č. 1378/8 k.o. Skrpčići površine 17 m2, vlasništvo Grada Krka. Očevidom je utvrđeno 

da se predmetni dijelovi parcela nalaze u izgrađenoj okućnici kuće predlagatelja izgrađene 

na z.č. 955/15 k.o. Skrpčići . Okućnica je ograđena ranije izgrađenim visokim zidom , te je 

utvrđeno da nije došlo do daljnjeg zauzimanja javne površine – ceste , odnosno da je zauzeće 

prikazano na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja nastalo u vrijeme izgradnje kuće. 

15. Prijedlog N. M. K. iz Krka,  A. S. iz Krka i Z. M. K. iz Krka,  za davanje u zakup dijela 

k.č. 3569 k.o.Krk grad radi formiranja tri parkirna mjesta ( po jedno parkirno mjesto za 

svakog od predlagatelja ) . 

16.Prijedlog Vesperal d.o.o. sa sjedištem u Krku, Braće Linardići 10 za formiranje 

ugostiteljske terase na k.č. k.o. Krk grad ( u naravi zemljište preko puta hotela Bor, kojeg je 

predlagatelj zakupnik ).  

17.Prijedlog Fiomar d.o.o.  Krk za zakup dijela k.č. 4025 k.o. Krk grad površine 10 m2 ( uz 

samu fasadu objekta Pizzeria Camplin ) radi proširenja ugostiteljske terase Pizzerie Camplin 

sa već postojećom terasom koju predlagatelj koristi .  

18.Prijedlog Đ. I. iz Krka,  za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 

2022. godinu na kupalištu Dražica za djelatnost iznajmljivanja sredstava : bicikle na vodi. 

19.Prijedlog J. P. iz Zagreba,  za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka 

za 2022. godinu na kupalištu Ježevac  za djelatnosti trgovine (štand za prodaju rukotvorina) 

. 

20.Prijedlog Auto Krk sa sjedištem u Krku, Zagrebačka 28,za postavljanje elektro punionice 

na dijelu k.č. 2035/3 k.o. Krk grad. 

21. Prijedlog M. S. iz Krka,  za dnevni zakup površine za postavljanje panoa za slikanje i 

izlaganje slika. 
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22. Prijedlog I. S. iz Malinske,  za davanje suglasnosti za postavljanje štanda za prodaju voća 

i povrća na području Dunat, na z.č. 793/2 k.o. Kornić, vlasništvo A. B. iz Kornića, koji je 

voljan zaključiti ugovor o zakupu zemljišta sa predlagateljem. 

23.Prijedlog J. G. iz Soljana, za davanje suglasnosti za postavljanje štanda za prodaju 

lubenica na području Dunat, na z.č. 793/2 k.o. Kornić , vlasništvo A. B. iz Kornića, sa kojim 

vlasnikom predlagatelj ima dogovor za zaključenje ugovora o zakupu zemljišta. 

24.Prijedlog M. Ž. iz Ploča, , za davanje u zakup zemljišta uz kamenu kućicu na Dunatu  za 

postavljanje štanda za prodaju voća i povrća. 

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 4. 

Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Barbari Burić Matijević iz Sv. Nedjelje – koncesionaru na plaži Ježevac koja 

obavlja djelatnost masaže, daje se suglasnost za postavu betonskih ploča na način 

kako je postavljeno kod susjednog objekta (fotografija u prilogu)  koja ploča će 

služiti kao podest ispod montažnog objekta u kojem se obavlja djelatnost utvrđena 

koncesijskim odobrenjem.  

Radove iz prednjeg stavka ovog zaključka financira podnositeljica zamolbe.  

 

b) Marku Brautu iz Krka, daje se suglasnost za proširenje postojećeg makadamskog 

puta na z.č. 1452/176 k.o. Vrh, prema priloženoj grafici.  

Radovi na proširenju postojećeg puta na trošak su podnositelja zahtjeva.  

Obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo za izvid na terenu u tijeku 

izvođenja radova iz stavka 1. ovog zaključka.  

 

c) Grad Krk daje suglasnost tvrtki HEP o.d.s. d.o.o. Elektroprimorje Rijeka za 

izvođenje radova na izgradnji Trafostanice  KB 20 kV od TS 20/0,4 kV Kornić do 

TS 20,04 kV Lakmartin. 

 

Obaviještamo podnositelja zamolbe da je radove iz stavka 1. ovog zaključka 

potrebno dovršiti do 15. lipnja 2022. godine,  sukladno odredbama članka 3. i 4. 

Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada  Krka u 2022. 

godini („Službene novine PGŽ“ broj: 30/21). 

 

d) Grad Krk daje suglasnost Športsko ribolovnom društvu „Luben“ iz Rijeke za 

postavu kanti za otpad – Eko otoka u uvali Torkul, od mjeseca svibnja do mjeseca 

listopada tekuće godine, prema priloženoj grafici.   



 

 
10 

 

e) Grad Krk daje suglasnost Lubinu Gaetanu iz Samobora, za uređenje pješačke 

staze i kolnog ulaza u ulici Mate Balote kod kbr. 3 a, u gradu Krku, duž cijele 

dužine ogradnog zida na način da se postave spušteni rubnjaci koji će biti nasuti 

rizlom u dužini od 42 m i širini 1,5 m , a na kolni ulaz odobrava se postava asfalta.  

 

Svi radovi iz stavka 1. ovog zaključaka na trošak su investitora, odnosno 

podnositelja zamolbe.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke Abi d.o.o. Krk za nabavu mopeda do 50 ccm, za moped 

Piaggio Libety 50S, u iznosu od 15.544,42 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a.  

 

g) Prihvaća se prijedlog Pododsjeka za komunalno gospodarstvo, za asfaltiranje 

Bodulske ulice i Ulice L. Bormarčića u gradu Krku,  na način da se za asfaltiranje 

obje ulice 

(Bodulska ulica od obiteljske kuće Depope do Hrvatke Pošte cca 400 m2 i Lina 

Bolmarčića  u dužini od cca 150 m2)  zatraži ponude tvrtke G.P. Krk d.o.o. iz Krka 

prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih 

cesta na području Grada Krka.  

  

h) Prihvaćaju se ponude tvrtke Peek promet d.o.o. iz Zagreba za poboljšanje 

semafora na raskrižju Vršanske ulice i ulice S. Nikolića u gradu Krku i to:  

- za izradu prometnog elaborate dopune semaforizacije raskrižja Ulice S. Nikolića 

i Vršanske ulice u iznosu od 6.750.00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a; 

 

- za dobavu, isporuku i ugradnju videodetekcije na raskrižju Ulice S. Nikolićai i 

Vršanske ulice u iznosu od 42.826,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

 

i) Prihvaća se zamolba  Vlatke von Scheele za dodjelu besplatne parkirne karte za 

grad Krk. 

 

Ugovorom o zamjeni nekretnina Klasa: 944-05/05-01, Urbroj: 2142-02-05-1, od 28. 

rujna 2005. godine, Grad Krk obvezao se osigurati jedno parkirno mjesto na 

parkiralištu koje se nalazi na području Vignole, u gradu Krku  radi ostvarivanja 

prava trajnog besplatnog parkiranja jednog osobnog automobila za korist 

vlasnika kuće na adresi J. J. Strossmayera 20/I. 

 

Budući da Grad Krk nema praksu obilježavanja parkirnih mjesta na javnim 

parkiralištima, upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. da podnositeljici zamolbe dodjeli 

pravo na besplatnu godišnju parkirališnu kartu koja će vrijediti za sva parkirališta 

za grad Krk, a koja karta neće biti vezana na registracijski broj automobila. 

 



 

 
11 

Molimo podnositeljicu zamolbe da se u cilju rješavanja predmetnog pitanja obrati 

tvrtki Vecla d.o.o. Krk.   

 

 

Ad 5. 

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) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za financiranje uređenja  

prostorija u prizemlju Društvenog doma u naselju Pinezić (ličenje zidova i 

plafona), te se temeljem ponude Soboslikarskog obrta „Tempera“ vl. Arsmin Bašić 

iz Krka, Riječka 8, iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 

32.350,00 kn ( obrtnik nije u sustavu PDV-a).   

 

b) Prihvaća se ponuda Autoprijevoznika Deana Lončarića iz Šila, za saniranje dijela 

javne površine uz nasip iza potpornog zida na k.č. 3465/1 k.o. Krk-grad, u iznosu 

od 16.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

c) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić za financiranje uređenja 

makadamskog puta za naselje Picik – Staro Selo, na području Mjesnog odbora 

Skrbčić - Pinezić, te se temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, iz 

Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 39.300,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se zahtjev za nagodbu – obročnu otplatu duga za komunalni doprinos 

Margite Kokorić iz Pinezića, Vršak 14, za plaćanje duga s osnova komunalnog 

doprinosa sukladno izdanom Rješenju o komunalnom doprinosu KLASA: UP/I-

350-06/19-01/74, URBROJ: 2170-9-03-05/3-22-2, od 29. ožujka 2022. godine, za 

ozakonjenje postojeće završene slobodnostojeće zahtjevne zgrade ugostiteljske 

namjene – aparthotel izgrađene na k.č. 971/2 k.o. Skrbčići u naselju Pinezić. 

 

Iznos duga na dan 29. 03.2022. godine iznosi ukupno 119.464,34 kn ( glavnica 

105.602,00 kn i kamate 13. 862,34 kn). 

Podnositeljici zamolbe odobrava se obročna otplata u roku od 12 mjeseci na način 

da će svaki drugi mjesec uplaćivati po jedan obrok.   

Na odobreno obročno plaćanje podnositelju zamolbe se obračunava kamata u 

visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da pripremi Ugovor o 

obročnoj otplati komunalnog doprinosa na način da se obračuna osnovno 

zaduženje  i dospjele kamate.  
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e) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Vrh za financiranje uređenja poljskog 

makadamskog puta na dionici Kimpi – Kaštel, te se temeljem ponude Zidarskog 

obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, iz  Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava 

iznos od 49.878,60 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

f) Prihvaća se ponuda br.2/2022 Ureda ovlaštenog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. 

iz Rijeke za vršenje građevinskog nadzora nad iskopima javne površine sveukupne 

duljine cca 4.220 m u gradu Krku,  te na izgradnji 133 zdenaca, izvođača radova 

Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kn mjesečno, u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

g) Prihvaća se zamolba Mjesnog odbora Skrbčić Pinezić za financiranje uređenja 

poljskog puta „Vele Brajde“ u naselju Skrbčići, te se temeljem ponude tvrtke 

Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava 

iznos od 49.206,25 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

h) U postupku prikupljanja ponuda za  radove na uređenju sanitarnih čvorova u 

Društvenom domu u Korniću, prispjele su dvije ponude i to:  

- Terradecor d.o.o. Rijeka u iznosu od 62.440, kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a i  

- “Krk” -  Obrt za usluge vl. Mersim Iljazi, Paška 11, Krk u iznosu od 42.205,00 kn 

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

   Povoljnijom ponudom utvrđuje se ponuda „Krk Obrt za usluge vl. Mersim Iljazi,                   

Paška 11, Krk u iznosu od 42.205,00 kn, u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

         Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da naruči radove na uređenju 

sanitarnih čvorova u Društvenom domu u Korniću. 

i) Prihvaća se ponuda tvrtke Noliot d.o.o. Krk za izradu, dostavu i montažu 

dvokrilnih prozora na zgradi Turističke zajednice Grada Krka (za prostor 

Gradske glazbe Krk), u iznosu od 23.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

j) Prihvaća se osnovna ponuda Obrta „Toić“ vodoinstalacije iz Vrha, za izvođenje 

radova na vodoinstalaciji i odvodnji u zgradi Društvenog doma u Korniću, u 

iznosu od 29.731,92 kn, te dodatna ponuda u iznosu od 1.060,00 kn, što ukupno 

iznosi 30.791,92 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

k) Prihvaća se troškovnik sanacije i uređenja krovišta i pročelja (sjevernog i južnog) 

dijela Upravne zgrade u vlasništvu Grada Krka, izrađen od Eda Hera dipl. ing. 

građ., koja procijenjena vrijednost radova iznosi 488.630,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a.    

 

Obvezuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka 

javne nabave za radove iz stavka 1. ovog zaključka.  
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l) 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 29. i 30. ožujka 2022. godine, u vremenu od 09,00 -20,00 

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

prehrambenih hrvatskih tradicijskih proizvoda. 

 

m) Utvrđuje se da je na temelju pravomoćne Građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-

03/21-01/000230, Urbroj: 2170/03-04/5-22-0012, od 04. ožujka 2022. godine i 

Analitičkog izračuna veličina iz Glavnog projekta zajedničke oznake broj: KT 

116/21 od kolovoza  2021. godine, izvršen obračun od strane Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo čija visina komunalnog doprinosa za predmetnu 

građevinu iz stavka 1. ovog zaključka iznosi 29,40 m3. 

 

Na temelju članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ 

broj: 43/18) tvrtku Vecla d.o.o. oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa za 

građenje građevine komunalno servisne namjene – tržnice na malo, na k.č. 3577/2 

k.o. Krk -grad u gradu Krku. 

 

Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih 

odredbi ovog zaključka,  izda odgovarajuće Rješenje. 

 

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  

a) Prima se na znanje prijedlog Dinka Jakovljevića iz Krka, za formiranje 

građevinske parcele za izgradnju stambenog objekta na k.č. 2033/1, 2032/4, 2043/8 

i 2034/10 i dio 2041/14 u vlasništvu Grada Krka.  

 

Grad Krk na zahtjev Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk donio je 

Zaključak Klasa: 360-01/21-01/08, Urbroj: 2142/01-02/1-21-4, od 03. kolovoza 

2021. godine kojim se vrtiću odobrava uređenje zelene zone uz ulicu Smokvik 

sjeverno od vrtića na k.č. 2041/14 dio k.č. 2056 k.o. Krk grad,  radi potrebe vrtića 

za dodatnim sadržajima.   

 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan“  Krk izradio je Idejno rješenja za uređenje 

zelene zone uz ulicu Smokvik sjeverno od vrtića na k.č. 2041/14 dio k.č. 2056 k.o. 

Krk grad koje rješenje je dostavljeno Gradu Krku.  

 

Poziva se Ustanovu Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk da se očituje o potrebi 

upotrebe cijele površine k.č. 2041/14 koja je u vlasništvu Grada Krka, obzirom na 
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zainteresiranost stranke za kupnjom naprijed navedene čestice za potrebe 

građenja stambenog objekta.  

 

b) Primaju  se na znanje geodetske podloge,  za 6 luka na području Grada Krka. 

Županijska lučka uprava Krk dostavila je zahtjev za izmjenu PPU Grada Krka,  

međutim grafički prijedlozi  nisu istovjetni onima koje je Gradu Krku dostavila 

tvrtka GZR d.o.o., Rijeka, stoga se predlaže Odsjeku za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša zajednički sastanak tvrtke GZR d.o.o.,  Županijske Lučke uprave 

Krk,  Vecle d.o.o. i Grada Krka. 

 

c) Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu – vidi prilog prijedlog Izvješća koje čini sastavni 

dio ovog zaključka.  

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

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

 

d) Prihvaća se ponuda Karloline – Kling d.o.o. iz Rijeke, za obavljanje glavnog 

nadzora, građevinskog nadzora i nadzora nad elektroinstalaterskim radovima  na 

zgradi Jedriličarskog kluba „Plav“ u gradu Krku, u iznosu od 48.800,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prima se na znanje obavijest o raspisanom Javnom pozivu Regionalne razvojne 

agencije Primorsko goranske županije za sufinanciranje projekata rješavanja 

pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna 

Republike Hrvatske u 2022. godini koje je objavilo Ministarstvo hrvatskih 

branitelja Republike Hrvatske. 

Budući da je rok za prijavu na natječaj do 8.travnja 2022. godine, obvezuje se 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi potrebnu 

dokumentaciju za prijavu na Javni poziv iz stavka 1. ovog zaključka za projekt  

uređenja pristupa za invalidne osobe u Ljekarnu Janeš u Krku.  

 

f) Prima se na znanje pristiglo pozitivno očitovanje Centra za socijalnu skrb Krk za 

dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb - izgradnja sportske dvorane 

za judo i karate.    

Budući da će parkiralište Centra za socijalnu skrb biti zauzeto zbog izvođenja 

građevinskih radova, nova parkirna mjesta osigurati će se djelatnicima u blizini 

Centra, neposredno prije samog početka izvođenja radova.   

Vezano na upit Centra za hortikulturno uređenje, Grad Krk ne preporučuje isto, 

obzirom da će uskoro započeti građevinski radovi.  

 

g) Prima se na znanje prijedlog Petrice Čubranić iz Vrbnika i Jasne Jurešić iz Vrha, 

za proširenje građevinskog područja naselja Vrh, za  z.č. 1176 k.o. Vrh. 

 Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica z.č. 1176 k.o. Vrh, 

nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 
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Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite 

stručne podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana. 

Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP 

Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.  

Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se 

proširenje građevinskih područja naselja.  

 

h) Grad Krk odustaje od predloženog Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja zone 

za otpad u centru grada Krka, koje je izrađeno od Momentum grupa d.o.o. Krk. 

Idejnim arhitektonskim rješenjem uređenja zone za otpad u centru grada Krka, 

utvrđene su dvije pozicije:  pozicija 1 - Ulica Šetalište svetog Bernardina, zapadno 

od Upravne zgrade Grada Krka i pozicija 2 - Ulica Šetalište svetog Bernardina, 

ispred Upravne zgrade Grada Krka.  

 

Na poziciji 1. krenuti će se u izgradnju poluukopanih spremnika dok se od pozicije 

2.  Odustaje. 

Mišljenjem projektanta istaknuto je da zona Pozicije 2, koja je u neposrednoj 

blizini parka i Upravne zgrade Grada Krka nije primjerena za smještaj spremnika 

za otpad, već da bi se trebalo razmisliti o uklanjanju postojećih spremnika i 

uređenju zone kao zelene površine“. 

 

i) Zaključkom Gradonačelnika KLASA:350-02/19-01/11, Urbroj: 2142/01-02/1-21-8, 

od  09. veljače 2021., Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša, upućeno je 

Mišljenje Ministarstva Prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine 

vezano uz tumačenje članka 43. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju.  

Upućujemo podnositelja zahtjeva da od Ministarstva Prostornog uređenja 

graditeljstva i državne imovine Zagreb , zatraže pozitivnu suglasnost za  donošenje 

Odluke o izradi UPU 24 – Glavotok – zona ugostiteljsko turističke namjene,  

temeljem članka 43. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju.  

Nakon ishođene pozitivne suglasnosti  od strane Ministarstva Prostornog uređenja 

graditeljstva i državne imovine Zagreb,  Grad Krk pokrenuti će postupak izrade i 

donošenja Urbanističkog plana uređenja.  

 

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 Izmjena i dopuna Plana savjetovanja s zainteresiranom 

javnošću u 2022. godini. 

Ove I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa javnošću objaviti će se na 

internetskim stranicama Grada Krka www.gradkrk.hr 

 

http://www.gradkrk.hr/
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b) Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne 

novine“ br: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te odredbom Statuta Dječjeg vrtića daje 

se suglasnost Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk na prijedlog Odluke o 

upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023, KLASA:601-03/22-01/01, 

URBROJ:2142/01-16-01-22-1, od 17. ožujka 2022.   

 

c) Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Grada Krka.  

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 

na području Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

d) Prihvaća se Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog 

otpada za 2021. godinu.  

Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 

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

usvajanja.  

 

e) Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za 

Grad Krk. 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk 

obaviti će se u „Službenim Novinama Primorsko - goranske županije“. 

            Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da Izvješće iz točke 1. 

ovog zaključka objavi u „Službenim Novinama Primorsko - goranske županije“. 

Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk dostavi Upravnom 

odjelu za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske 

županije. 

 

f) Utvrđuje se prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključak.  

 

Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe za 2022. 

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

 

g) Prima se na znanje Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja, za uključivanje 

djece raseljenih osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici 

Hrvatskoj u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Republike 

Hrvatske, Klasa: 016-01/22-01/00061, Urbroj: 533-07-22-0004, od 16. ožujka 2022. 

godine.  

 

h) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove o 

raspisivanju Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstvenu upravni odjel 

Grada Krka.  
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Obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka za donošenje Rješenja o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja.  

 

i) Utvrđuje se prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima 

Gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)  

– vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključak.  

 

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika koji 

dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

j) Utvrđuje se prijedlog Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće 

Gradonačelnika   – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključak.  

 

Prijedlog Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika, 

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

 

k) Utvrđuje se prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka  – vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključak.  

 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

  

l) Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Krka   – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključak.  

 

Prijedlog Odluke o  raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 

i usvajanja.  

 

m) Prihvaća se prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu za Grad Krk. 

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za 

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

 

n) U postupku razmatranja ponuda za sistematske preglede zaposlenika Grada 

Krka, povoljnijom se utvrđuje ponuda Poliklinike Sunce u sklopu Agramlife 

osiguranje d.d. u  iznosu od 1,500,00 kn po službeniku / djelatniku.  

Obvezuje se Odsjek za proračun i financije za zaključenje Ugovora sa 

Poliklinikom Sunce u sklopu Agramlife osiguranje d.d. 
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o) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za proračun i financije,  za dodjelu poklon bona za 

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

d.o.o. trgovinama,  za sve zaposlenike Gradske uprave  i proračunske korisnike 

Grada Krka, obzirom da su u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu,  kao i u 

financijskim planovima proračunskih korisnika osigurana sredstva za navedenu 

namjenu.  

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

 

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

od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o 

 

Izvješće o radu davatelja javne usluge – Obrazac IRDJU,  upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,20 sati. 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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