
 

                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-49-57 

Krk, 12. rujna 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 49. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. rujna (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: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo, Adreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,  Vedran 

Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, Igor Hrast, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, 

Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, 

voditelj Odsjeka za gospodarstvo, Mladen Pavačić, voditelj Odsjeka za proračun i 

financije,  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. Pododsjek za redarstvo:  

a) Prijedlog Lovačkog društva „Kamenjarka“ iz Kornića, za financijsku pomoć pri 

izgradnji betonskih lokvi na području kojima gospodari Lovačko društvo 

„Kamenjarka“ Kornić; 

b) Prijedlog  Mjesnog odbora Milohnić za financiranje popravka poljoprivrednog puta 

kod naselja Milohnić ( Milohnić –  Pud Polje); 

c) Mjesni odbor Poljica – zamolba za financiranje poslova na  čišćenju materijala uz 

rub prometnice u selu Brusić;   

d) Informacija Pododsjeka za redarstvo o zaprimljenim prijavama građana koje se 

odnose na javna okupljanja tijekom turističke sezone na podruju Prnibe. 

2. Odsjek za društvene djelatnosti:  

a) Prijedlog Mjesnog odbora Kornić, za sufinanciranje troškova manifestacija u sklopu 

programa „Kornićarske letinje 2022.“   



b) Prijedlog Doma za starije osobe „Mali Kartec“ iz Krka, za sufinanciranje radnog 

mjesta pomoćne osobe u kuhinji; 

c) Zamolba Gerontodomaćice Nikoline Lasan iz Krka, za povećanje osobnog dohotka, 

zbog povećanog broja korisnika, kao i Izvješće o radu programa „Pomoć u kući“ 

zaprimljeno od Gradskog društva Crveni križ Krk; 

d) I. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima; 

e) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka; 

f) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka.    

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a)  Tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba- zamolba  za davanje 

suglasnosti za izvođenje građevinskih radova – glavne trase u gradu Krku, te 

produljenje roka  izvođenja radova so 01. prosinca 2022. godine; 

b) Prijedlog Odluke o  I.  Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2022. godini; 

c) Prijedlog Mjesnog odbora Kornić za financiranje održavanja zelenih površina u 

dvorištu Etno kuće Kornić; 

d) Prijedlog Mjesnog odbora Kornić za financiranje održavanja zelenih površina na 

području Mjesnog odbora – sporedne ulice; 

e) R. V. iz Krka, zamolba  za dodjelu grobnog mjesta na gradskom groblju u Krku. 

4. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Ponuda tvrtke Muze d.o.o. za izradu muzeološke dokumentacije za projekt „Mozaik 

Triton“; 

b) Ponude za Rekonstrukciju postojeće zgrade i prenamjena u Multimedijalni kulturni 

centar; 

c) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uređenje vanjskog prostora – javne površine 

na potezu od Slastičarne „Vili“ do Kule,  u gradu Krku 

d) Ponuda tvrtke SML Studio ML d.o.o. iz Krka, za izradu Idejnog projekta uređenja 

zidina i prostora ispred zidina na lokaciji ugostiteljskog objekta „Volsonis“  u gradu 

Krku. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) M. J. iz Krka, - zamolba za odgodu početka gradnje Jedriličarskog kluba „Plav“; 

b) Prijedlog I.  Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu; 

c) Ponuda tvrtke Geo-VV d.o.o. za izradu geodetskog situacijskog nacrta za potrebe 

uređenja parkirališta u naselju Skrbčići na dijelu k.č. 296/1 k.o. Skrbčić; 

d) Ponuda Zidarskog obrta  „ZIDAR IVO“ vl. Vlado Kosić  iz Vrha, za izvedbu radova 

na  „Rekonstrukciji dijela Ul. Runjak u naselju Pinezići“ (pokraj kbr.2). 

6. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu; 

b) Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka 

za 2022. godinu; 

c) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. 

godinu. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  



a) Prijedlog pročelnika JUO Grada Krka za imenovanje Etičkog odbora koji prati 

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka; 

b) Prijedlog pročelnika JUO Grada Krka za imenovanje Vijeća časti koje prati Kodeks 

ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka; 

c) Informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu 

utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o izmjeni i dopuni okolišne 

dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada Treskavac, operatera Ponikve 

Eko otok Krk d.o.o 

d) Prijedlog  Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu; 

e) Prijedlog  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 2022. godini; 

f) Prijedlog  Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. 

godinu; 

g) Prijedlog  Odluke o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća; 

h) Prijedlog  Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću Grada 

Krka; 

 

Ad 1. 

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) Načelno se prihvaća prijedlog Lovačkog društva „Kamenjarka“ iz Kornića, za 

financijsku pomoć pri izgradnji betonskih lokvi na području kojima gospodari 

Lovačko društvo „Kamenjarka“ Kornić.  

              Upućujemo Lovačko društvo da Gradu Krku, JUO Pododsjeku za redarstvo,  

dostavi troškovnik za izvedbu potrebnih radova na izgradnji betonskih lokvi. 

 

b) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Milohnić za financiranje popravka 

poljoprivrednog puta kod naselja Milohnić ( Milohnić –  Pud Polje), koji se nalazi 

na dijelu  k.č. 2543 k.o. Linardići i dijelu k.č. 3590/2 k.o. Poljica.  

              Upućujemo podnositelja zamolbe da Gradu Krku, JUO Pododsjeku za redarstvo 

dostavi    troškovnik za izvedbu potrebnih radova.  

              Predmetna investicija planirati će se u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Mjesnog odbora Poljica za financiranje poslova na čišćenju 

materijala uz rub prometnice u selu Brusić u dužini od 400 m, te se u tu svrhu na 

teret Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, temeljem ponude tvrtke Dabiskop 

d.o.o. odobrava iznos od 8.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 



d) Prihvaća se informacija Pododsjeka za redarstvo o zaprimljenim prijavama 

građana koje se odnose na javna okupljanja tijekom turističke sezone na području 

Prnibe. 

Grad Krk upoznat je sa činjenicom da su se tijekom turističke sezone 2022. godine,  

u noćnim satima,  gosti koji se zabavljaju na plaži „Medane“ koja se nalazi na 

području Općine Punat, svoju zabavu  nastavljali u organiziranom programu na 

području Prnibe (Grad Krk).  

Molimo MUP RH, PU Primorsko goranska, Policijsku Postaju Krk da u narednom 

razdoblju ( tijekom turističke sezone 2023. godine) podnositelju zamolbe ne izda 

pozitivnu suglasnost za javno okupljanje na području Grada Krka – poluotoku 

Prniba.     

 

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  

 Odgađa se donošenje zaključaka po prijedlogu Mjesnog odbora Kornić, za 

sufinanciranje troškova manifestacija u sklopu programa „Kornićarske letinje 

2022.“, budući da programi nisu bili predviđeni Programom Mjesnog odbora za 

2022. godinu.    

 

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

sufinanciranje radnog mjesta – pomoćne osobe u kuhinji, za pripremu i dostavu 

pripremljenih obroka za korisnike usluga u vlastitim stanovima.  

Grad Krk će u Proračunu za 2023. godinu osigurati iznos od 50% potrebnih 

sredstava za zapošljavanje osobe iz stavka 1. ovog zaključka.  

Upućujemo podnositelja zamolbe za dostavu Ugovora o financiranju.  

  

 Prima se na znanje Izvješće o radu programa „Pomoć u kući“ zaprimljeno od 

strane Gradskog društva Crveni križ Krk KLASA:550-07-04/22-02/07, URBROJ: 

21790-9-1-61/22, od 09. rujna 2022. godine.  

Na temelju naprijed zaprimljenog Izvješća o radu programa „Pomoć u kući“ i 

zamolbe gerontodomaćice za područje Grada Krka, Nikoline Lasan iz Krka, za 

povećanje osobnog dohotka, Grad Krk povećati će osobni dohodak za obavljanje 

poslova gerontodomaćice na iznos od 5.500,00 kn neto, počevši od 01. listopada 

2022. godine. 

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

 

 . Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima: 

- Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene  Programa javnih potreba u zdravstvu i 

socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu –vidi prilog predmetni prijedlog I. 

Izmjene  Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka. 



     Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 

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

rasprave i usvajanja. 

 

- Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada 

Krka za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjene Programa koji 

čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. 

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

 

- Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u području 

obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu – vidi prilog 

predmetni prijedlog I. Izmjene Programa koji čini sastavni dio ovog zaključka. 

Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige 

o mladima Grada Krka za 2022. godinu, upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

 

- Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada 

Krka za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjene Programa koji 

čini sastavni dio ovog zaključka. 

       Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. 

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

 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 

usluga Grada Krka  – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio 

ovog zaključka. 

    Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada 

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

 

 Daje se pozitivno mišljenje na  prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog 

vijeća Grada Krka (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio 

ovog Zaključka). 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka upućuje se 

Gradskom vijeću 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) Tvrtki Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba daje se suglasnost za 

produženje roka građevinskih radova do 01. prosinca 2022. godine, na dijelu javne 

površine na području grada Krka, u ulicama: Borik, Ivana Gundulića, Stjepana 

Radića, Svetog Ivana, Vinogradska, Vršanska, Ivana Meštrovića, Maslinik, Slavka 

Nikolića, Zagrebačka i Smokvik za modernizaciju mreže i poboljšanje usluge 



korisnicima HT d.d. i povezivanje objekata na postojeću kabelsku kanalizaciju HT 

d.d. i PEOK. 

            Suglasnost za obavljanje izvođenja građevinskih radova produžuje se do 01. 

prosinca 2022. godine, uz sljedeće uvjete:  

- za izvođenje građevinskih radova daje se za poprečne  prekope u ulici Slavka 

Nikolića u gradu Krku:  

- nakon izvršenih poprečnih prekopa, odnosno građevinskih radova u ulici Slavka 

Nikolića u gradu Krku, Grad Krk nalaže  da se asfalt zamijeni po cijeloj širini ulice, 

prema posebnim uvjetima izdanim od JUO, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 

dok je za uzdužni prekop u ulici Ivana Meštrovića izmjenu asfalta potrebno izvesti 

u jednoj polovici ulice, po cijeloj dužini iskopanog kanala.  

- za radove asfaltiranja u ulici Slavka Nikolića i Ivana Meštrovića u gradu Krku, traži 

se izdavanje narudžbe radova tvrtki G.P. Krk d.o.o. , te dokaz o primitku 

narudžbenice.   

  Za nadzor nad izvođenjem radova, od strane Grada Krka  obvezuje se Edo Hero 

dipl. ing. građ.    

b) Utvrđuje sa prijedlog Odluke o  I.  Izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2022. godini – vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio 

ovog Zaključka.  

Prijedlog Odluke o  I.  Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

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

             

c) Na temelju prijedloga Mjesnog odbora Kornić,  prihvaća se ponuda Uslužnog 

obrta „Rankun“ vl. Branimir Vančina, Kornić za održavanje zelenih površina u 

dvorištu Etno kuće Kornić te se iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu 

odobrava iznos od 10.000,00 kn ( obveznik nije u sustavu PDV-a, sukladno članku 

90. Zakona o PDV-u). 

 

d) Na temelju prijedloga Mjesnog odbora Kornić,  prihvaća se ponuda Uslužnog 

obrta „Rankun“ vl. Branimir Vančina, Kornić za održavanje zelenih površina na 

području Mjesnog odbora – sporedne ulice, te se iz Proračuna Grada Krka za 

2022. godinu odobrava iznos od 8.000,00 kn ( obveznik nije u sustavu PDV-a, 

sukladno članku 90. Zakona o PDV-u). 

 

e) Prihvaća se prijedlog R. V. iz Krka, za dodjelu grobnog mjesta  broj 15, koje se 

nalazi na starom dijelu Gradskog groblja u Krku.    

 

Posmrtni ostaci koji se nalaze u grobnom mjestu br. 15, na starom dijelu Gradskog 

groblja u Krku, pokojnog I. D., rođenog 1948. g. i  umrlog 1989. g. i T. D., rođenog 

1946. g i  umrlog 2001. godine, premjestiti će se i položiti u nišu za kosti br. 44, na 

Gradskom groblju u Krku, te će se na ploči niše upisati podaci pokopanih.   



Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da tvrtki Vecla d.o.o. naloži 

obavljanje poslova iz stavka 2. ovog Zaključka, kao i kamenaru Dejanu Kinkeli 

upisivanje podataka  umrlih osoba.  

Za dodijeljeno grobno mjesto br. 15,  R. V. iz Krka, dužna je uplatiti iznos od 

200,00 kn/m2, odnosno 400,00 kn JUO Grada Krka, Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo.    

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da izda Rješenje o dodjeli 

grobnog mjesta na Gradskom groblju u Krku za grobno mjesto br. 15.  

 

Ad 5. 

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

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda ponuda tvrtke Muze d.o.o. za izradu muzeološke 

dokumentacije za projekt „Mozaik Triton“, u iznosu od 65.000,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) U cilju dovršetka radova na rekonstrukciji postojeće zgrade i prenamjena u 

Multimedijalni kulturni centar, koja se nalazi na Trgu Kamplin u gradu Krku, 

prihvaćaju se sljedeće ponude:  

- tvrtke Presjek d.o.o. za izradu izmjena i dopuna glavnog projekta konstrukcije za 

Rekonstrukciju građevine u Krku i prenamjenu u Multimedijalni kulturni centar 

u iznosu od 19.500,00 kn + PDV; 

- ponuda tvrtke MEP Projekt d.o.o. za izradu idejnog i glavnog elaborata zaštite od 

požara i elaborata zaštite na radu u iznosu od 9.700,00 + PDV; 

- ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg za izradu glavnog 

elektrotehničkog projekta i projekta sustava za dojavu požara za građevinu 

„Multimedijalni kulturni centar u Krku“, Grad Krk u iznosu od 20.000,00 kn + 

PDV; 

- ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković, dipl.ing.geod. 

za geodeziju u iznosu od 9.800,00 kn + PDV; 

ponuda tvrtke Delfin grupa d.o.o. za izradu glavnog projekta strojarskih mjera za 

objekt Multimedijalni kulturni centar u Krku u iznosu od 19.000,00 + PDV. 

 

c) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uređenje vanjskog prostora – 

javne površine na potezu od Slastičarne „Vili“ do Kule,  u gradu Krku. 

Grad Krk angažirati će stručni tim u cilju uređenja prostora – javne površine iz 

stavka 1. ovog zaključka.  

Rješenje bi obuhvatilo radove na uređenju / sanaciji zidina, okolnog prostora, 

partera i izgleda šanka ugostiteljskog objekta – Caffe bara „Volsonis“.  

Na Rješenje o uređenju prostora potrebno je prethodno zatražiti mišljenje 

Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela Rijeka. 



Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za gospodarstvo.     

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke SML Studio ML d.o.o. iz Krka, za izradu Idejnog 

projekta uređenja zidina i prostora ispred zidina na lokaciji ugostiteljskog objekta 

„Volsonis“  u gradu Krku, u iznosu od 19.000,00 u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

Ad 5. 

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) U cilju omogućavanja funkcioniranja ugostiteljskih objekata na području Plav te 

produljenja turističke sezone, odgađa se početak nastavka izgradnje zgrade 

Jedriličarskog kluba „Plav“ u gradu Krku sa početkom 03. listopada 2022.godine. 

 

b) Utvrđuje sa prijedlog I.  Izmjene i dopune Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni 

dio ovog Zaključka.  

Prijedlog I.  Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 

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

usvajanja.        

           

c) Prima se na znanje  ponuda tvrtke Geo-VV d.o.o. za izradu geodetskog situacijskog 

nacrta za potrebe uređenja parkirališta u naselju Skrbčići na dijelu k.č. 296/1 k.o. 

Skrbčić,  u iznosu od 4.200,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

d) Prihvaća se  ponuda Zidarskog obrta  „ZIDAR IVO“ vl. Vlado Kosić  iz Vrha, za 

izvedbu radova na  „Rekonstrukciji dijela Ul. Runjak u naselju Pinezići“ (pokraj 

kbr.2), rješavanje problematike oborinske odvodnje“ u iznosu 36.455,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV- a. 

 

Ad 6. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije,  obrazložio je Mladen Pavačić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu 

– vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 



b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Krka za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

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

usvajanja.  

 

c) Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka 

za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka 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) Na temelju članka 9. i 10. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 

Krka ( Službene novine PGŽ broj: 21/22) u Etički odbor imenuju se sljedeće osobe:  

- Natalija Rakić, za predsjednicu; 

- Dalibor Pahlić, za člana i  

- Dinko Jakovljević, za člana.  

            Mandat predsjednice i članova Etičkog odbora Grada Krka traje do isteka 

mandata članova Gradskog vijeća Grada Krka (Izbori 2021-2025.).  

            Obvezuje se Pročelnik da pripremi prijedlog Odluke o imenovanju članova 

Etičkog odbora.  

 

b) Na temelju članka 16. i 17. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada 

Krka ( Službene novine PGŽ broj: 21/22) u Vijeće časti imenuju se:  

1.Dobrila Todović Soyer, za predsjednicu, 

2. Mr. Milica Žužić, za članicu, 

3. Vlatko Martinović, za člana. 

 Mandat predsjednice i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Gradskog vijeća Grada Krka (Izbori 2021-2025.).  

           Obvezuje se Pročelnik da pripremi prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća 

časti.   

c) Prima se na znanje informacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 

Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, o izmjeni 

i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada Treskavac, 

operatera Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

 

d) Utvrđuje sa prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog 

Zaključka.  



Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu, 

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

        

e) Utvrđuje sa prijedlog 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 2022. godini – vidi prilog predmetni 

prijedlog koji čini sastavni dio ovog Zaključka.  

Prijedlog 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 2022. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka 

u cilju rasprave i usvajanja.           

        

f) Utvrđuje sa prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe 

za 2022. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog koji čini sastavni dio ovog Zaključka.  

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. 

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

                 

g) Utvrđuje sa prijedlog  Odluke o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog 

vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća – vidi 

prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zaključka.  

Prijedlog Odluke o  prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i 

prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća, upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.         

          

h) Utvrđuje sa prijedlog  Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom 

vijeću Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio 

ovog Zaključka.  

 

Prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Gradskom vijeću 

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

usvajanja.                  

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,00 sati. 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


