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1. UVOD 

 

Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Kraljevice (Službene 

novine Grada Kraljevice  4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 1/20 i 

4/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Kraljevice u obvezi je Gradskom vijeću 

podnositi polugodišnja izvješća o svom radu.  

Predmetno Izvješće odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. 

godine. 

U ovom razdoblju Gradonačelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Grada Kraljevice obavljao poslove u 

okviru svojih nadležnosti, od donošenja odluka, utvrđivanja prijedloga odluka o kojima 

je raspravljalo i odlučivalo Gradsko vijeće, do izvršavanja donesenih odluka i 

zaključaka. Također je donio niz odluka iz različitih područja djelokruga, a koje se 

odnose na obavljanje njegove izvršne funkcije, kao što je usmjeravanje djelovanja u 

upravnim postupcima, nadzor nad radom službenika, upravljanje nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Grada, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonima i 

Statutom. 

 

2. GRADONAČELNIK KAO NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI 

 

Kvalitetan rad gradske Uprave i Gradonačelnika od iznimne je važnosti za 

lokalnu zajednicu, stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Kako bi se 

osigurala dostupnost informacija i u ovom izvještajnom razdoblju, od siječnja do kraja 

lipnja 2020. godine, redovito je ažurirana gradska web stranica www.kraljevica.hr, gdje 

su u rubrici „Novosti“ redovito objavljivane sve novosti vezane uz rad Gradonačelnika, 

i zamjenice gradonačelnika, rad upravnih odjela i Vlastitog pogona. Osim web stranice, 

informiranje građana ostvaruje se i putem Službenog glasila Grada Kraljevice 

„Frankopan“, radija te ostalih pisanih medija, radijskih i televizijskih emisija, kao i 

Facebook profila. U navedenom periodu, Grad Kraljevica ponajviše se kroz medije 

spominjao u slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj Grada i podizanje 

standarda življenja i obavijesti i važnih uputa građanima vezanih uz epidemiju bolesti 

COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

Redovito su u skladu za zakonskim odredbama objavljivana na službenoj 

Internet stranici savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, odnosno pozivi javnosti za 

dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedloge odluka putem internetskog 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Gradonačelnik je u ovom izvještajnom razdoblju nastavio s prijemom stranaka 

utorkom i četvrtkom, te ostalim danima sukladno  potrebama i zahtjevima građana, s 
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poslovnim sastancima, te nazočio manifestacijama kako na području Grada Kraljevice, 

tako i po pozivu susjednih gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji sve s ciljem 

promicanja Grada, te razmjene informacija kao i bitnih odrednica za kreiranje budućih 

razvojnih planova. U slučaju njegove odsutnosti zbog obveza, istima je nazočila 

zamjenica gradonačelnika ili druga ovlaštena osoba.  

Uslijed novonastale situacije i donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti 

COVID – 19 uzrokovana virusom SARS – CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine od strane 

nadležnog Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske drugo tromjesječje 2020. godine 

bilo je izuzetno izazovno za našu državu, za naš grad i za sve naše građane.  

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske provodio je Stožer civilne 

zaštite Grada Kraljevice. Zbog novonastale situacije u danim okolnostima niz 

sastanaka, sjednica i događanja je odgođeno ili su se održavali sastanci i sjednice 

održavali putem videokonferencija, izjašnjavanjem putem e-mail-a odnosno 

korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu. 

 

Od navedenog izdvajamo slijedeće: 

• Radni sastanci vezani uz projekte Urbana aglomeracija i Putovima Frankopana 

• Sastanci i skupštine KD Autotrolej d.o.o., KD Čistoća d.o.o. KD Vodovod i 

kanalizacija d.o.o. 

• Sastanci Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste, Hrvatska pošta d.d. 

• Sastanci s potencijalnim investitorima na području Grada, gospodarstvenicima 

• Koordinacije i sastanci s projektantima, izvođačima, nadzorima, odvjetnicima 

• Svečana sjednica Grad Novi Vinodolski 

• Sudjelovanje na sajmu turizma u Milanu, Italija 

• „Antonja va Šmriki“ - Proslava blagdana sv. Antona Šmrika 

• Primopredaja ključeva Mesopustarima Kraljevice 

• Sudjelovanje na maškaranim zabavama u Šmriki, Križišću, Bakarcu i Kraljevici 

• Sudjelovanje na Međunarodnoj karnevalskoj povorci – Riječki karneval 

• Sastanak s predstavnicima Hrvatske radio televizije – HTV 

• Susreti i sastanci s Predsjednikom Vlade RH 

• Sastanci u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova 

• Sastanci u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata 

Europske Unije (SAFU) 

• Predstava u Domu Šmrika povodom Međunarodnog Dana žena 

• sastanci u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s ministrom, pomoćnikom 

ministra 

• Zbor građana u Šmriki 

• Sastanci u Ministarstvu turizma s ministrom, državnim tajnikom 

• Svečana sjednica Općina Matulji 

• Radni sastanci u Ministarstvu kulture, državni tajnik 
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• Sastanci u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, pomoćnik ministra 

• Sastanci s predsjednikom Hrvatske zajednice tehničke kulture 

• Sastanci u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), 

pomoćnik direktora, operativni sastanci 

• Obilježavanje Dana antifašističke borbe 

• Obilježavanje Dana državnosti 

• Obilježavanje Dana žena, poklon ruže 

• Svečanost otkrivenja spomen ploče u čast mons. Mije Likovića 

• Proslava blagdana Presvetog Srca Isusova - Križišće 

• Sudjelovanje na Kraljevačkoj regati krstaša 

• Sudjelovanje na Memorijalnom malonogometnom turniru Bruno Kurolt 

• Proslava Petrove - Bakarac 

• Sudjelovanje na sastancima Stožera civilne zaštite Grada Kraljevice i Stožera 

civilne zaštite Primorsko-goranske županije. 

• Sastanci; ravnateljica Lučke Uprave, koncesionari 

• Sastanci; Lovačko Društvo 

• Sastanci; predstavnici policije, II policijska postaja 

• Sastanci i komunikacija; Županijski Stožer CZ, Stožer CZ Grada Kraljevice, 

liječnici, epidemiolozi, ljekarne, građani… 

• Sazivanje izvanredne sjednice Stožera CZ sa svim članovima  

 

Gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić svoju dužnost obavljao je 

volonterski temeljem Rješenja KLASA: UP/I-034-01/17-01/4, URBROJ: 2170/08-02-

17-2 od 5. lipnja 2017. godine. Sukladno zakonskim odredbama promijenio je način 

obavljanja dužnosti u tijeku mandata, stoga sukladno navedenoj promjeni od 1. svibnja 

2020. godine gradonačelnik Grada Kraljevice počeo je obavljati svoju dužnost 

profesionalno. 

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća se objavljuju i nalaze se na web stranici 

Grada Kraljevice i dostupni su vijećnicima i građanima sedam dana prije održavanje 

sjednice. U prvom polugodištu 2020. održane su 3 sjednice Gradskog vijeća Grada 

Kraljevice. 

U  ovom Izvještajnom razdoblju od 01. siječnja  – 30. lipnja 2019. održani su  

Kolegiji gradonačelnika u skladu s epidemiološkim mjerama. Gradonačelnik je u 

navedenom razdoblju donio 107 Odluka i Rješenja. 

Gradonačelnik je dana 19. ožujka 2020. godine usvojio Odluku o organizaciji 

rada upravnih tijela i Vlastitog pogona Grada Kraljevice za vrijeme trajanja epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Sukladno Odluci gradska uprava 

prilagodila se novom sistemu rada, a Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i 

EU fondove, Upravni odjel za komunalni sustav i Vlastiti pogon Grada Kraljevice 

osigurali su redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu 

mjera iz Odluke. Epidemija je od svih nas zahtijevala dodatnu podršku i pomoć 

građanima u novonastaloj situaciji koju je prouzročila pojava koronavirusa. 
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Za vrijeme trajanja epidemije službenici gradske uprave i izvršno tijelo obavljali 

su neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim 

putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste odnosno 

ako je isto nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i 

najavu, a sve u skladu s epidemiološkim mjerama. 

 

 

3. FINANCIJE, PRORAČUN I LOKALNA SAMOUPRAVA 

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i 

ovlastima iz članka  30. Statuta Grada Kraljevice ("Službene novine Grada Kraljevice" 

broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 - pročišćeni tekst, 1/20 i 4/20 – pročišćeni tekst) 

u ovom izvještajnom razdoblju proslijeđeni su na razmatranje i usvajanje: 

• Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu koji 

je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. lipnja 2020. godine i 

objavljen u „Službenim novinama Grada“ Kraljevice broj 5/20; 

• Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2020. 

godinu  koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. lipnja 2020. 

godine i objavljena u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ broj 5/20. 

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom 

računovodstvu („Narodne novine“  03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)  

izrađena su godišnja i tromjesečna financijska izvješća Grada Kraljevice i proračunskih 

korisnika Grada Kraljevice: Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica i Dječjeg vrtića 

Orepčići u propisanom obliku, sadržaju i rokovima te dostavljena nadležnim 

institucijama. 

Iz djelokruga proračuna i financija uz spomenuto, izvršeni su svi tekući poslovi, 

likvidature, knjiženja, obračuni, zaključivanje, ispis i uvezivanje poslovnih knjiga, 

suradnja i praćenje proračunskih korisnika, izrađena su JOPPD i PDV izvješća i 

praćena je likvidnost proračuna. Obavljeni su i svi poslovi u djelokrugu Riznice i za 

naše proračunske korisnike Dječji vrtić „Orepčiči“ i Narodnu knjižnicu i čitaonicu 

Kraljevica.  

U promatranom razdoblju izrađeni su izvještaji za potrebe nadležnih 

Ministarstava, Ureda državne uprave i Agencija, izvršeno je tekuće poslovanje 

pisarnice odnosno otvaranje i raspoređivanje predmeta po odjelima i arhiviranje 

riješenih predmeta i izlučivanje, izvršeno je rješavanje tekućih zahtjeva korisnika 

sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i drugim općim aktima, proveden je nadzor 

proračunskih korisnika, izvršena je suradnja i praćenje neprofitnih organizacija koje su 

korisnici proračunskih sredstava Grada, izrađeni su obrasci i opći akti. Praćeno je 

izvršenje naplate i obveza po ugovorima, izrađeni su akti i obavljeni stručni i 

administrativni poslovi. 

Otplata obveza po kreditu Istarske kreditne banke d.d., za proširenje 

zdravstvene stanice, u ovom razdoblju ostvarena je u iznosu 255.706,75 kuna. 
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Prvi puta u povijesti grada, održana je elektronska sjednica Gradskoga vijeća 

Grada Kraljevice izjašnjavanjem vijećnika putem e-maila. Od dana sazivanja sjednice 

omogućena je međusobna korespondencija putem e-maila između gradskih vijećnika,  

gradonačelnika, te službi grada. Stoga su vijećnici do dana održavanja sjednice mogli 

postaviti pitanja vezana uz točke dnevnog reda, tražiti mišljenja, pojašnjenja odnosno 

mogli su aktivno sudjelovati u elektronskoj raspravi. Raspravljalo se o 13 točaka 

dnevnoga reda, a u radu sjednice sudjelovalo je 12 od ukupno 13 vijećnika i gotovo 

sve odluke donesene su jednoglasno.  

Na navedenoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. travnja 2020. godine 

svakako je najvažnija jednoglasno usvojena Odluka o mjerama za ublažavanje 

ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 (koronovirusa).  

Navedenom Odlukom poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su 

obuhvaćene mjerom zabrane rada sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite 

i koji su obustavili svoj rad, odobrilo se oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovne 

prostore u vlasništvu Grada Kraljevice i zakupnine za korištenje javnih površina za 

mjesec travanj 2020. pa sve do trajanja zabrane iz Odluke stožera, zatim oslobađanje 

od obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište 

koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za mjesec travanj 2020. pa sve do trajanja 

zabrane iz Odluke stožera. Na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove 

komunalne naknade i zakupa, nije se obračunavala zakonska zatezna kamama. 

Odgodilo se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije bolesti COVID-

19. Pravnim osobama koji su obveznici spomeničke rente utvrđena je obustava 

plaćanja spomeničke rente. 

Za vrijeme trajanja mjere privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića „Orepčići“ 

Kraljevica, roditeljima se za polovicu mjeseca ožujka obračunavalo 30% cijene 

korištenja usluge, a za razdoblje od 1. travnja 2020. godine pa sve do obustave Odluke 

o privremenom prestanku rada vrtića, korisnici vrtića su bili oslobođeni sudjelovanja u 

ekonomskoj cijeni vrtića. 

 

PODUZETE MJERE ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSOM 

COVID-19  DO TRAJANJA ZABRANA TEMELJEM 

ODLUKA NACIONALNOG STOŽERA: 

Za poduzetnike koji su Odlukom Stožera od 19. ožujka 2020. godine zatvoreni: 

• Oslobođenje plaćanja zakupnine za poslovne prostore;  

• Oslobađanje plaćanja korištenja javne površine; 

• Oslobađanje plaćanja komunalne naknade; 

• Oslobođenje plaćanja spomeničke rente; 

• Za sve fizičke i pravne osobe obustava obračuna zatezne kamate na 

nenaplaćene tražbine; 

• Obustava prisilne naplate; 



7 
 

• Oslobođenja korisnika vrtića plaćanja cijene vrtića; 

• Oslobađanje Koncesionara za dimnjačarske usluge 25% iznosa godišnje 

koncesije. 

 

13. ožujka 2020. godine sukladno uputama i preporukama Stožera civilne 

zaštite Primorsko-goranske županije u vezi organizacije i održavanja sportskih 

natjecanja, te smjernica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za postupke 

vezane uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa donesena je Odluka o  

zatvaranju sportskih objekata, domova i svih ostalih prostora kojima upravlja Grad 

Kraljevica, te kojom se otkazuju sva okupljanja, manifestacije i aktivnosti na području 

Grada Kraljevice. 16. ožujka 2020. godine donesena je Odluka o ograničavanju rada 

ugostiteljskih objekata na području Grada Kraljevice, a sukladno istim odlukama i 

preporukama. 

Donesena je Odluka Gradonačelnika kojom će Grad Kraljevica realizirati 

beskamatni zajam iz državnog proračuna sukladno odredbama Zakona o izvršavanju 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 

117/19, 32/20 i 42/20) i Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko 

osiguranja i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 

46/2020), a s ciljem umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona 

virusa (COVID-19), a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada 

Kraljevice za 2020. godinu. 

S novom godinom u funkciji smo stavili i novu službenu internetsku stranicu 

Grada Kraljevice. Novodizajnirana službena web stranica Grada uz suvremen i 

pregledan dizajn omogućuje jednostavniju navigaciju, bolju organizaciju sadržaja te 

efikasnu tražilicu čime je svim posjetiteljima omogućen lakši pronalazak važnih 

informacija. 

Grad Kraljevica potpisao je početkom 2020. godine Ugovor s Hrvatskom poštom 

po kojem se uplata komunalnih i grobnih računa, koja se do sada mogla bez naknade 

obavljati isključivo u uredima Grada, od sada može plaćati u poslovnicama Hrvatske 

pošte na području Grada Kraljevice bez naknade. 

 

4. DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

U djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja financiranje Dječjeg vrtića 

„Orepčići“ odvijalo se prema planiranim iznosima i aktivnostima u prvom tromjesečju 

2020. godine.  

Međutim s pojavom pandemijske krize, dana 13. ožujka 2020. godine radi 

sprječavanja širenja zaraze COVID-19 virusom, Državni Stožer civilne zaštite donio je 

Odluku o zatvaranju srednjih i osnovnih škola, kao i vrtića u Republici Hrvatskoj, stoga 



8 
 

je donesena Odluka da se Ustanova Dječjeg vrtića “Orepčići” Kraljevica zatvara u 

vremenskom periodu od 16. ožujka do 29. ožujka 2020. godine, a navedena Odluka je 

produžena za razdoblje do 30. ožujka, pa sve do 11. svibnja 2020. godine. 

U lipnju 2020. godine provedeni su upisi u novu pedagošku 2020./2021. godinu 

te su upisana sva djeca koja su pristupila upisima.  

Ukupno je  upisano 113 djece u 6 odgojnih grupa, 2 jasličke i 4 vrtićke skupine.   

Budući je istekao mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orepčići“ 2. 

ožujka 2020. godine gradonačelnik Grada Kraljevice donio je Odluku o imenovanju 

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orepčići“. Za članove Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića “Orepčići”, od strane osnivača imenovani su: Matea Dundović, Iva Fabris Jokić i 

Marijana Anić. Za predstavnika roditelja imenovana je Dunja Kučan Nikolić, a za 

predstavnika odgojiteljskog vijeća Dijana Šimunić Vrcan. Konstituirajuća sjednica 

održana je u svibnju 2020. godine. 

 

OBRAZOVANJE 

 

Za obrazovanje (školstvo) u ovom izvještajnom razdoblju financirale su se 

stipendije učenika srednjih škola i studenata, za što je iz proračuna utrošeno 83.800 

kuna, studentima se sufinancirao javni prijevoz u iznosu od 18.824,84 kn.  

Zbog krize uzrokovane koronavirusom nije provedena akcija „Prvi koraci u 

prometu“ za učenike prvih razreda koju sufinancira Grad učenike prvih razreda 

osnovne škole. 

Grad Kraljevica izdvaja značajna sredstva za projekt ’’Produženi boravak’’, 

financiranjem plaća za dvije učiteljice u produženom boravku u Osnovnoj školi 

Kraljevica, te plaću za učiteljicu informatike za projekt „Rano učenje informatike“ za 

učenika 1 – 4 razreda. 

Važno je napomenuti da je Grad za školsku 2019./2020. godinu osigurao svim 

polaznicima OŠ Kraljevica besplatne radne bilježnice i pribor za likovnu i tehničku 

kulturu, s obzirom da je Ministarstvo osiguralo udžbenike.  

 

SPORT 

 

U promatranom izvještajnom razdoblju se nastavilo financiranje potreba u 

sportu i tehničkoj kulturi do mjeseca ožujka, međutim u mjesecu ožujku, travnju i 

svibnju došlo je do obustava aktivnosti udruga, a samim time i do obustave isplate 

sredstava.  

Sredstva su u potpunosti obustavljena za mjesec travanj 2020. godine, a za 

mjesec svibanj i lipanj Sportskoj zajednici Grada Kraljevice isplaćena su troškovi 

sredstava hladnog pogona Sportske zajednice i članica iste. Za Sportsku zajednicu 

Grada Kraljevice je u izvještajnom razdoblju isplaćeno 273.100,00 kuna.  

Uz financiranje sportskih klubova, uložena su sredstva za održavanje sportskih 

objekata.  
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KULTURA 

 

Programi u kulturi  praćeni su sukladno potrebama koje su te udruge izrazile 

kroz javni natječaj koji je proveden sukladno obvezama iz Zakona o udrugama 

(„Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15). 

Financiranje udruga u kulturi ostalo je na razini prošle godine i realizirano do 

mjeseca ožujka, međutim u mjesecu ožujku, travnju i svibnju došlo je do obustava 

aktivnosti udruga, a samim time i do obustave isplate sredstava. O navedenom će se 

donijeti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju javnih potreba u 

području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva. 

 

Projekt „Putovima Frankopana 

U sklopu projekta „Putovima Frankopana“ započeli su radovi na uređenju 

okoliša dvorca Nova Kraljevica – Frankopan. Državna komisija za kontrolu postupaka 

javne nabave odbacila je podnesenu žalbu, te je 24. siječnja 2020. godine potpisan 

ugovor o izvođenju radova. Radovi su započeti početkom veljače. Početkom ožujka 

dobivena je presuda  Visokog upravnog suda kojom je poništena prethodna odluka 

DKOM-a što je rezultiralo obustavom radova, a samim time i ponovljenim postupkom 

pregleda i ocjene ponuda i izborom  novog izvođača. Novi izvođač je uveden u posao 

početkom lipnja. Tijekom mjeseca lipnja odvijale su se pojačane aktivnosti, te možemo 

konstatirati da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.  

Dodatnim angažmanom s naše strane inicirani su brojni sastanci u Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjoj agenciji za financiranje i 

ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) što je rezultiralo da se 

dodatno osiguraju sredstva za obnovu atrijskog pročelja dvorca Nova Kraljevica – 

Frankopan u iznosu od 3.351.498,70 kn. Početkom lipnja potpisan je IV. dodatak 

Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, te smo odmah započeli postupak javne 

nabave za radove na uređenju atrija dvorca.   

U ovom razdoblju započeti su i radovi na uređenju interpretacijskog centra u 

prizemlju atrija dvorca Nova Kraljevica – Frankopan. 

U sklopu održavanja dvorca Nova Kraljevica – Frankopan izvedeni su radovi na 

restauraciji i obnovi svodova trijema prvog kata atrija sredstvima Ministarstva kulture, 

javne potrebe u kulturi, u iznosu od 370.000 kn. 

Također u sklopu održavanja dvorca Nova Kraljevica – Frankopan izvedeni su i 

radovi na sanaciji propuštanja kula dvorca. 
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Projekt sanacije krova Crkve Sv. Nikole Biskupa u Kraljevici 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u 2019. i 2020  

godini kroz Program ulaganja u zajednicu, je objavilo natječaj za sufinanciranje  

aktivnosti povezanih sa sanacijom sakralnih objekata.  Župa Sv. Nikole u Kraljevici uz 

podršku i pomoć gradske uprave je na isti prijavila sanaciju krova Crkve Sv. Nikole u 

Kraljevici. Dobiven je iznos od u kumulativnoj vrijednosti od 300.000 kn (150.000 u 

2019. godini, a 150.000 u svibnju 2020. godine). Radovi na sanaciji krova će započeti 

u listopadu ove godine i bit će dovršeni do kraja godine. 

 

Projekt „Povežimo se baštinom“ 

Projekt „Povežimo se baštinom“, u sklopu Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“ i poziva KK.06.1.1.11, gdje se Grad Kraljevica nalazi kao 

partner s projektom Obnova Trga Zrinski prošao je 2. fazu prijave.  

2. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava obuhvaća administrativnu 

provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i partnera, provjeru prihvatljivosti projekta i 

aktivnosti i provjeru prihvatljivosti izdataka – troškova projektnog prijedloga i ocjenu 

kvalitete. Projektni prijedlog je trenutno upućen u fazu dodjele bespovratnih sredstava. 

Potpis ugovora očekujemo tijekom rujna 2020. godine.  

Financiran je rad ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica gdje je 

uloženo u opremanje i obnovu knjižne građe 26.400 kn od čega smo dobili pomoći 

Ministarstva kulture. 

U ožujku su predstavnici Grada Kraljevice ugostili predstavnike Hrvatske radio 

televizije – HTV te su s gospodinom Goranom Milićem sudjelovali u izradi 

dokumentarca „Destinacija Hrvatska“- Kraljevica. 

Ove godine odlučeno je da se neće organizirati manifestacija Leto u Kraljevici, 

s obzirom na krizu uzrokovanu koronavirusom. 

 

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 

 

U djelatnosti socijalne skrbi nastavljen je redovan Program stipendiranja 

nadarenih socijalno ugroženih učenika i studenta, te program sufinanciranja prijevoza 

učenika srednjoškolaca i studenata koji imaju pravo na sufinanciranje sukladno Odluci 

o socijalnoj skrbi. Također, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi nastavljeno je 

financiranje pomoći u prehrani, podmirivanja troškova stanovanja, troškova električne 

energije,  prava na jednokratnu pomoć, prijevoz umirovljenika sve prema planu 

Proračuna za najugroženije stanovnike Grada Kraljevice. Financiran je i program 

Crvenog križa sukladno zakonu i palijativna skrb.  

Kroz javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi financirane su djelomično 

udruge koje pokrivaju ta područja, budući je usred krize s koronavirusom došlo do 

obustave aktivnosti, a samim time i do obustave isplate sredstava. 
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Novom Odlukom o potpori za novorođenu djecu za 2020. godinu novčani iznos 

potpore za roditelje iznosi 2.500,00 kuna. Potpora je u posljednje dvije godine dva puta 

povećavana i to prvotno s 1200 kuna na 2000 kuna i sada na 2500 kuna.  

U mjesecu lipnju 2020. godine održano je predavanje „Tečaj pripreme trudnica 

za porod i roditeljsku skrb“ Doma zdravlja Primorsko goranske županije i patronažne 

službe u Kraljevici. Navedeni program sufinanciran je od strane Grada Kraljevice. 

S obzirom na novonastale uvijete uzrokovane pandemijskom krizom te 

epidemiološke mjere nije se održao sufinancirani programi Doma zdravlja PGŽ 

„Dohrana i prehrana malog djeteta“. Također s obzirom na novonastale uvijete nije 

održan niti sufinancirani program Udruge  žena operiranih dojki Nada - Rijeka projekt 

„Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“. 

Grad Kraljevica naručio je 5000 zaštitnih maski koje su članovi Stožera civilne 

zaštite Grada Kraljevice, Povjerenici civilne zaštite i volonteri podijelili u mjesecu 

travnju svim kućanstvima u naseljima Kraljevica, Šmrika, Križišće, Veli Dol, Mali Dol i 

Bakarac. 

 

5. KOMUNALNI SUSTAV 

 

RAZVOJ I OČUVANJE POMORSKOG DOBRA 

 

I u ovoj godini nastavljeno je ulaganjem u pomorsko dobro u općoj uporabi. 

Prijavom na Poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje 

sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi, dobivena su sredstva u 

iznosu od 550.000 kn za sanaciju zida i obalnog platoa kupališta Oštro. Temeljem 

provedene javne nabave za izbor izvođača radova, uključujući troškove nadzora 

izvedeni su u cijelosti radovi u vrijednosti 651.901,00 kn. Zahvatom je sanirana obalna 

šetnica-plato u površini od 420 m2, te obalni zid duljine 70 m.  

U sklopu projekta uređenja plaže Oštro započeti su radovi na Uređenje parka 

na rtu Lipica – I faza.  Za navedene radove je prijavom projekta na javni poziv 

Ministarstva turizma te uspješne evaluacije osigurano 390.000 kn. Ukupna vrijednost 

investicije iznosi 725.000 kn.  

Pripremljena je dokumentacija i za II. Fazu uređenja  kopnenog dijela plaže koja 

obuhvaća uklanjanje postojećeg i izgradnju novog sanitarnog čvora, uređenje 

parkirališta sa mjestima za invalide, uređenje okoliša i postava klupa za sjedenje. 

Navedeni projekt je prijavljen na javni poziv – Program razvoja javne turističke 

infrastrukture u 2020. godini objavljen od strane Ministarstva turizma Republike 

Hrvatske. Projekt je u fazi vrednovanja od strane istoimenog ministarstva.    

Za uređenje morskog dijela obalnog pojasa plaže Oštro izrađena je kompletna 

projektna dokumentacija temeljem koje je ishodovana građevinska dozvola. Projektom 

je planirano uređenje postojeće prirodne plaže od Rta Lipice do lukobrana Oštro na 

način da će se izvesti dodatno nasipavanje žala i izvedba građevina za njihovu 
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stabilizaciju. U sklopu navedenog projekta osigurati će se rampa za pristup moru 

osobama smanjene pokretljivosti.  

Time su stvorene pretpostavke za vraćanje starog sjaja kada je Oštro bilo jedno 

od bolje uređenih kupališta na području Hrvatskog primorja. Vjerujem da ćemo unatoč 

trenutačnoj krizi u sljedećem razdoblju uspjeti osigurati sredstva pomoći države i 

pristupiti realizaciji navedenog hvalevrijednog  projekata.  

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

Sukladno ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu, privatni partner Petrol javna 

rasvjeta d.o.o., nakon što je zamijenio stare svjetiljke na području Grada Kraljevice, 

održava javnu rasvjetu za što prima ugovorenu mjesečnu naknadu u iznosu od 

48.072,58 kn + PDV. U suradnji s privatnim partnerom Petrol javna rasvjeta d.o.o. i 

HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka uspješno je implementiran i pušten u pogon 

sustav daljinskog nadzora, upravljanja i regulacije javne rasvjete. 

Pored osnovnog održavanja u okviru ugovora izvedeno je više dodatnih 

popravaka na sustavu javne rasvjete. 

 

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

U programu razvoja komunalne infrastrukture u ovom izvještajnom razdoblju 

odvijale su se aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije i izvedbi građevinskih 

radova.  

Temeljem izrađenog glavnog projekta parkirališta Fortica i predanog zahtjeva 

prema nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Primorsko-goranske županije u tijeku je postupak ishođenja građevinske 

dozvole. 

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za obnovu Turkovićeve ulice u 

Kraljevici u dužini od 400 m sa svrhom poboljšanja sustava oborinske odvodnje i 

izmjenom postojeće istrošene kolničke konstrukcije.  

Započeta je izrada projektne dokumentacije za sanaciju dijela Ulice Mali dol u 

Križišću. Uslijed djelovanja oborinskih voda došlo je do erozije jugozapadnog ruba 

prometnice, te djelomičnog urušavanja kamenog potpornog zida i posljedično do 

deformacije i pucanja kolničke konstrukcije. 

Kao pretpostavka za nastavak izrade projektne dokumentacije na proširenju 

groblja Šmrika dobiveno je pozitivno očitovanje od strane nadležnog Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša kojim se ozakonjuje postojeće 

groblje uz mrtvačnicu.   

 

Podbanj II 

Nakon ponovljenog javnog nadmetanja u svibnju su započeli radovi na II. fazi 

uređenja ulice Podbanj, odnosno zajednička investicija s KD Vodovod i kanalizacija 

d.o.o. na „Rekonstrukciji ulice Podbanj II faza i Izgradnji vodoopskrbnog ogranka i 
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sanitarnog kolektora u dijelu ulice Podbanj u Kraljevici“. Ukupna vrijednost radova je 

2.119.005,00 kn od čega se na Grad Kraljevicu odnosi iznos u vrijednosti od 

1.080.283,79 kn. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju ceste odnosno proširenje kolnika 

na širinu od 5,50 m i dogradnju obostranog nogostupa širine 1,50 m, izgradnju 

oborinske kanalizacije, izmještanje postojećih instalacija i izgradnju DTK kanalizacije 

u ukupnoj duljini od 202 m. Istovremeno s navedenim radovima izvoditi će se radovi 

na izgradnji ogranka vodovoda u dužini 410 m i sanitarne kanalizacije u dužini 130 m. 

Proširenje groblja Kraljevica 

Temeljem ishođene građevinske dozvole za glavni projekt proširenja groblja 

Kraljevica i projekta uređenja pristupne ceste groblju te provedenog postupka javne 

nabave ugovoreni su i započeti istoimeni radovi s mjesecom ožujkom. Cjelokupna 

vrijednost navedene investicije iznosi 1.125.972,12 kn. Radi se o izgradnji 64 novih 

grobnih mjesta, uređenju pješačkih površina, hortikulturnom uređenju, opremanju 

urbanom opremom, izradi potpornih i ogradnih zidova groblja, te izgradnji i dodatnoj 

rasvjeti pristupnog puta. 

 

Uređenje ekološko-edukativne staze Neriz 

Projekt uređenja ekološko-edukativne staze Neriz odabran je od strane FLAG 

TUNERA za dodjelu potpore u visini od 981.110,00 kn. Projekt je prijavljen 27. veljače 

2020. godine na Natječaj za provedbu Mjere B.2.1. Edukativne staze. Cjelokupna 

vrijednost projekta je 1.007.937,50 kn.  Odluka o odabiru projekta je donesena u 

drugom izvještajnom razdoblju odnosno u mjesecu srpnju. Potpisivanje ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava očekujemo do kraja ove godine.  

 

PROSTORNO UREĐENJE 

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice u lipnju ove godine usvojene su 

odluke o donošenju dva Urbanistička plana uređenja dijela građevinskog područja 

naselja Kraljevica u Podbanju  UPU 2-1 i UPU 2-2.  

Za urbanistički Plan uređenja Ugostiteljsko–turističke zone Javorišće-Podbanj 

provedene je javna rasprava. Zbog ograničenja, odnosno propisanih mjera za 

sprečavanja širenja bolesti COVID 19 javna rasprava nije mogla biti dovršena u ožujku, 

te je cijeli postupak ponovljen u svibnju. Izrađeno je izvješće s javne rasprave i nacrt 

konačnog prijedloga plana. Kako je plan u zaštićenom obalnom području u tijeku je 

postupak vezan uz ishodovanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja. 

Sukladno inicijativi i ugovoru o financiranju  s Privatnim investitorom započela 

je priprema izrade Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja 

Šmrika (NA9) Barbina draga (dio UPU-a 23). U tijeku je postupak prethodne ocjene o 

potrebi izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš.  
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6. VLASTITI POGON 

 

U izvanrednim okolnostima koje nosi 2020. godina i uvjetima pandemije u 

sklopu Vlastitog pogona su učinjeni svi napori da se poslovi odrade sukladno 

potrebama, ugovorima i nadležnostima. Slijedom toga su odrađeni poslovi u djelokrugu 

održavanja groblja, javnih površina, čistoće javnih površina, održavanje nerazvrstanih 

cesta, održavanje javnih zelenih površina, održavanja građevina javne odvodnje i 

održavanja građevina i uređaja javne namjene.  Održavanje linijskog zelenila i zelenih 

površina na području Grada odrađeni su prema programu. 

Posebno ćemo naglasiti sljedeće: 

Na poziciji održavanja nerazvrstanih cesta odrađena je promjena i popravak 

vertikalne signalizacije i farbanje  horizontalne signalizacije na cestama gdje je to bilo 

potrebno. U sklopu održavanje građevina javne odvodnje odrađeno je čišćenje slivnika 

sukladno ugovoru s KD Vodovodom i kanalizacijom d.o.o.. Čišćenje slivnika se 

redovito odrađuje dvaput godišnje. Sanirana je oborinska odvodnja na Križišću iza 

Doma. Izvedena je šahta sa slivnom rešetkom i očišćene su postojeće trakaste 

rešetke.  

Prema ugovorima za odvoz krupnog otpada i čišćenje javnih površina i 

nerazvrstanih cesta odrađene su obveze sukladno planovima i uputama nadležnih 

civilnih stožera. Dodatno su nabavljene i montirane table s natpisom „Počistite za 

svojim ljubimcem“  jer pojedini vlasnici nisu čistili za svojim ljubimcem prilikom šetnje. 

Dana 28. veljače 2020. godine Gradonačelnik je donio, sukladno obvezama iz 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13, 73/17, 

14/19, 98/19) Godišnje izvješće Grada Kraljevice za 2019. godinu o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. 

Izvješće je sukladno zakonskim obvezama objavljeno u „Službenim novinama Grada 

Kraljevice“ broj 2/20 i dostavljeno nadležnom Ministarstvu i upravnom tijelu Primorsko-

goranske županije. 

Prema planu i redovitom održavanju plaža Izvršeno je ravnanje i dohrana 

šljunčanih plaža na Oštru neposredno prije početka sezone kupanja. Kako Grad 

Kraljevica ima veliki broj kuća za odmor, osjetno se povećala količina, komunalnog, 

selekcijskog i krupnog otpada. Najviše zahtjeva smo imali za čišćenjem nepropisno 

odbačenog otpada i krupnog otpada. S obzirom na potrebu, organizirani su dodatni 

grajferi.  

Posebno smo sanirali problem u Grabrovoj gdje je očišćen teren od deponirane 

drvne mase. Na istom  mjestu se u nekoliko navrata odvozilo i čistilo divlje odlagalište. 

Naposljetku na toj su poziciji postavljeni stupovi i zaštitna mreža u dužini od 15 metara. 

Postavljena je tabla s upozorenjem o zabrani odlaganja otpada i obavijesti o nadzoru. 

U promatranom razdoblju odloženo je 91,76 tona krupnog otpada što je svojevrsno 

dosadašnji rekord. 
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27. travnja 2020. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

kupnju grobnog objekta na mjesnom groblju Kraljevica. Javni poziv je bio otvoren do 

27 svibnja 2020. godine, a ugovori o kupnji grobnih mjesta potpisani su u mjesecu 

srpnju, odnosno u drugom izvještajnom razdoblju. 

Nabavljene su i sanirane klupe u autobusnim čekaonicama na vrhu 

Strossmayerove ulice u Kraljevici  i Križišću, ulica Veli dol kod kapelice. 

U sklopu održavanja groblja odrađeni su svi poslovi predviđeni ugovorom. Na 

groblju u Kraljevici, Šmriki, Bakarcu i Križišću nabavljene su i postavljene 23 nove PVC 

posude za odlaganje otpada. Izrađena je i montirana nova granitna ploča u Bakarcu. 

Ostale redovne aktivnosti Vlastitog pogona izvedene su prema planu i 

programu. 

 

 

Gradonačelnik 

Dalibor Čandrlić, mag.ing.pp.bs., v.r. 

 


