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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/17-01/06  

     Urbroj:2142/01-01-17-3 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    
 

                  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 30.  studenoga   2017.  

godine u Uredu Gradonačelnika Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,00 sati. 

Nazočni: Marinko Pavlić,  Josip Brusić, Barbara Mrakovčić, Josip Mrakovčić, 

Ines Balorda, Siniša Patrk, Danijel Brozić, Milan Žužić, David Mraković, Darko Purić, 

Goran Marević, Anto Čabraja, Zlatko Morožin, Berislav Manestar, Franjo Volarić.    

  Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir 

Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, 

Đimi Skomeršić, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Mladen Trinajstić, izvjestitelj  Novog lista i Igor Gržetić izrađivač internet 

stranica Grada Krka. 

Sjednicu otvara Marinko Pavlić,  predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je na 

sjednici prisutno 15 (petnaest) članova Vijeća, te se u skladu s tim mogu donositi 

pravovaljane odluke.  

Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Pavlić, u smislu odredbi članka 

117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopune dnevnog reda i to:  

 Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka 
d.o.o. Matulji. 

 Prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju.  

 

Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. 

Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za», donijelo je:  

Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkama i to: 

 Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara 

Učka d.o.o. Matulji. 

 Prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju.  

 

 



 

2 
 

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći: 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje zapisnika  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. rujna 

2017. godine. 

2. Prijedlozi Odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata Grada Krka koji su od 

interesa za razvoj otoka Krka i to: 

a) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka “Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u 

multimedijalni kulturni centar“; 

b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka “Gradnja gradske primarne prometnice planske oznake U-3 i 

pristupne prometnice planske oznake U-3.1“; 

c) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 

razvoj otoka Krka “Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku“. 

3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Krka. 

4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera 

civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka. 

5.   Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka: 

a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih 

kandidatura…; 

b) Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Krka. 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Rijeci. 

7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka. 

8. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka 

d.o.o. Matulji. 

9. Prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju.  

10. Pitanja i odgovori. 

 

Ad 1. 

Član vijeća Goran Marević iznio je primjedbu na Zapisnik u smislu da odgovor 

gradonačelnika Darija Vasilića na temu ugostiteljskog objekta “Neptun” ( rekonstrukcija 

objekta u hotel visoke kategorije) nije potpun.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je da se Zapisnici sa sjednica vijeća ne pišu 

stenografski i ne navode se riječi sudionika u raspravi od riječi do riječi već samo zaključak 

po raspravi.  

Nadalje, u raspravi po zapisniku član vijeća Goran Marević predložio je da se tonski zapisi sa 

sjednica Gradskog vijeća objavljuju javno.  
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Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je da se sjednice Gradskog vijeća, sukladno 

Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka tonski snimaju. Tonski zapis pohranjuje se u 

nadležnom Upravnom odjelu. 

Kako se u raspravi po prijedlogu Gorana Marevića da se tonske snimke sa sjednica vijeća 

objavljuju javno, članovi vijeća nisu mogli složiti, predsjednik Gradskog vijeća Marinko 

Pavlić dao je prijedlog na glasovanje.  

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka 

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 2 (dva) glasa «suzdržana« 3 (tri) «za« i 10 « 

protiv« odbijen je prijedlog Zaključka da se tonski zapis sjednica Gradskog vijeća javno 

objavljuje.  

Nakon iznesene primjedbe i obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Krka sa 15 (petnaest) 

glasova „za“ jednoglasno je donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 27. rujna 2017. 

godine.  

Ad 2. 

Prijedloge Odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata Grada Krka koji su od interesa za razvoj 

otoka Krka, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić: 

 a)  

prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka 

Krka: Rekonstrukcija građevine u gradu Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni 

centar; 

Ovom se Odlukom projekt Rekonstrukcije građevine u gradu Krku i prenamjene u Multimedijalni 

kulturni centar utvrđuje kao kapitalni projekt Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka, te će se, 

sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sufinancirati 

sredstvima iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije Republike Hrvatske.  

Riječ je o projektu koji se odnosi na prenamjenu i rekonstrukciju postojeće građevine u gradu Krku u 

Multimedijalni kulturni centar koji podrazumijeva izložbene i uredske prostorije namijenjene radu 

lokalnih udruga, kao i dogradnju dvorane, odnosno stubišne vertikale sa stražnje strane građevine.  

Kako je isti, radi dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova, u svibnju ove godine 

prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, njegova 

ukupna vrijednost, sukladno podacima iz prijavnice, s uključenim PDV-om, iznosi 9.198.351,54 kn.  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 
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o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: 

Rekonstrukcija građevine u gradu Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 b)  

prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj 

otoka Krka: Gradnja primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i 

pristupne prometnice planske oznake U-3.1 
  
Riječ je o investiciji, s uključenim PDV-om, ukupno vrijednoj 4.359.072,62 kn, koja 

podrazumijeva izgradnju I. faze nove prometnice (u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela 

područja Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku), što predstavlja ulaganje, s 

uključenim PDV-om, vrijedno 1.192.649,76 kn, te izgradnju njezine V., VI. i VII. faze, 

vrijedno 3.166.422,86 kn.  

S namjerom realizacije ovog projekta, čitav se ukupno procijenjen iznos planira financirati 

sredstvima iz poreza na dohodak koja se dijele na pozicije pomoći za (su)financiranje 

kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.  

To je moguće realizirati nakon sklapanja ugovora s nadležnim Ministarstvom, a po upućenom 

zahtjevu u čijem je prilogu i ova Odluka usvojena od strane Gradskog vijeća. 

  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta       

Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  

donijelo je  

O D L U K U 

o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: 

Gradnja primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i pristupne 

prometnice planske oznake U-3.1 

 (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 c)  

prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj 

otoka Krka: Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku 
  
Ovom se Odlukom projekt Gradnje nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku utvrđuje kao 

kapitalni projekt Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka, te će se, sukladno Zakonu o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sufinancirati sredstvima iz 

udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije Republike Hrvatske. 

Riječ je o projektu koji podrazumijeva izgradnju nove (nerazvrstane) prometnice na predjelu 

Mali Kartec u gradu Krku, zajedno s pripadajućom infrastrukturom: vodoopskrbom, 

odvodnjom fekalnih voda, oborinskom odvodnjom, elektroopskrbom, telekomunikacijskom 

mrežom i javnom rasvjetom. Kako je isti, radi dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih 

fondova, u prosincu prošle godine prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju, njegova ukupna vrijednost, sukladno podacima iz prijavnice, s 

uključenim PDV-om, iznosi 5.775.777,50 kn. Budući da maksimalan iznos potpore temeljem 

prethodno istaknutog natječaja iznosi 4.512.457,25 kn, u namjeri realizacije ove investicije 

potrebno je osigurati i ostatak od 1.263.320,25 kn, a koji se planira financirati sredstvima iz 

poreza na dohodak koja se dijele na pozicije pomoći za (su)financiranje kapitalnih projekata 

od interesa za razvoj otoka. 
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Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta       

Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  

donijelo je 

O D L U K U 

o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka: 

Gradnja nerazvrstane ceste Mali Kartec u gradu Krku 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Krka, ukratko je obrazložio pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo kako je temeljem 

Zakona o zaštiti i spašavanju, gradonačelnik Grada Krka, u ožujku 2015. godine, donio je 

Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Grada Krka. Kako je objavom (novog) Zakona o sustavu 

civilne zaštite izvan snage stavljena normativna podloga utvrđena Zakonom o zaštiti i 

spašavanju temeljem koje je donesena prethodno spomenuta Odluka, bilo je potrebno donijeti 

(novu) Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Krka, usklađenu s najrecentnijim promjenama u zakonodavnom okviru sustava civilne 

zaštite. Temeljem iste, osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Krka 
utvrđeni su: Komunalno društvo Vecla d.o.o. Krk, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve 

voda d.o.o. Krk, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, GP Krk 

d.d. Krk, Valamar Koralj Romantic Hotel Krk, Hotel Dražica Krk, Hotel Bor Krk, Trgovina 

Krk d.d. Krk, Super Konzum Krk, Lovačko društvo Orebica Krk, Lovačko društvo Šljuka Krk 

i Radio Otok Krk. Riječ je o pravnim osobama koje su svojim proizvodnim, uslužnim, 

materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području 

Grada Krka. 

U nastavku obrazloženja, Marinko Bajčić je istaknuo kako je Odbor za izbor, imenovanja i 

razrješenja razmatrao prijedlog Odluke o  određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite na području Grada Krka, te na isti nije imao primjedbi.  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta       Grada Krka 

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada 

Krka 

 (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 4. 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka, iznio je Marinko Bajčić te 

istaknuo sljedeće: temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju te Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, 2013. donesena je Odluka o osnivanju i 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Krka, a 2015. godine njezine 

izmjene i dopune.  

Stupanjem na snagu (novog) Zakona o sustavu civilne zaštite i (novog) Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
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stožera civilne zaštite, izvan snage stavljena je normativna podloga utvrđena Zakonom o 

zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, temeljem kojih je donesena i uvodno spomenuta Odluka.  

Obzirom na navedene promjene zakonodavnog okvira sustava civilne zaštite, predmetnu je 

Odluku potrebno staviti izvan snage, s time da će se, sukladno važećim propisima, uskoro 

donijeti (nova) Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka. 

U nastavku sjednice član vijeća Goran Marević postavio je pitanje da li se donose planovi i da 

li se stožer civilne zaštite sastaje radi održavanja vježbi i koordinacije u slučaju katastrofa? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je prije mjesec dana održana edukacija za 

čelnike JLS, a kasnije i za članove stožera civilne zaštite.  

U Proračunu Grada Krka za 2018. godinu osigurana su sredstva za nabavku kompletne 

opreme za članove stožera, te će se tijekom naredne godine održati i obuka koju koordinira i 

organizira Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka.   

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta       Grada 

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite i 

spašavanja za područje Grada Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 5. 

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka obrazložio je Marinko Bajčić te 

istaknuo sljedeće: 

Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je 

da se članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju na vrijeme od tri godine. Članove tog 

tijela bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a 

postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta mladih i njihove 
zamjenike tako predlažu udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, 

studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.  

Temeljem Javnog poziva, objavljenog na Internet stranicama Grada Krka, u otvorenom je 

roku (između 12. i 27. listopada 2017.) zaprimljeno sedam kandidatura, temeljem kojih je 

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio i objavio listu 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih Grada Krka.  

U to su tijelo imenovani su : Luka Adžić Kapitanović za člana i Josip Radošević za njegovog 

zamjenika (Boćarski klub Krk), Dario Arifović za člana i Demir Ahmetović za njegovog 

zamjenika (Udruga Kreativni Krk), Valerija Maraković za članicu i Tijana Plentaj za njezinu 

zamjenicu (Hrvatska demokratska zajednica - Gradska organizacija Grada Krka), Marta Matić 

za članicu i Nikola Jurina za njezinog zamjenika (Streličarski klub Maura kal), Adrian Morić 

za člana i Antonio Brusić za njegovog zamjenika (Gradska glazba Krk), Dino Dminić za člana 

i Tomislav Jozić za njegovog zamjenika (Nogometni klub Krk) te Maria Elena Brusić za 
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članicu i Lea Markanjević za njezinu zamjenicu (Udruga antifašističkih boraca i antifašista 

otoka Krka - Forum mladih). 

Pročelnik Marinko Bajčić u obrazloženju po predmetnoj temi istaknuo je kako je Odbor za 

izbor, imenovanja i razrješenja razmatrao prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika 

članova Savjeta mladih Grada Krka, kao I prijedloge po točkom dnevnog reda 6.i 7.  te na iste 

nije imao primjedbi.  

 a)  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova 

i zamjenika članova savjeta mladih Grada Krka s popisom važećih kandidatura 

(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 b)  

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 6.  

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Rijeci, iznio je Marinko Bajčić: u postupku imenovanja sudaca porotnika 

za mladež Županijskog suda u Rijeci, na preporuku predsjednika Županijskog suda, Igor 

Gržetić, prof. iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, a obzirom na struku, 

ovim je Zaključkom, u narednom četverogodišnjem mandatu, reimenovan sucem porotnikom 

s područja Grada Krka. 

 Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

Z a k l j u č a k 

o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci 

(vidi prilog predmetni Zaključak koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 
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Ad 7. 

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka obrazložio je 

Marinko Bajčić te istaknuo kako se ovim Zaključkom, mrtvozornicima za područje Grada 

Krka utvrđuju se: Alemka Žic, dr. med., Ivanka Peranić, dr. med., Marinka Tičić, dr. med., 

Mladen Španjol, dr. med., Nenad Mijić, dr. med. i Karmen Barbiš, dr. med.  

Ovaj Zaključak biti će dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga 

Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske 

županije. 

 Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

Z a k l j u č a k 

o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka 

(vidi prilog predmetni Zaključak koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 8.  

Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka d.o.o. 

Matulji, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo kako je Gradu Krku  

dostavljen dopis trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. Matulji (dalje u tekstu: Društvo) od 

30. kolovoza 2017. godine, kojim se predlaže dokapitalizacija Društva radi realizacije 

planiranih aktivnosti utvrđenih poslovnim planom za razdoblje 2017.-2018. prema 

dostavljenom Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja projekta 

''Žičare na Učku'' i prijedlog Izjave o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela Žičare Učka 

d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala tijekom 2017./2018. 

Naime, Društvo je završilo I. fazu u razvoju projekta, odnosno izvršilo sve potrebne 

pripremne radnje i dokumentacijsku podlogu za daljnji razvoj projekta. Kroz priloženi 

Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja projekta Žičare na Učku 

utvrđeni su daljnji koraci i planirane aktivnosti kako bi se u II. fazi razvoja projekt u 

potpunosti pripremio za apliciranje za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU.  

Poslovnim planom za razdoblje 2017.-2018. za realizaciju planiranih aktivnosti: izrada 

glavnog projekta te izvedbenog projekta Žičare na Učku potrebno je osigurati 3.000.000,00 

kn, od čega se ½ planira osigurati iz dokapitalizacije Društva, a ½ iz državnih potpora. 

Uprava i nadzorni odbor Društva pokrenuli su aktivnosti prikupljanja dodatnog kapitala 

nudeći ulaganje postojećim i novim udjeličarima pri čemu naglašavaju ulogu javnog sektora u 

daljnjem razvoju projekta posebno iz razloga definiranja modela financiranja iz sredstava EU 

fondova. Ukupno planirano povećanje temeljnog kapitala Društva je 1.540.000,00 kn (+/- 

30%) 

Prema projekcijama uprave Društva, postojeći suvlasnici bi sudjelovali u dokapitalizaciji 

tijekom 2017. i 2018. godine s istim iznosom koji su uplatiti u temeljni kapital prilikom 

osnivanja Društva 2010. godine, uvećano za ulog Istarske županije. 
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Poziv za dokapitalizaciju Društva, osim postojećim, poslan i je potencijalno novim 

ulagateljima, a sve s ciljem da se već u II. fazi razvoja financijski ojača Društvo, kako  bi se 

moglo započeti s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa.  

Kako bi se podržao projekt ''Žičare na Učku'' koja bi po realizaciji predstavljala jednu od 

glavnih turističkih atrakcija regije, Grad Krk je u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu 

planirao iznos od 20.000,00 kn na Razdjelu 001, Kapitalni projekt K101213 – Povećanje 

temeljnog kapitala Žičara Učka d.o.o. 

Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje da li se na koordinaciji JLS razgovaralo o 

projektu društva Žičara Učka d.o.o. i o uključivanju drugih JLS otoka u projekt? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da su sve JLS otoka kontaktirane po ovoj temi i u 

ovom trenutku je teško je procijeniti hoće li se osim Općine Omišalj, u projekt uključiti i 

ostale JLS otoka Krka.   

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada 

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 

o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Žičara Učka d.o.o. Matulji 

(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 9.  

Prijedlog Zaključaka u vezi projekta izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju, obrazložio je 

Darijo Vasilić te istaknuo sljedeće: o ovoj temi – projektu izgradnje plutajućeg LNG 

terminala u Omišlju razmatrala je 23. studenoga 2017. godine i Županijska  skupština 

Primorsko-goranske županije i to: Informaciju o procjeni utjecaja na okoliš izmjene zahvata 

prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg 

terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a. 

Naime, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša na temelju članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) i 

Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/17-02/74, URBROJ: 

517-06-2-1-1-17-6 od 13. listopada 2017. godine, objavio je početak JAVNE RASPRAVE o 

Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku 

uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a  i trajala je 

od 30. listopada do 28. studenoga 2017. godine. 

Kako se radi o projektu koji je gospodarski štetan i ekološki rizičan  za otok Krk i šire 

područje jer ima negativne utjecaje na krajobraz, more i korištenje prostora te ne donosi 

koristi za lokalnu i regionalnu zajednicu, a izrađena Studija o utjecaju na okoliš nije  cjelovita  

i stručno utemeljena, predlaže se donošenje Zaključaka kojim se podržava Općina Omišalj i 

Primorsko-goranska županija u vezi neslaganja projektu izgradnje plutajućeg terminala u 

Omišlju. 
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Član vijeća Goran Marević u raspravi ističe da naši zaključci neće biti dovoljni da promijene 

stav države vezan za predmetno pitanje i smatra da bi građanstvo trebalo zauzeti jače stavove 

vezano za izgradnju plutajućeg terminala u Omišlju. Sa stavovom  člana vijeća Gorana 

Marevića slaže se i vijećnik Berislav Manestar.  

Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta  Grada 

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

Z a k l j u č a k  

 

1. Grad Krk podržava stavove, zaključke i zahtjeve Općine Omišalj u vezi 

protivljenja (neslaganja) projektu izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju koje je 

donijelo Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 22. studenoga 2017. 

godine, KLASA:021-05/17-01/9, URBROJ:2142-06-17-01-3. 

 

2. Gradsko vijeće ne slaže se s izgradnjom predloženog projekta plutajućeg LNG 

terminala jer je ovakav kakav se nudi, za otok Krk gospodarski štetan, a ekološki 

rizičan jer ima negativne utjecaje na krajobraz, more i korištenje prostora te ne 

donosi koristi za lokalnu i regionalnu zajednicu. 

 

3. Smatramo da je Studija o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala  

za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, 

skladištenje i uplinjavanje UPP-a izrađena  površno te da nije  cjelovita  i stručno 

utemeljena upravo s aspekta gospodarskih učinaka i očuvanja okoliša, budući da 

projekt ugrožava našu dominantnu gospodarsku djelatnost – turizam. 

 

4. Izgradnja predloženog  plutajućeg LNG terminala umanjuje mogućnost korištenja, 

pa čak i onemogućuje upotrebu područja koje je planirano za industriju (vrijedni 

prostor nekadašnje DINA Petrokemije danas stoji napušten), a istovremeno 

proširuje industrijsku zonu, što se smatra neracionalnim i neprihvatljivim 

zahvatom u prostoru. 

 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 10. 

Pitanja i odgovori.  

 Član Vijeća David Mrakovčić postavio je dva pitanja: 

1.  kad je u planu izgradnja kružnog toka kod fratri? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se UPU-om  predviđa izgradnja kružnog 

toka i izmicanje ceste na području kod parkirališta fratri.  

            Nakon usvajanja UPU-a ishođena je lokacijska dozvola, naručen je i proveden 

parcelacijski elaborat. Sad nastupa faza kojom moramo riješiti imovinsko pravne  
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odnose, te se nakon rješavanja istih idemo u izradu glavnog projekta i ishođenja 

građevinske dozvole.  

            Očekujemo da bi tijekom jeseni 2018. godine mogla biti pripremna sva potrebna 

dokumentacija za izgradnju kružnog toka na predjelu parkirališta kod fratri.  

2. Iznosi primjedbu kako se građani parkiraju unutar zidina na Trgu Krčkih 

glagoljaša i na Trgu Kamplin, te kako podizni stupići – pilomati ne rade.  

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je pilomat na Trgu Krčkih glagoljaša  

bio u kvaru te je popravljen ovih dana.  

Na Trgu Kamplin Biskupija ima dozvolu parkiranja za svoje automobile u zimskim 

mjesecima.   

Vezano za to pitanje tražiti ću od prometnog redara redovitiji nadzor parkiranja u 

starogradskoj jezgri.  

 Član vijeća Berislav Manestar predlaže da se jedna ulica u gradu Krku imenuje 

po palom branitelju Domovinskog rata Borisu Mršiću iz Pinezića.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić  prihvatio je  inicijativu člana vijeća Berislava Manestra 

da se jedna ulica u gradu Krku imenuje po palom branitelju Domovinskog rata Borisu 

Mršiću iz Pinezića.  

Prijedlog će se u narednom razdoblju rada Gradskog vijeća uvrstiti u dopune Odluke o 

imenovanju ulica u gradu Krku. 

 Član vijeća Darko Purić iznosi primjedbu kako se u naselju Žgaljić javna 

rasvjeta pali tek oko 20,00 h te da se mještani žale.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako HEP ODS d.o.o. Pogon Krk upravlja 

paljenjem javne rasvjete i preko Ponikve Eko otok Krk zatražili smo izvlačenje 

upravljačkih ormara iz trafostanica da sustav bude autonoman.  

 Član Vijeća Goran Marević postavio je dva pitanja: 

1. Tko je inicijator utvrđivanja granice pomorskog dobra od LOJP Krk do 

Punta di Galetta u k.o. Krk grad, te zašto se ne utvrdi granica pomorskog 

dobra za cijelo područje Grada Krka ?  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je Grad pokrenuo postupak utvrđivanja 

granice pomorskog dobra od LOJP Krk do Punta di Galetta.  

Od Punta di Galetta do Dražice i od LOJP-a Krk do Plava, granica pomorskog dobra 

je utvrđena.   

2. Zapisnici s održanih sjednica Kolegija ne objavljuju se redovno, te se stiče 

dojam kao da Grad želi prikriti svoje odluke i donesene Zaključke.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kao se Izvješća sa sjednica objavljuju 

odmah drugi dan nakon Kolegija, a obzirom da neke zaključke Odsjeci pišu sami, 

Zapisničar nije u mogućnosti dok ne skupi sve zaključke objaviti cjeloviti Zapisnik.   

 Član vijeća Ante Čabraja postavlja dva pitanja: 

1.  da li je planirano asfaltiranje ulica nakon projekta rekonstrukcije oborinskih 

voda? 
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 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako će se sve ulice koje su obuhvaćene 

projektom rekonstrukcije oborinskih voda asfaltirati nanovo cijelom širinom ulice. 

2. U kojoj je fazi izgradnja POS-ovih stanova?  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je kako je glavni projekt za izgradnju 
POS-ovih stanova dovršen, ishođenja je građevinska dozvola. Nakon postupka javne 

nabave za izvođenje radova na projektu POS-a Agencija za pravni promet nekretnina 

bira izvođača radova, te nakon toga korisnici koji imaju sve uvjete za kupnju POS-

ovog stana, biti će pozvani da izvrše odabir stana. 

 Član vijeća Darko Purić iznosi pitanje građana stare gradske jezgre grada Krka, 

konkretno ugostitelja koji imaju poslovne prostore koje će obuhvatiti projekt 

sakupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka: kad će se 

izvoditi radovi u staroj gradskoj jezgri, te hoće li se vlasnici i zakupnici poslovnih 

prostora moći spojiti u doglednom vremenu, a prije nadolazeće turističke sezone.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da će se dio stare jezgre Grada Krka  u 

kojem nije izgrađena fekalna kanalizacija odraditi tijekom zime kako bi do proljeća 

radovi bili dovršeni.  

Ako to ne bude moguće odgoditi će se radovi na kanalizaciji stare jezgre za jesen 

2018. 

 Član vijeća Berislav Manestar predložio je da povodom tragične smrti generala 

Slobodana Praljka odamo počast minutom šutnje svim poginulim Hrvatskim 

braniteljima.  

Gradski vijećnici odali su počast minutom šutnje svim poginulim Hrvatskim 

braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. 

 

 

 

Kako  više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen, 

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.30 sati.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Matejčić                                                                      Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                  Marinko Pavlić                         

 

 


