GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01/6
Urbroj:2142/01-01-10-3
Z A P I S N I K
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. studenoga 2010. godine u
Velikoj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazoĉni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hrţić, Danijel
Brozić, Darinka Brusić, Radovan Kosić, Zvonimir Krajinović, Lucija Petrak, Miljenko
Milohnić, Tina Mrakovčić, Milan Ţuţić (stigao u 18,20) i Franjo Volarić.
Izostanak sa sjednice opravdali su sljedeći članovi Vijeća: Slavko Brusić i Svjetlana
Volarić.
Sjednici takoĊer prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir
Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Nedeljko Dunato, direktor TD Vecla d.o.o. Krk, Mladena Cvitković, administrativni referent
u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor Grţetić, izraĎivač internet stranica
Grada Krka i Mladen Trinajstić, izvjestitelj Novog lista.
Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrĎuje da je
sjednici nazočna natpolovična većina članova (12 članova Vijeća na početku sjednice, a u
18,20 sati u tijeku točke Ad 2. sjednici se priključio Milan Ţuţić – ukupno 13 članova), te se u
skladu s tim mogu donositi pravovaljane odluke.
U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28.
rujna 2010. godine.
2. Izvješće o radu Gradonaĉelnika za razdoblje 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2010.
godine.
3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2010.- 2012. godinu.
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4. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.
godini.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu.
6. Prijedlog Odluke o visini spomeniĉke rente Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju
Grada Krka.
8. Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora.
9. Prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova na podruĉju Grada Krka.
10. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za
društvene djelatnosti.
11. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest ) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUĈAK
Usvaja se Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka odrţane 22. studenoga 2010.
godine.
U tijeku točke Ad 1. ĉlan Vijeća Franjo Volarić podsjetio je da većina predsjednika Odbora
Gradskog vijeća ne primaju materijale za sjednice Gradskog vijeća iako bi trebali, obzirom na
teme o kojima se raspravlja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić izvjestio je kako
temeljem članka 40. i 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka predsjednici Odbora mogu
ostvariti pravo na dobivanje materijala sa sjednica Gradskog vijeća kao i zauzimati stajališta
o pitanjima iz svog djelokruga, te će se ubuduće materijali za sjednicu Gradskog vijeća
dostavljati predsjednicima Odbora u čijem je djelokrugu nadleţnosti materija koja je predmet
rasprave na sjednici vijeća.
Ad 2.
U obrazloţenju gradonačelnika Darija Vasilića o Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje
01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine istaknuto je sljedeće:
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine odrţan je 21 Kolegij gradonačelnika. Razmatrano je i
doneseno ukupno 457 Odluka i Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta
doneseno je 28 Odluka i 88 Zaključaka.
Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
članka 52. Statuta Grada Krka utvrĎeno je i podneseno Gradskom vijeću ukupno 42 prijedloga akata i
to kako slijedi:
-

na 6. sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 25. veljače 2010. godine podnio je 13 prijedloga;
na 7. sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 6. svibnja 2010. godine podnio je 17 prijedloga;
na 8. sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 30. lipnja 2010. godine podnio je 12 prijedloga;
2

U cilju donošenja Odluke o oslobaĎanju Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb; Vončinina 3 od plaćanja
komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Drţavne ceste D 102, od kriţanja Kornić i Punat do
kriţanja za Vrbnik inicirana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća koja je odrţana 10. oţujka 2010.
godine.
Dio prijedloga utvrĎen je i podnesen zbog provedbe usklaĎenja normativnih akata Grada uslijed
stupanja na snagu novih zakona koji ureĎuju plaće u lokalnoj samoupravi. Najvaţniji prijedlozi i
doneseni akti u tom smislu su:




Prijedlog Odluke o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te sluţbenika i
namještenika Grada Krka;
Odluka o visini osnovice za obračun plaća sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Krka;
Plan prijma u sluţbu u Grad Krk.

Zasigurno da bez investicija nema izlaska iz krize koje treba pokrenuti privatni sektor, ali niti bez
aktivnog sudjelovanja u postupku pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, pa se
stoga u izvještajnom razdoblju posebnu pozornost pridalo izradi urbanističkih planova i pripremi
pojedinih gradskih projekata za prijavu prema kohezijskim i strukturnim fondovima.
U okviru svojih ovlasti za utvrĎivanje prijedloga za donošenje dokumenata prostornog ureĎenja koje
proizlaze iz Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09) Gradskom
vijeću na 7. sjednici upućeni su na razmatranje i usvajanje sljedeći prijedlozi:





Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĎenja Grada Krka;
Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;
Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a i
Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade novog DPU-a, te izmjena i dopuna
vaţećih DPU-a.
Dana 15. oţujka 2010. godine donio sam Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Krka, koja je objavljena u «Sluţbenim novinama Primorsko-goranske
ţupanije», broj 9/10.
TakoĎer, temeljem ovlasti utvrĎenih Odlukom o ureĎenju prometa u Gradu Krku i Odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja («SN PGŢ, broj 18/10»), dana 10. svibnja 2010. godine donio
sam Odluku o visini naknade za parkiranje, koja je objavljena u«Sluţbenim novinama Primorskogoranske ţupanije», broj 18/10.
Tijekom prvih šest mjeseci 2010. godine, nastavljena je i aktivna suradnja s medijima s ciljem što
potpunijega i kvalitetnijega informiranja graĎana o aktivnostima i projektima koje gradska uprava
planira ili provodi.
Informiranje graĎana kroz razvoj novih sadrţaja i alata na web stranici grada i dalje je jedan od
prioritetnih ciljeva.
Od 1. siječnja do kraja lipnja 2010. godine zaprimljeno je 639 predmeta u kojima se vodi upravni
postupak i donose odgovarajuća rješenja sukladno utvrĎenom postupku i rokovima predviĎenim
Zakonom o općem upravnom postupku.
Nadalje, temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, u
izvještajnom razdoblju, tj. do 30. lipnja zaprimljeno je i riješeno 79 zahtjeva – Odobrenja za
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Krka tijekom kalendarske 2010.
godine.
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine zaprimljeno je 1342 razna podneska fizičkih i pravnih osoba
koji su rješavani u skladu s rokovima utvrĎenim Zakonom o općem upravnom postupku, kao i drugim
zakonima, ovisno o sadrţaju predmetnog postupka.
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Obzirom na teško stanje gospodarstva, kao jedan od strateških prioriteta Grada je zadrţati postojeću
razinu gradskih investicija, osobito nastavak izgradnje kapitalnih projekata za opskrbu pitkom vodom,
rješavanje otpadnih voda, izgradnja komunalnih objekata, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne
škole u Krku.
Stoga, Grad Krk je u skladu s mogućnostima nastavio izgradnju komunalne infrastrukture, dovršava se
projektna dokumentacija za nove investicije – nastavak izgradnje vodoopskrbe Šotoventa (I i II faza),
te u fazi izrade je čitav niz prostorno urbanističkih planova i druge prostorno planske dokumentacije.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ZAKLJUĈAK
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonaĉelnika za razdoblje 01. sijeĉnja do 30. lipnja 2010.
godine
( vidi prilog predmetno Izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine koje
čini sastavni dio ovog Zapisnika).
Ad 3.
Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2010.- 2012.
godinu, obrazloţio je gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo sljedeće:
Navedeni Prijedlog vezan je uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2010. godinu. Naime,
spomenuti dokument sadrţi sve kapitalne gradske investicije pored kojih,treba istaknuti izgradnju
sportske dvorane osnovne škole. Tako se do kraja ove godine planira rušenje postojećeg objekta,
zgrade stare gimnazije, a sljedeće izgradnja nove školske sportske dvorane. Riječ je o investiciji
ukupno vrijednoj 7.500.000,00 kn, s time da će polovica sredstava iz Proračuna Grada biti izdvojena
2011., a ostatak 2012. godine. Ovaj projekt financirati će Grad i Primorsko – goranska ţupanija iz
sredstava decentralizacije svaki s 50%. Osim izgradnje sportske dvorane spomenuto je i skorašnje
dovršenje adaptacije stare zgrade dječjeg vrtića, gdje će se sljedeće godine realizirati dio nastave
tjelesnog odgoja krčkih osnovnoškolaca.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
I.

Izmjenu i dopunu Plana razvojnih programa Grada Krka
za razdoblje 2010.- 2012. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 4.
U obrazloţenju Đimija Skomeršića, voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo po
prijedlogu I. Izmjene Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini, izmeĎu
ostalog istaknuto je sljedeće:
Navedeni program usvojen je od strane Gradskog vijeća na sjednici odrţanoj 14. prosinca 2009. god.,
te objavljen u "Sluţbenim novinama PGŢ", br. 58/09.

4

Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka trebalo se prići i I. Izmjeni Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture za 2010. god., a kako bi se izvršilo usklaĎenje sa pozicijama
Proračuna Grada Krka.
Prihod od komunalne naknade planiran je u iznosu od 4.500.000,00 kn.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa procjenjena su u iznosu
od 5.788.000,00 kuna od čega 4.500.000,00 planira se osigurati iz sredstava komunalne naknade u
tekućoj godini, a 1.288.000,00 kuna na koliko se procjenjuju razlika radova po I. Izmjeni Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini planiraju se osigurati od ostalih proračunskih
pozicija Proračuna za 2010. godinu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
I. Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 5.
U obrazloţenju prijedloga I. Izmjene Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu, Đimi Skomeršić, voditelja Odsjeka za komunalno
gospodarstvo istaknuo je sljedeće:
I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, Proračun Grada Krka se smanjio za 5%.
Zaključcima
Gradonačelnika odobravale su se zamolbe graĎana i provedenim prikupljanjem ponuda pojedine
planirane investicije su se smanjivale odnosno povećavale, te je bilo nuţno izraditi Prijedlog I.
Izmjene Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2010. god.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene Programa procjenjena su u iznosu od
4.669.345,68 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u
2010. godini, a 169.345,68 kn, na koliko se procjenjuje razlika radova u 2010. godini, planira se
osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2010. godinu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
I. Izmjenu Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 6.
U obrazloţenju prijedloga Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka, koji je podnio
gradonačelnik Darijo Vasilić, istaknuto je sljedeće:
Grad Krk sačinio je tijekom prošle godine radni prijedlog Odluke o visini spomeničke rente, no u duhu
preporuka Vlade RH za smanjenje poreznih i drugih opterećenja gospodarskih subjekata odgoĎeno je
donošenje predmetne Odluke na predstavničkom tijelu.
Spomeničku rentu plaćaju fizičke ili pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na
dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na
području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području grada Krka. Fizičke i pravne osobe s
poslovnim jedinicama koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na
području kulturno-povijesne cjeline obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu
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jedinicu zasebno. Visina spomeničke rente u sve tri zone kulturno-povijesne cjeline grada Krka iznosi
1,00 kn mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja
djelatnost. Primjena ove odluke - koja predstavlja rezultat zakonske obveze - započinje 01. siječnja
2011. godine.
Obveza plaćanja spomeničke rente utvrĎuje se po prijavi vlasnika odnosno zakupnika prostora, ili po
sluţbenoj duţnosti temeljem podataka prema kojima je utvrĎena komunalna naknada, ako prijava
korisnika ili zakupnika izostane.
Spomenička renta plaća se u jednokratnom godišnjem iznosu u korist Proračuna Grada Krka, u roku
od 15 dana od dostave rješenja o utvrĎivanju spomeničke rente.

U raspravi po prijedlogu Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka, ĉlanica Vijeća
Darinka Brusić zatraţila je pojašnjenje u smislu da li obveznici plaćanja u sve tri navedene
zone u kulturno povijesnoj urbanističkoj cjelini grada plaćaju istu cijenu spomeničke rente?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se htijelo izbjegnuti razliku cijena po
zonama, te je prijedlog Odluke takav da sve zone imaju istu cijenu spomeničke rente po m2, tj.
1 kn mjesečno po m2 korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, koja
cijena je ujedno i zakonom propisana najniţa cijena. Naime, visina spomeničke rente
temeljem Izmjena Zakona („Narodne novine“ broj: 88/10) iznosi u rasponu od 1,00 do 7,00
kn.
Ĉlanica Vijeća Lucija Petrak postavlja pitanje da li se spomenička renta odnosi i na one
poslovne subjekte koji rade samo sezonski?
U raspravu se uključio i Marinko Bajčić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je
odgovorio da spomeničku rentu plaćaju svi poslovni subjekti koji u tijeku kalendarske godine
počinju obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području
kulturno povijesne cjeline, ali samo za vremensko razdoblje u godini u kojem se obavljala
gospodarsku djelatnost.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o visini spomeniĉke rente Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 7.
U obrazloţenju Marinka Bajčića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela po prijedlogu
Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, istaknuto je
sljedeće:
Predmetnom odlukom utvrĎuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Krka,
način i uvjeti njihova obavljanja, te druga pitanja od značaja za obavljanje istih na području Grada.
Prilikom pripreme i raspisivanja novih natječaja za komunalne djelatnosti koje se obavljaju na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Poglavlje 4., članci 15. – 20. Odluke,
kojima se ureĎuje način i postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za odrţavanje
nerazvrstanih cesta, odrţavanja javne rasvjete i odrţavanja javnih i zelenih površina), utvrĎena je
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pogreška, tj. u članku 18. pogrešno je naveden Zakon po kojem se provodi predmetni postupak odabira
najpovoljnijih ponuditelja: «umjesto Zakona o javnoj nabavi», treba stajati Zakon o komunalnom
gospodarstvu, pa se ovim Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke isto ispravlja.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na podruĉju Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 8.
U obrazloţenju po prijedlogu Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora,
gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je sljedeće:
Zakupnici – pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru
tijekom cijele godine ostvaruju popust (imaju pravo) na umanjenje ugovorene mjesečne zakupnine u
visini od 20% i to za razdoblje od 1. prosinca 2010. godine do 31. svibnja 2011. godine (6 mjeseci).
Popust – umanjenje mjesečne zakupnine iz prednjeg stavka ne ostvaruju zakupci poslovnog prostora
koji na dan izdavanja mjesečnog računa imaju nepodmirena dugovanja prema Gradu Krku s osnova
zakupnine duţa od 2 mjeseca (60 dana).
Predmetno umanjenje ostvaruju samo zakupnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost tijekom cijele
godine. Ne odnosi se na tijela drţavne uprave, prosvjetu, kulturu, zdravstvo, političke stranke,
udruţenja graĎana i sl.
Ovaj prijedlog Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora novi je korak i pomoć u
savladavanju gospodarske krize i teških uvjeta poslovanja zakupnika poslovnih prostora za vrijeme
zimskih mjeseci.

Ĉlanica Vijeća Lucija Petrak iznosi zadovoljstvo donošenjem ovakve odluke koja će
mnogim obrtnicima biti pomoć u ovim teškim uvjetima poslovanja.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 9.
U obrazloţenju po prijedlogu Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Krka,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marinko Bajčić istaknuo je sljedeće:
U cilju aţuriranja tehničke dokumentacije za provoĎenje Popisa tj. podataka u registru prostornih
jedinica, Drţavna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka dostavio je svim JLS u
Primorsko – goranskoj ţupaniji prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova s prilozima: nazivima
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naselja, te ulica i trgova na području svakog grada/ općine u cilju aţuriranja, te razmatranja i usvajanja
na predstavničkom tijelu konačni popis svih ulica i trgova po naseljima.
Na temelju naprijed navedenog stručne sluţbe Jedinsvenog upravnog odjela pripremile su nacrt Popisa
svih ulica i trgova na području Grada Krka koji čini sastavni dio ove Odluke.

U raspravi po prijedlogu Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Krka, ĉlan
vijeća Radovan Kosić naglašava kako u naselju Vrh nisu usklaĎeni kućni brojevi sa nazivima
ulica, naime kućni brojevi su stari iako su u meĎuvremenu kućanstva dobivala nove kućne
brojevi ali o tome nisu obaviješteni.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Marinko Bajčić odgovorio je kako će se ovim novim
Popisom regulirati nastali problem.
U narednom periodu domaćinstvima naselja Vrh dostaviti će se Uvjerenje o novom kućnom
broju temeljem kojeg će se graĎani moći ishoditi potrebnu dokumentacija u svezi istog.
Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za»
donijelo je
ODLUKU
o imenima ulica i trgova na podruĉju Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 10.
U obrazloţenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Marinka Bajčića po prijedlogu
Odluke o razriješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti,
istaknuo je sljedeće:
Zamolbom od 13. listopada 2010. godine gĎa Miranda Šebelja uputila je zamolbu Gradskom vijeću za
razrješenje od duţnosti članstva u Odboru za društvene djelatnosti zbog činjenice da je imala
prometnu nesreću s teškim posljedicama, te nije u mogućnosti obnašati funkciju predsjednice u
navedenom Odboru Gradskog vijeća.
Na sjednici Kolegija gradonačelnika, odrţanoj 18. listopada 2010. godine podrţana je zamolba gĎe
Mirande Šebelja za razrješenje od duţnosti, te je zaduţena Gradska uprava – Jedinstveni upravni odjel
da za narednu sjednicu Gradskog vijeća, a na temelju prijedloga političkih stranaka (PGS, SDP i
HSLS) pripremi prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i izboru predsjednice/ka Odbora za
društvene djelatnosti.
Od strane koalicije PGS, SDP i HSLS, za novog predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
predloţen je Damir Kremenić iz Krka, Borik 2.

U nastavku sjednice predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razriješenja SerĎo Samblić u
ime Odbora istaknuo je da je predmetni Odbor razmotrio prijedlog Odluke o razriješenju
predsjednice i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, 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, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o razriješenju predsjednice i izboru predjednika Odbora za društvene djelatnosti
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
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Ad 11.
Nadalje, u nastavku sjednice Pročelnik Marinko Bajčić izvijestio je nazočne o Javnom pozivu
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih budući da je dosadašnjim članovima
upravo istekao mandat, pa se pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Javnim
pozivom koji će se objaviti u lokalnom javnom glasilu Novi list.
Listu kakndidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrĎuje Odbor za izbor,
imenovanja i razrješenja.
Pitanja i odgovori.
Ĉlan Vijeća Miljenko Milohnić predloţio je da Grad sufinancira najamnine i onih
gospodarstvenika koji imaju zakupljene privatne poslovne prostore, te da se i njima na taj
način pomogne u ovom periodu obiljeţenom gospodarskom krizom.
Na sugestiju vijećnika Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: kao olakšica za
sve gospodarstvenike u sljedećoj se godini planira smanjenje poreza na tvrtku, čija je visina
od 500,00 do 2.000,00 kn godišnje ovisno o djelatnosti koju gospodarstvenik obavlja.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.20 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Josip Staniĉić
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