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                   Klasa:  021-05/11-01/1  

                    Urbroj:2142/01-01-11-3 

 

   Z  A  P  I  S  N  I  K  
                         

                  14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 28. srpnja  2011. godine u 

Velikoj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,30 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hržić, Danijel 

Brozić,  Darinka Brusić, Lucija Petrak, Tina Mrakovčić, Svjetlana Volarić, Franjo Volarić, 

Milan Žužić, Radovan Kosić, Slavko Brusić i Miljenko Milohnić.  

 

 Izostanak sa sjednice opravdao je član Vijeća: Zvonimir Krajinović. 

 

Sjednici takoĎer 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, 

Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Mladena 

Cvitković, administrativni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove i  Igor 

Gržetić, izraĎivač internet stranica Grada Krka.   

 Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrĎuje da je 

sjednici nazočna natpolovična većina članova (12 članova Vijeća), 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 s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. svibnja  

2011. godine. 

2. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

ureĎenja  naselja Krk. 

3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama. 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na 

području Grada Krka. 
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5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja dijela poslovne 

Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja 

Gradske knjižnice Krk. 

7. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj 

financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu. 

8. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru 

banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka. 

9. Pitanja i odgovori. 

        

      

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (četrnaest) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 25. svibnja  2011. 

godine. 

Ad 2. 

Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Krk, 

obrazložili su  predstavnici tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb,  Ana Putar, dipl.ing.arh. i 

Mladen Kardum, ing. građ., , te istaknuli sljedeće: izradi Plana pristupilo se temeljem Odluke 

o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk („Službene 

novine PGŽ“, broj: 7/11) kojima se mijenjaju dijelovi plana koji obuhvaćaju sljedeće detaljne 

planova ureĎenja:  

- Detaljnog plana ureĎenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (DPU 

3), 

-  Detaljnog plana ureĎenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu 

Krku  (DPU 31) i  

- Detaljnog plana ureĎenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (DPU 22).  

Osim toga izmijenjeni su i kartografski prikazi: 4.1. način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - 

detaljni planovi ureĎenja 1:5000 (4.1.a. neizgraĎeni dio 1:2000; 4.1.b. neizgraĎeni dio 1:2000; 

4.1.c. neizgraĎeni dio 1:2000; 4.1.d. neizgraĎeni dio 1:2000). Ostali dijelovi Urbanističkog 

plana ureĎenja naselja Krk ostaju nepromijenjeni.  

Zadaća ciljanih Izmjena i dopuna važećeg Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk, kako je 

istaknuto, njegova je što skorija izmijena samo u segmentu promjene obuhvata triju detaljnih 

planova ureĎenja, zatim pokretanje Izmjena i dopuna tih detaljnih planova ureĎenja u novim 

(izmijenjenim) granicama, te u konačnici stvaranje preduvjeta za realizaciju sadržaja, koji su 

u interesu Grada Krka. 

 

U ime Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvjestila je da je isti Odbor razmatrao 

prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Krk, te 

na isti nije imao primjedbi.  
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Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Krk 
  ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 3.  

 

U obrazloženju prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama, Đimi Skomeršić, voditelj 

Odsjeka za komunalno gospodarstvo istaknuo je sljedeće:  

Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 

70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 49/11), 

kojima se odreĎuju načela, način obavljanja i financiranja te ostala pitanja u svrhu obavljanja 

komunalnih djelatnosti, pristupilo se izradi posebne odluke kojom se ureĎuju nerazvrstane 

ceste na području Grada Krka. 

Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj 

osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u 

smislu posebnog propisa. 

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi 

ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge 

nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet. Ovim prijedlogom Odluke 

ureĎuje se korištenje, upravljanje, održavanje, graĎenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te 

poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka 

 

Neven Hržić, u ime  Odbora za komunalno gospodarstvo izvjestio  je da je isti Odbor 

razmatrao prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, 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 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

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

 

Ad 4. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih 

radova na području Grada Krka, iznio je Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, koji je 

istaknuo:  
Predmetnom odlukom odreĎuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na odreĎenim 
područjima Grada Krka ne smiju izvoditi graĎevinski radovi izgradnje, rekonstrukcije, 
adaptacije, održavanja i uklanjanja graĎevina, te svi zemljani iskopi čije je obavljanje ureĎeno 
Zakonom o gradnji (raniji Zakon koji je prestao važiti), odnosno – Zakonom o prostornom 
ureĎenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09 i 51/11). 

Podneskom vlasnika kuća za stanovanje i odmor naselja Linardići, zaprimljenim tijekom 

travnja ove godine i pozitivnog mišljenja/očitovanja Mjesnog odbora Milohnići, pokrenut je 
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novi prijedlog izmjena postojeće Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na 

području Grada Krka, na način da se i za naselja Linardić i Milohnić uvede zabrana izvoĎenja 

graĎevinskih radova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i uklanjanja graĎevina, te svi 

zemljani radovi u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.  

Član vijeća Miljenko Milohnić iznosi negodovanje što je predmetna Odluka, na polovici 

turističke sezone, na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, a inicijativa za njezino 

donošenje podnesena je još tijekom travnja.  

Marinko Bajčić odgovorio je kako je nakon primitka anonimne inicijative, zatraženo mišljenje 

Mjesnog odbora Milohnić koje je stiglo početkom srpnja, te se Odluka nije mogla donijeti na 

sjednici održanoj u svibnju.  

U nastavku rasprave član Vijeća Miljenko Milohnić  iznosi kako takvu Odluku treba donijeti 

za cijelo područje Grada Krka, jer i u ostalim naseljima graĎani iznajmljuju apartmane, te se 

mnogi žale na buku od strane susjeda uzrokovanu izvoĎenjem graĎevinskih radova, te ističe 

kako je prije započinjanja turističke sezone 2012., svakako potrebno donijeti novu Odluku o 

vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova za cijelo područje Grada Krka.  

Član Vijeća Slavko Brusić, postavlja pitanje zašto je iz navedene Odluke izostavljeno naselje 

Skrbčić? 

Pročelnik JUO Grada Krka,  Marinko Bajčić odgovorio je kako će se od ostalih  Mjesnih  

odbora koji nisu uključeni u ovu Odluku zatražiti mišljenje, te će se ukoliko bude potrebno 

uputiti Gradskom vijeću novi prijedlog Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na 

području Grada Krka. 

Neven Hržić, u ime  Odbora za komunalno gospodarstvo izvjestio  je da je isti Odbor 

razmatrao prijedlog Odluke o o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na području Grada 

Krka, koja je usvojena sa 2 glasa „za“ i 1 „protiv“, te istaknuo kako je u Odluci potrebno 

točno  definirati, osim vremena izvoĎenja radova i  koji radovi se smiju izvoditi (npr. 

unutarnji radovi žbukanja, postavljanja podova i sl.). 

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na području Grada Krka, 
  ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

i   

 

Z A K L J U Č A K  

 

Zadužuje se JUO Grada Krka da prije turističke sezone 2012. godine zatraži mišljenje 

svih Mjesnih odbora, u odnosu na prijedlog vijećnika da se sva naselja uključe u Odluku  

o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na području Grada Krka.  
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Ad 5. 

 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 

29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, obrazložili su  predstavnici tvrtke Urbanistica d.o.o. 

Zagreb,  Ana Putar, dipl.ing.arh. i Mladen Kardum, ing. građ., te između ostalog istaknuli 

sljedeće: 

riječ je o Izmjenama i dopunama jednog od triju prethodno spomenutih detaljnih planova 

ureĎenja - Detaljnom planu ureĎenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu 

Krku.  

Izradi Izmjena i dopuna pristupiti će se isključivo zbog povećanja površine parcele K1-20. 

Naime, obuhvat plana proširuje se na čestice k.č.1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk, te se iste 

uključuju u graĎevinsku parcelu K1-20. Uz to, mjenjuju se i odredbe plana u dijelu koji se 

odnosi na mogućnost priključenja objekta na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu uz 

zadržavanje svih ostalih propisanih uvjeta gradnje.  

Cilj izrade Izmjena i dopuna DPU je odrediti novi način korištenja i uvjete gradnje unutar 

područja koje obuhvaćaju čestice z.č.1274, 1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk-grad koje 

predstavljaju jednu funkcionalnu i prostornu cjelinu u  cilju  planiranja gradnje poslovnih 

sadržaja. 

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji, sredstva za izradu Izmjena i 

dopuna DPU neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka, nego iz drugih izvora. 

 

U ime Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvjestila je da je isti Odbor razmatrao 

prijedlog Odluke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja dijela poslovne 

Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, 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 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu 

Sv. Petar u gradu Krku 
  ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 6. 

 

Nakon kraćeg obrazloženja pročelnika JUO Grada Krka, Marinka Bajčića, po prijedlogu 

Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je   

 

O D L U K U 

o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

Krk 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 7. 

 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih 

izvještaja i poslovanja Grada Krka za 2010. godinu, između ostalog istaknuo je sljedeće:    

Revizija je obavljena u razdoblju od 7. travnja do 14. lipnja 2011. godine.  

Sustav unutarnjih financijskih kontrola je propisan odredbama Zakona o sustavu unutarnjih 

financijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o provedbi financijskog upravljanja i 

kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna temeljem 

navedenih zakonskih propisa grad Krk nije u cijelosti uspostavio sustav financijskog 

upravljanja i kontrole meĎutim napravljen je Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja 

i kontrola za 2010 godinu, uskladu sa planom sastavljena je izjava o viziji, misiji i ciljevima. 

U sječnju 2011 godine donesene su izmjene i dopune plana u kojem su utvrĎene aktivnosti 

koje utvrĎuju daljnji razvoj navedenog sustava sa utvrĎenim rokovima. Isto tako doneseno je i 

godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te popunjen upitnik za analizu 

financijskog upravljanja i kontrola, izvršena je djelomična izrada popisa ključnih poslovnih 

procesa i opisa poslovnih procesa. U prvoj izmjeni i dopuni Plana uspostave i razvoja 

financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Krku  za 2011. godinu zadati su rokovi za izradu 

procjene najmanje pet komponenata kao i popis poslovnih procesa koji su do sada djelomično 

napravljeni. Financijsko upravljanje sastavni je dio procesa upravljanja i potrebno je osigurati 

organizacijske i ostale predpostavke da se isto razvija kroz cijelu organizaciju i poslovnu 

godinu. 

 

Nadalje, u svom obrazloženju, Gradonačelnik ističe činjenicu glede navoda Državnog ureda 

za reviziju da u poslovnim knjigama nije evidentirana vrijednost pet groblja (od sedam) koja 

se nalaze na području Grada; da evidencija o stanju zemljišta nije napravljena, te da nisu 

evidentirani objekti javne rasprave koji su koncem 1997. godine na temelju ugovora o 

prijenosu vlasništva preuzeti od trgovačkog društva za proizvodnju i distribuciju električne 

energije.  

Postupak sreĎivanja imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku,  na način da je od strane 

ovlaštenog geometra izvršena izmjera i identifikacija svih parcela koje ulaze u sastav groblja. 

Za parcele na kojima su upisane fizičke osobe započeti su postupci utvrĎivanja prava 

vlasništva za korist Grada Krka sudskim putem. Na nekim parcelama koje ulaze u sastav 

groblja, a nalaze se izvan granica graĎevinskog područja došlo je do upisa prava vlasništva za 

korist RH, te se za te parcele imovinsko pravni odnosi rješavaju putem graĎansko upravnog 

odjela Državnog odvjetništva u Rijeci koji zastupa RH. 

Grad Krk je u cilju evidentiranja i sreĎivanja cijelokupne imovine Grada krajem prosinca 

2010. godine zaključio sa tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba, Remetinečka cesta 7a 

dva Ugovora i to: 

 Ugovor o isporuci i korištenju računalnih programa i 

 Ugovor o provedbi PRLS modela upravljanja imovinom. 

Predmetnim Ugovorima započet je postupak popisa i sreĎivanja cijelokupne imovine 

Grada Krka, pa tako i evidencije o stanju zemljišta, komunalnih objekata i sve druge 

imovine u vlasništvu Grada. 

Državni ured za reviziju nalaže poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda 

u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Grad Krk, poduzima kontinuirano niz mjera za 

naplatu dospjelih potraživanja od komunalne naknade i doprinosa, zakupa poslovnih propisa, 

prodaje zemljišta i stanova i javnih površina, te su u tom smislu pokrenuti razni postupci 
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naplate duga, a osobito: ovrhe na novčanim sredstvima i nekretninama, sudske tužbe, sudski 

sporovi, sporazum o plaćanju duga u obrocima, te su ukupna dospjela potraživanja ovih 

prihoda na razini ranijih  godina, iako je protekla godina bila izuzetno teška i složena u 

poslovanju; 

TakoĎer, za odreĎeni dio navedenog nenaplaćenog  iznosa, za koji osim opomena nisu 

poduzimame ostale mjere naplate, a u dijelu nenaplaćenog potraživanja komunalne naknade,  

Grad Krk  nije pokretao postupak prisilne naplate iz sljedećih razloga: 

- niskih iznosa duga evidantiranih po pojedincima - obveznicima, a koji u   zbiru 

rezultiraju većim ukupnim  iznosom; 

- većih iznosa duga koji proizlaze iz kraćeg razdoblja evidentiranog dugovanja nakon 

roka dospijeća; 

- nemogućnosti naplate pojedincima – obveznicima koji su umirovljenici – (nepljenjive 

tražbine po osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do visine osobnog odbitka); 

- umrlih osoba za koje Gradu Krku nije doznačen dokaz o činjenici smrti obveznika, 

postoji neslužbeno saznanje o istome, nepoznati slijednici nisu izvršili prijavu 

promjene osobe obveznika komunalne naknade, te nije izvršen otpis potraživanja, po 

kojem opći akt ne imože imati povratno djelovanje, te se za nastale dugove iza pok. 

obveznika  ne mogu teretiti sljednici.  

Grad je prihvatio nalaz Državnog ureda za reviziju i navodi da je u vezi izgradnje i 

asfaltiranja cesta u tijeku postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj 

nabavi, takoĎer je istaknuto kako će se usklaĎivanje temeljnog kapitala u Ponikvi d.o.o. Krk 

započeti s postupkom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar na dan 31. 12. 

2010.   

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju 

( vidi prilog: predmetni Zaključak i Izvješće Ureda koji čine sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

 

Ad 8. 

 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića, po prijedlogu Zaključka o davanju 

pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog 

prometa Proračuna Grada Krka istaknuto je sljedeće:  

Grad Krk zaprimio je ponudu Privredne banke Zagreb kojom se otvara mogućnost 

povezivanja financijskog poslovanja s ostalim JLS-ima otoka Krka i trgovačkim društvima i 

ustanovama kojima je Grad Krk osnivač kroz cash pooling (inovativna metoda agregiranja 

stanja grupe klijenata unutar Banke, s ciljem boljeg upravljanja sredstvima, odnosno bolje 

likvidnosti članova Pool-a), zatim uvoĎenja u poslovanje PBZ proizvoda factoring, riznica, 

kreditiranje iz linije EIB, čime se ponovno otvara novi program „poduzetnik“, kreditiranja 

poduzetnika i obrtnika Grada Krka. U prvoj fazi poslovne suradnje realizirale bi se povoljnije  

bankarske naknade i povoljnija kamata na okvirni kredit. 
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U tijeku izlaganja Gradonačelnika po prijedlogu Zaključka  o davanju pozitivnog mišljenja na 

Prijedlog Odluke o odabiru banke za obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada 

Krka, u 20.45 sati članica Vijeća Svjetlana Volarić, opravdano je napustila je sjednicu.   

 

Budući da je tijekom pripreme materijala za sjednicu Gradskog vijeća stigla i ponuda Erste 

banke koja je povoljnija od sadašnjih uvjeta koje Grad Krk ima u Erste banci, Gradsko vijeće 

bez rasprave donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prima se na znanje predmetna Odluka, te se zadužuje Gradonačelnik i Odsjek za proračun i 

financije da izaberu banku koja nudi povoljnije bankarske naknade i povoljniju kamatu na 

okvirni kredit, te koja će omogućiti realizaciju novih usluga ( cash pooling, factoring, riznica, 

kreditiranje iz linije EIB i dr. )  

 

 

Ad 9. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić obavijestio je članove Vijeća o mogućnosti 

održavanja sjednice Gradskog vijeća u kolovozu radi usvajanja  Konačnog prijedloga II. 

izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja Grada Krka.   

 

 

Pitanja i odgovori.  

 

Član vijeća Miljenko Milohnić postavlja dva pitanja: 

1. Da li je na sastanku Koordinacije JLS otoka Krka raspravljano o pitanju Udruge 

veterana Domovinskog rata za oslobaĎanje ili smanjenju naknade za priključak na 

komunalnu infrastrukturu? 

2. Zašto se usred ljetne sezone na dionici prometnice tj, raskršću ulice Narodnog 

preporoda i Stjepana Radića u Krku izvode radovi ocrtavanja prometnice? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 

1. Na Koordinaciji JLS otoka Krka u svezi pitanja Udruge veterana Domovinskog 

rata za smanjenje naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu, donesen je 

zaključak da  po navedenom pitanju nije neophodno uskladiti odredbe Odluka i da 

će svaka JLS otoka Krka prava branitelja po pitanju naknada za priključenje 

samostalno regulirati.  

  

2. Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo odgovorio je kako  

ocrtavanje na dionici prometnice, raskršća ulice Narodnog preporoda i Stjepana 

Radića nije u nadležnosti Grada, jer se radi o Županijskoj prometnici. 

 

 

U nastavku sjednice, Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler obavjestio je članove Vijeća o 

tome kako će se od iduće sjednice Gradskog vijeća, radni materijal za sjednicu dostavljati 

članovima Vijeća u digitalnom obliku.  
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Članovi Gradskog vijeća Grada Krka, kao i članovi Odbora Gradskog vijeća dobiti će lozinku 

s kojom će na WEB stranici Grada Krka moći preuzeti sve materijale pripremljene za 

sjednicu.   

   

Nakon kraće rasprave člana Vijeća Radovana Kosića o  dostavi materijala Gradskog vijeća 

članovima Odbora,  te kako više nije bilo postavljenih pitanja,  predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.00 sat.  

 

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK     

    Mladena Cvitković                                                                 Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         
 

    

 


