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          GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/13-01/6  

     Urbroj:2142/01-01-13-3 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    
 

                  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 29. listopada 2013.  godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,00 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, Marinko Pavlić, Danijel Brozić, Josip Mrakovčić, 

Darinka Brusić, Miranda Šebelja, Barbara Toljanić, Milan Žužić, Franjo Volarić, 

Daniel Milohnić, Iva Radošević, Dragan Buterin, Anto Čabraja, David Mrakovčić i 

Darko Purić.  

   

 

Sjednici također 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,  

Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka 

Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije,  Mladena Cvitković, viši stručni 

referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Nedeljko Dunato, direktor tvrtke 

Vecla d.o.o. Krk, Mladen Trinajstić, izvjestitelj Novog lista i Igor Gržetić izrađivač internet 

stranica Grada Krka.   

. 

  Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da su na 

sjednici prisutni svi članovi vijeća (15 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu donositi 

pravovaljane odluke.  

 

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći: 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 
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1. Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća, određivanje zamjenika i početak 

obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća i to: 

a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanjem u mirovanje mandata i 

određivanje zamjenika člana); 

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana 

Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća i 

c) Davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća.  

2. Usvajanje zapisnika  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. kolovoza 

2013. godine. 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. 

godinu. 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije  - 

Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka. 

5. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2013. godine.  

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.  

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta /dio k.č. 3440/13 (dio z.č. 1544/1,2 i 3) k.o. Krk –

grad/. 

8. Prijedlozi Odluka o osnivanju trgovačkih društava i to: 

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih 

djelatnosti pod nazivom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk; 

b) Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih 

uslužnih djelatnosti pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk; 

9. Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlozi zaključaka o davanju prethodne 

suglasnosti i to: 

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta  Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk; 

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

“Katarina Frankopan“ Krk; 

c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

osnivanju podružnica. 

10.        Pitanja i odgovori. 

     

                                                                         Ad 1.  

Uvodno obrazloženje po prijedlogu Izvješća Mandatne komisije, iznio je Marinko Bajčić,  te 

istaknuo kako je Serđo Samblić iz Krka, svoj mandat člana Gradskog vijeća Grada Krka 

stavio u mirovanje iz osobnih razloga, te je PGS je sukladno odredbama Zakona i 

međustranačkog Sporazuma odredio zamjenika člana - DANIJELA BROZIĆA iz Bajčići 30 i 

o tome obavijestio predsjednika Gradskog vijeća i Jedinstveni upravni odjel Grada Krka. 

Slijedom svega iznesenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Krka da donese Odluku o 

utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća. 

Sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka predmetno  prijedlogu Izvješća 

Mandatne komisije prima se na znanje, ali Gradsko vijeće ne glasuje o istom.  
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U nastavku obrazloženja, Marinko Bajčić istaknuo je da je s  danom 18. listopada 

2013. godine zbog podnošenja zahtjeva za stavljanjem u mirovanje mandata iz  osobnih 

razloga počinje mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Serđu Sambliću, te da s tim danom  

dužnost člana Gradskog vijeća počinje obnašati zamjenik Danijel Brozić. 

Bez rasprave 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  

O D L U K U 

o utvrđivanju dana početka  mirovanja mandata člana Gradskog vijeća  

i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća 

                   (vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Nakon glasovanja gore navedene Odluke izabrani član Gradskog vijeća Danijel Brozić 

pristupio je  samom činu davanja svečane prisege.  

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić izgovara tekst prisege kako 

slijedi: 

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka obnašati 

savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava,  zakona, Statuta Grada 

Krka i Poslovnika Gradskog vijeća i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske, te se 

zauzimati za svekoliki napredak Grada Krka i Republike Hrvatske."                

Član Gradskog vijeća Danijel Brozić ustao je i izgovorio  “Prisežem”, a potom je potpisani 

tekst svečane prisege predao  službenici JUO, Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. 

Ad 2. 

Bez rasprave 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 sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 13. kolovoza 2013. 

godine. 

Ad 3. 

U obrazloženju Dinke Pejnović po prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Grada Krka za 2013. godinu s prilozima, istaknuto je sljedeće:  

 

Proračun Grada Krka u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine ostvario je prihode 

u iznosu od 25.010.928,91 kn,  a obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35% do 40% 

Proračuna, isti je ostvaren u planiranim okvirima. Dinamika priliva sredstava vezana je za 

turističku sezonu, pa se prihodi većim dijelom ostvaruju u drugoj polovici godine, kao i 

naplata prihoda koju provodi Porezna uprava. 

U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno 22.376.328,29 kn prihoda i primitaka, 

što znači da je u ovoj godini ostvareno 2.634.600,62 kn više prihoda nego li prošle. Povećanje 
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prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, 

naknada uključujući komunalni doprinos, prihoda od donacija te primitaka od zaduživanja. 

Smanjenje prihoda ostvareno je od poreza na imovinu uključujući porez na promet nekretnina, 

pomoći, prihoda od imovine, tj. zakupa javnih površina i koncesija te prodaje imovine 

građevinskog zemljišta.  

Prihodi su povećani zahvaljujući komunalnom doprinosu i donacijama uplaćenim za 

izgradnju trgovačkog centra Plodine kao i komunalnom doprinosu vezanom uz legalizaciju 

bespravno sagrađenih građevina. Kako se ovdje govori o namjenskom prihodu isti će biti 

utrošen uglavnom za otkup građevinskog zemljišta te izvlaštenja povezana uz gradnju cesta i 

parkirališta, kao i za izradu prostorno planske dokumentacije.  

Unatoč nimalo idealnim gospodarskim kretanjima i prognozama za 2013. godinu uspješno je 

dovršen projekt izgradnje školske sportske dvorane i uređenje Školskog trga, uz korištenje 

kredita ugovorenog u iznosu od 8.000.000,00 kn. Kako je krajem 2012. godine ostvarena 

pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izgradnju dvorane u 

većem iznosu nego što je to bilo poznato u trenutku usvajanja Proračuna za 2013. godinu 

(ukupno je doznačeno 3.637.423,37 kn) nije bilo potrebe da se u cijelosti iskoristi ugovoreni 

kredit. Tako je do 30. lipnja 2013. kredit iskorišten i zaključen u iznosu od 6.352.006,94 kn.  

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 33.047.590,37 kn, što je 42,65% od planiranih 

izdataka za 2013. godinu koji iznose 77.717.346,00 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u 

posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po 

organizacijskom načelu odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su također 

grupirani prema programima i aktivnostima, kao i prema ekonomskom načelu - kontima 

računskog plana. Rashodi također uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene 

račune do 30. lipnja 2013. godine te obračunatu plaću za mjesec lipanj. 

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u iznosu od 42.436,29 kn.  

Bez  rasprave 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  

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu 
  ( vidi prilog predmetni Izvještaj koji čini sastavni dio ovog zapisnika)  

Ad 4.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije  - Projekt 

građenja vodnih građevina na području Grada Krka, obrazložio je gradonačelnik Darijo 

Vasilić te istaknuo: 

 Tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je projekt izgradnje vodnih građevina na području Krka na 

Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za 

javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda zatim je Ponikva d.o.o.  

provela postupke nabave za svaku od pojedinih dionica vodovodne mreže te sklopile ugovore 

s najpovoljnijim ponuditeljima.  

Obzirom da su u osnovnom Ugovoru o sufinanciranju sklopljenom između Hrvatskih 

voda i Ponikve d.o.o. bile navedene procijenjene vrijednosti za pojedine investicije, nakon 
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sklopljenih ugovora s izvođačima došlo je do određenih korekcija u iznosu sufinanciranja. 

Tako je Dodatkom Ugovora o sufinanciranju smanjen udio Hrvatskih voda sa 17.799.342,41 

kn na 17.772.190,27 kn, dakle za 27.152,14 kn. 

Ovim Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvećanje iznosa koji osigurava Grad 

Krk na temelju osnovne Odluke o prihvaćanju investicije za umanjenje udjela Hrvatskih voda. 

Tako bi Grad Krk sudjelovao u financiranju troškova građenja u iznosu od 2.004.856,87 kn 

(1.977.704,73 kn + 27.152,14 kn), a navedena sredstva planiraju se osigurati iz ustupljenog 

dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Krka.  

Sredstva će biti planirana Proračunom Grada Krka za 2013. godinu u iznosu od 

1.000.000,00 kn te u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu u iznosu od 1.004.856,87 kn.  

 

U nastavku sjednice član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje koji je razlog korekcije u 

financijskim odnosima? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je došlo do razlike u postocima 

financiranja  predmetnog projekta. Naime osnovnim Ugovorom o  financiranju  Projekta 

građenja vodnih građevina na području Grada Krka, bilo je utvrđeno  da će sredstva za 

realizaciju projekta u iznosu od 90% financirati  Hrvatske vode Zagreb, a ostatak potrebnih 

sredstava u iznosu od 10% Grad Krk. U međuvremenu je trvtka Ponikve d.o.o. donijela 

odluku o gradnji hidrostanice u naselju Vrh, te je financiranje iste preuzeo Grad Krk. Ukupna 

vrijednost investicije u iznosu od 19.777.047,14 kn ostala je ista, ali se povećao udio Grada u 

financiranju investicije   Projekta građenja vodnih građevina na području Grada Krka što 

iznosi 2.004,856,87 kn.  

 

 

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za» i  «dva» suzdržana 

donijelo je  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije  

 - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 5.  

Kraće obrazloženje po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2013. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  

 

U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine održano je 19. Kolegija 

gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 528 Odluka i Zaključaka, od toga iz 

područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 21 Odluka i 88 Zaključaka.  

Sve teme, zahtjevi, prijedlozi, zamolbe i drugi podnesci stranaka, kao i doneseni Zaključci i 

Odluke po istima, koje su razmatrane na sjednicama Kolegija u ovom izvještajnom 

razdoblju,( tj. od  144. Kolegija gradonačelnika, održanog 14. siječnja  do 158. Kolegija, 

održanog 06. svibnja  2013. godine,  nakon održanih izbora  održana su 4. Kolegija)  



 

6 
 

prikazane su kroz Zapisnike Kolegija gradonačelnika, koji su objavljeni na web stranici Grada 

Krka. 

U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane su 3. 

sjednice Gradskog vijeća. 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća novog saziva, održana je 7. lipnja 2013. godine, na 

kojoj je izabrana Mandatna komisija, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, te su izabrani 

predsjednik i dva potpredsjednika  Gradskog vijeća.    

Izbornim programom i Smjernicama gradonačelnika definiran je nastavak niza projekata 

kojima je cilj nastavak investicijskog ciklusa Grada Krka. Bitno je osigurati da krizom 

umanjen gradski proračun ostane stabilan proračun koji servisira gradske projekte i prioritete 

u službi građana i poduzetnika. 

 

U izvještajnom razdoblju dovršena je realizacija projekta II. Faze sanacije odlagališta 

Treskavac u ukupnoj vrijednosti od 16.334.082,17 kn.  Do 30. lipnja 2013. godine izvedeni su 

radovi u visini od 2.125.871,69 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost sufinancirao 1.180.213.23 kn; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

sufinancirao je iznos od 60 % izvedbenog projekta II faze sanacije odlagališta u ukupne 

vrijednosti  67.480,00 kn od čega je učešće Fonda iznosi 40.488,00 kn; Izgrađena je 

kompletna  infrastruktura  (cesta,  kanalizacija) u poslovnoj „Zoni 29“ na predjelu Sv. Petar, 

te je nastavljen je projekt uređenja gradskih plaža, tijekom proljeća uređen je dio kupališta 

ispred hotela Dražica i Bor. Grad Krk, Hoteli Krk i hotel Bor zajednički su sufinancirali 

projekt, a udio Grada u sufinanciranju iznosio je 142.923,47 kn. Pred sam kraj izvještajnog 

razdoblja okončani su radovi na Trgu krčkih glagoljaša ukupna vrijednost investicije 

izgradnje Trga iznosila je 2.663.182,50 kn.  

 
Također, u nastavku daje se kratki pregled značajnijih projekata koji su realizirani ili su 

započeti u izvještajnom razdoblju i to: 

 

 
- Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja 

izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije Grad Krk 

kandidirao je idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice Grada Krka, 

kao i projekt rekonstrukcije sustava grijanja zgrade JVP Grada Krka- uvođenje 

dizalice topline, čija je procijenjena vrijednost rekonstrukcije sustava grijanja 

250.000,00 kn.  

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su sredstava za 

projektnu dokumentaciju za kotlovnicu Grada Krka u iznosu od 51.750,00 kn. , 

 

- Grad Krk uključio se u program kreditiranja fizičkih osoba privatnih iznajmljivača za 

područje Grada Krka kojima će Grad participirati sa subvencioniranjem kamate od 2,2 

% s preuzimanjem obveze subvencije kamata do otplate kredita.         

 

- Poduzetnik u PGŽ  – u travnju 2013. godine s Erste & Steiermärkische Bankom d.d. iz 

Rijeke sklopljen je Ugovor o načinu provedbe projekta ''Poduzetnik u PGŽ „ kojim se 

odobravaju krediti poduzetnicima na području Grada Krka uz subvenciju kamatne 

stope. Krediti se dodjeljuju u iznosu od 100.000,00-2.000.000,00 kn na rok otplate do 

10 godina, a kamatnu stopu koja iznosi 6% subvencioniraju PGŽ s 4 postotna poena i 
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Grad Krk s dodatna 2 postotna poena za kredite do  500.000,00 kn, odnosno s 

dodatnim 1postotnim poenom za kredite iznad 500.000,00 kn.  

 

- Na otvoreni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete,  Grad Krk 

kandidirao je projekt rekonstrukcije i modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete 

čija je ukupna procijenjena vrijednost 1.500.000,00 kn.  

 

- Na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Grad 

Krk kandidirao je projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka 

čija ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.400.000,00 kn, te je u tijeku 

postupak provođenja javne nabave.   

 

U nastavku sjednice član vijeća Darko Purić postavio je pitanje u svezi nabave dva vozila za 

odvoz komunalnog otpada koja su za potrebe tvrtke Ponikve d.o.o. Krk zašto se sredstva 

uplaćuju na račun Grada kad je to za tvrtku Ponikve d.o.o. Krk i tko financira razliku od 40%? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: Tvrtka Ponikve d.o.o. provela je 

postupak nabave te naručila dva vozila za odvoz komunalnog otpada ukupne vrijednosti 

1.071,000 kn, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 60 % 

vrijednosti vozila, preko Proračuna Grada Krka, a ostatak sredstava sufinancirati će tvrtka 

Ponikve d.o.o. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima praksu da sredstva za 

projekte ne idu direktno na tvrtku već preko osnivača u ovom slučaju preko Proračuna Grada 

Krka, te se ista uplaćuju na žiro račun tvrtke Ponikva d.o.o. kako bi se projekt realizirao.  

 

Član vijeća Dragan Buterin komentira kako je u Izvješću Gradonačelnika navedeno  kako je  

u poslovnoj zoni „Zona 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku izgrađena je kompletna  

infrastruktura  (cesta,  kanalizacija), da li u predmetnu zonu spada i cesta između Konzuma i 

Plodina, te zašto ista prometnica nije u funkciji? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:da bi se realizirala prometnica između 

Konzuma i Plodina tvrtka Plodine d.d. na račun Grada Krka uplatila je iznos od 732.000,00 

kn, a Grad Krk sufinancirao je dodatnih 75 Eura po m
2 

zemljišta za otkup zemljišta privatnim 

vlasnicima na dionici izgradnje prometnice. Kako s jednim od vlasnika u prvostupanjskom 

postupku nije bilo moguće postignuti dogovor pokrenuli smo pred Uredom državne uprave u 

PGŽ - u, postupak izvlaštenja.      
 

Član vijeća Anto Čabraja postavio je pitanje da li projekt „Poduzetnik u turizmu“ još traje? 

  
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da projekt još traje te da još nisu potrošena sva 

sredstva, dakle još uvijek se ima vremena ukoliko se želi uključiti u projekt. Najniži iznos 

sredstava je 100.000,00 kuna, a najviši iznos: 1.000.000,00 kuna. 

Sredstva se odobravaju isključivo za: kupnju, izgradnju, uređenje, modernizaciju (podizanje 

kvalitete objekta) ili proširenje smještajnih (ugostiteljskih) kapaciteta koje svojom 

realizacijom ne narušava tradicijske vrijednosti primorske, odnosno goranske autohtone 

gradnje, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.  
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Nakon  rasprave 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  

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća Izvješće Gradonačelnika Grada Krka  o radu za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka). 

 

Ad 6. 

U obrazloženju pročelnika JUO Grada Krka, Marinka Bajčića, po prijedlogu Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne 

vodne građevine, istaknuto je sljedeće:   

 

Na temelju odredbi članka 209. stavka Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog 

gospodarstva,  Gradsko vijeće Grada Krka je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine 

donijelo novu Odluku o priključenju  građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 47/11). 

 

 Predmetnom Odlukom utvrđen je postupak priključenja građevina i drugih nekretnina 

na komunalne vodne građevine, rokovi za priključenje, naknada za priključenje, način 

plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina i 

prekršajne odredbe. 

 

 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama («Narodne novine», broj 56/13), 

pored ostalih izmjena i dopuna propisano je da se Odlukom o priključenju utvrđuje samo 

postupak priključenja i rokovi priključenja, dok su druge odredbe (naknada za priključenje, 

prekršajne odredbe i dr.) brisane iz osnovnog Zakona o vodama.  

 

Kao predlagatelj akta Gradonačelnik je na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, predložio 

sljedeće Amandmane: 

 

 Amandman 1 

U Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi: 

Članak 3. 

U članku 6. stavku 2. točka 8. briše se.” 

 Amandman 2 

Iza članka članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi: 

 Članak 4. 

Članak 10. briše se.” 
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Dosadašnji članci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju  članci 5., 6., 7., 8. i 9. 

 

U cilju pojednostavljenja postupka priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne 

vodne građevine, Amandmanom 1 predlaže se brisanje dokaza kojeg vlasnik/investitor, pored 

ostalih treba priložiti uz zahtjev za priključenje i to: “suglasnost jedinice lokalne samouprave 

o priključenju na komunalne vodne građevine“. 

Nakon  kraće rasprave 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  

O D L U K U 

izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina 

i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

 

Ad 7. 

U obrazloženju voditeljice Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Radmile Živanović- 

Čop, po prijedlogu Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada 

Krka istaknuto je sljedeće: 

Grad Krk objavio je natječaj za prodaju dijela k.č. 3440/13 k.o. Krk grad površine 309 m
2
, u 

naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u Krku, radi formiranja okućnice sa utvrđenom 

početnom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 109 Eura po  m
2
 zemljišta, u protuvrijednosti 

u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, te s obvezom 

plaćanja jamčevine u iznosu od 20% ponuđene cijene za  cjelokupnu površinu zemljišta.     

Na navedeni natječaj prispjele su dvije ponude. Utvrđeno je da ponude sadrže svu 

dokumentaciju traženu oglasom navedenog natječaja.  

Utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda koja je prispjela na uvodno navedeni natječaj za 

kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to dijela k.č. 3440/13 

k.o. Krk grad površine 309 m
2
 , ponuda Snježane Justić-Malović iz Krka, Kvarnerska 10, sa 

ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 140 Eura po m
2
 u protuvrijednosti u kunama prema 

srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.   

Bez rasprave 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  

O D L U K U 

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta  

( dijela k.č. 3440/13 k.o. Krk grad površine 309 m
2
) 

( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 8. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluka o osnivanju trgovačkih društava i to: Prijedlog Odluke o 

osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom Ponikve 

eko otok Krk d.o.o. Krk i Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje 

zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk, iznio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo sljedeće:  

Na temelju novih odredbi Zakona o vodama, Trgovačko društvo Ponikve d.o.o. Krk u 

svojstvu javnog isporučitelja komunalnih vodnih usluga više se ne smije baviti drugim 

nevodnim djelatnostima jer će u protivnom izgubiti to svojstvo pa je stoga bilo potrebno iz 

postojećeg trgovačkog društva izdvojiti sve ostale djelatnosti.  

Slijedom navedenog, Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk na sjednici održanoj 23. rujna, ove 

godine, razmotrivši ovu problematiku, donijela je Odluku o osnivanju dva nova trgovačka 

društva, kojima će upravljati jedan direktor, a koja će biti u vlasništvu svih otočnih jedinica 

lokalne samouprave: 

 Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti Ponikve eko 

otok Krk d.o.o. Krk u čijem su djelokrugu: prikupljanje i prijevoz miješanog 

komunalnog otpada; prikupljanje i prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada; 

gospodarenje biootpadom; skupljanje otpada; druge obrade otpada; zbrinjavanje 

otpada odlaganjem; posredovanje u gospodarenju otpadom; trgovanje otpadom; 

proizvodnja električne energije; trgovina električnom energijom; proizvodnja i promet 

gnojiva i poboljšivača tla; izgradnja, postavljanje i održavanje elektroničke 

komunikacijske infrastrukture; održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete; 

 Trgovačko društvo za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti Ponikve 

usluga d.o.o. Krk u čijem su djelokrugu: računovodstvene i knjigovodstvene 

djelatnosti; izdavanje ostalog softvera; obrada podataka, usluge poslužitelja i 

djelatnosti povezane s njima; obračun i objedinjena naplata vodnih, komunalnih i 

drugih usluga; uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti. 

a) Bez rasprave 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  

O D L U K U 

o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod 

nazivom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

a) Bez rasprave 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  

O D L U K U 

o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti 

pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 9. 

Kraće obrazloženje po prijedlozima zaključaka o davanju prethodne suglasnosti Dječjeg 

vrtića „Katarina Frankopan“ Krk iznio je pročelnik JUO Grada Krka i to:  

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta  Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk; 

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina 

Frankopan“ Krk; 

c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

osnivanju podružnica. 

 

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

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

suzdržan, donijelo je    

a)  

ZA K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune  

Statuta Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk 

(vidi prilog predmetni Zaključak koji 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, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova 

«za», donijelo je  

ZA K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ Krk 

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

 

 

c) Bez rasprave 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  

 

ZA K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica  

(vidi prilog predmetni Zaključak koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 
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Ad 10.  

Pitanja i odgovori 

 

U nastavku sjednice postavljena su sljedeća pitanja članova vijeća: 

 

 1. Član vijeća Marinko Pavlić – Danas smo usvojili prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu. Upoznati smo s problemom postupka ovrhe 

za oduzeto zemljište, te znamo da se radi o iznosu od 13.000.000,00 kn bez zateznih kamata. 

Kako Grad Krk planira riješiti navedeni problem budući je to iznos koji jako opterećuje 

Proračun?  

 

- Gradonačelnik Darijo Vasilić - to su ovrhe za zemljišta koja su odlukom bivše skupštine 

oduzimana vlasnicima, a za predmetna oduzeta zemljišta nije isplaćena naknada. Radi se o 

zemljištima koja su oduzimana sedamdesetih i osamdesetih godina. Danas gradovi i 

općine trebaju platiti obeštećenje za imovinu koja je oduzeta, a kojom se služe drugi 

vlasnici. Vezano uz postupak ovrhe na proračun Grada Krka, proračun nije blokiran jer se 

temeljem Zakona o ovršnom postupku, lokalnu samoupravu ne može onemogućiti u 

obavljanju njezinih redovitih poslova.  

Grad Krk je kod svih postupaka ovrhe za zemljišta iskoristio sva pravna sredstva.  

Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća,  gradski vijećnici će na uvid dobiti kronologiju 

posljednje, ujedno i financijski najzahtjevnije presude (obitelj Fiorentin). 

 

2. Član vijeća Josip Mrakovčić- kroz proteklih nekoliko godina u Proračunu je bio 

osiguran iznos za izgradnju mrtvačnice na groblju Vrh. Kako investicija još nije 

dovršena, kad se planira dovršetak projekta izgradnje mrtvačnice u naselju Vrh?  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić -  U tijeku je postupak legalizacije za predmetni objekt, 

nadamo se da će se izgradnja mrtvačnice dovršiti tijekom 2014. godine za što će biti 

osigurana sredstva u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu.     

 

3. Članica vijeća Iva Radošević – hoće li u gradu Krku započeti izgradnja POS- ovih  

stanova i kad će se dovršiti izgradnja javne rasvjete kod Doma zdravlja u gradu Krku?  

 

            Gradonačelnik Darijo Vasilić- ne možemo sa sigurnošću reći kad će započeti 

izgradnja POS- ovih stanova u gradu Krku, međutim izgradnja POS-ovih stanova uvrštena je 

u Prostorni plan Grada Krka, (radi se o tridesetak stanova)  naručena su Idejna rješenja te je 

potpisan Ugovor s tvrtkom Planetaris  d.d. koja će pratiti izgradnju projekta i vršiti usluge 

konzultiranja, budući da izgradnja neće biti standardna, već će se graditi energetski učinkoviti 

stanovi.   

Prva faza projekta izgradnje javne rasvjete kod Doma zdravlja je dovršena, a druga se planira 

u 2014. godini.  

 

4. Član vijeća Dragan Buterin – što se poduzima u svezi rješavanja problematike 

građevinskog deponija na području grada Krka? 

  

Gradonačelnik Darijo Vasilić- Odlaganje građevinskog materijala nije problem 

samo Grada Krka već i svih JLS otoka Krka. Grad Krk traži pogodnu lokaciju za 

odlaganje građevinskog otpada, do tada će se koristiti dosadašnje odlagalište na 

području „Lizer“.  
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Na koordinaciji JLS otoka Krka u više navrata bila je razmatrana tema lokacije 

građevinskog deponija kao otočkog rješenja za koju JLS imaju interesa i preko 

projekata javno - privatnog partnerstva.   

 

5. Član vijeća Danijel Milohnić – kako i kada se asfaltiraju makadamski putevi u 

naseljima? 

    

Gradonačelnik Darijo Vasilić – u ulici gdje se grade novi objekti, asfaltiranje se 

uglavnom odgađa po dovršetku istih kako se asfalt ne bi oštećivao. Za asfaltiranje 

makadamskog puta u naselju potrebno je da investicija bude uključena u Program rada 

Mjesnog odbora  i uključena  u Program gradnje objekata i komunalne infrastrukture.   

Građani koji žele da im se ulica asfaltira prije redoslijeda utvrđenog Programom, 

potrebno je da doniraju iznos od 40 % od ukupne procijenjene vrijednosti radova.  

 

6. Član vijeća David Mrakovčić- vezano za pitanje člana vijeća Marinka Pavlića o 

postupcima ovrhe za zemljišta koja su odlukom bivše skupštine oduzimana vlasnicima 

koliko je još postupaka u tijeku?  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić - Grad Krk do sada ima tri dovršena postupka s 

isplaćenim naknadama, četvrti je u tijeku i još jedan je u fazi prvostupanjske rasprave. 

 

7. Članica vijeća Miranda Šebelja – nakon završetka turističke sezone, a nakon 

prestanka naplate parkiranja u gradu u jutarnjim satima bude priličan parkirališni 

nered. Što Grad planira poduzeti po tom pitanju?  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić – da bi uveli reda  na parkirališnim prostorima u gradu 

Krku morati ćemo uvesti naplatu parkinga i zimi u užem središtu grada, ali s nižom 

cijenom, što se ne odnosi na 2014. godinu.  

 

8. Članica vijeća Darinka Brusić – što Grad Krk  poduzima po pitanju zaštite i sanacije 

gradskih zidina?  

 

            Gradonačelnik Darijo Vasilić- Na dijelu istočnih gradskih zidina konzervatori 

provode arheološka istraživanja, traženo je da se zid učvrsti drvenom konstrukcijom što je i 

učinjeno, dogovoreni su konzervatorski uvjeti u svezi sanacije istočnih bedema, izrađen je 

projekt sanacije i rekonstrukcije gradskih zidina, ishoditi će se potvrda glavnog projekta 

nakon čega će se provesti postupak javne nabave. Sanacija gradskih bedema biti će izvedena u 

nekoliko faza, kroz više proračunskih godina.  

 

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20.00 sati.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Cvitković                                                                      Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         
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