GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/8
Urbroj:2142/01-01-11-3
Z A P I S N I K
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazoĉni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hržić, Danijel
Brozić, Darinka Brusić, Tina Mrakovčić, Svjetlana Volarić, Milan Žužić i Radovan Kosić.
Član vijeća Radovan Kosić stigao na početku obrazloženja točke Ad. 2, u 18,15 sati.
Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Zvonimir Krajinović, Lucija
Petrak, Miljenko Milohnić, Franjo Volarić i Slavko Brusić.
.
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,
Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje, Mladena Cvitković, viši
stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinko Petrov, zapovjednik
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Boris Laginja, predstavnik stručnog izraĎivača
Vatrogasne zajednice PGŽ Rijeka i Igor Gržetić, izraĎivač internet stranica Grada Krka.
Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrĎuje da je
sjednici nazočna natpolovična većina članova (8 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu
donositi pravovaljane odluke.
Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, u smislu odredbi članka
117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopunu dnevnog reda i to da se Dnevni red
dopuni sljedećom toĉkom:
- prijedlog Odluke o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89.
Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 8 (osam) glasova «za», donijelo je:

-

Zakljuĉak da se Dnevni red dopuni novom toĉkom i to:
prijedlog Odluke o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
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U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 15.
studenoga 2011. godine.
2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureĊenja “Zona 26“
u gradu Krku.
3. Prijedlog Odluke o usvajanu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija i to:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada
Krka (vidi Prijedlog Procjene ugroženosti…);
b) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka ( vidi
Prijedlog Plana … sa dodatkom: Tabelarni dio Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Grada Krka ).
4. Prijedlog Odluke o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
5. Pitanja i odgovori.

Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 8 (osam) glasova „za“ jednoglasno je donijelo
sljedeći
ZAKLJUĈAK
Usvaja se Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 15. studenoga
2011. godine.
Ad 2.
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureĎenja „Zona 26“ u gradu
Krku, obrazložila je Ines Galjanić te istaknula sljedeće:
Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja Zone 26 u gradu Krku izraĎena je temeljem Zakona o
prostornom ureĎenju i gradnji, te sukladno Odluci o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana ureĎenja
Zone 26 u gradu Krku, odredbama Prostornog plana ureĎenja Grada Krka i Urbanističkog plana
ureĎenja naselja Krk.
Izmjenu i dopunu Detaljnog plana ureĎenja Zone 26 u gradu Krku izradio je riječki Arhitektonski biro
Randić-Turato. Kako je Detaljni plan ureĎenja Zone 26 u gradu Krku donesen prije nego li važeći
Prostorni plan ureĎenja Grada Krka bilo je potrebno provesti usklaĎivanje.
Od dvadeset izmijenjenih članaka predmetnog Detaljnog plana veći su dio izmjene vezane uz
usklaĎivanje s planovima šireg područja i zakonskim regulativama, dok se manji dio odnosi na
izmjene vezane uz zahtjeve investitora G.P. „Krk“ d.d. Krk. Tako su upravo na njihov zahtjev kao
najznačajnije izdvojene izmjene dvaju sljedećih članaka:
- sukladno članku 6. na području namjene Mješovita namjena - pretežno stambena namjena
dozvoljava se gradnja stambene graĎevine s poslovnim sadržajima (uredi, obrti, manji
ugostiteljski prostori i trgovine, videoteke, agencije, ordinacije, društveni sadržaji i sl.) izuzev
na parceli br. 3 gdje je moguće planirati cijelu graĎevinu kao poslovnu;
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sukladno članku 27. poslovni sadržaji kao nadgradnja osnovne namjene stanovanja na
području namjene Mješovita namjena - pretežno stambena namjena mogu se planirati ne više
od etaže prizemlja, izuzev na parceli br. 3 gdje je moguće planirati cijelu graĎevinu kao
poslovnu.
Nadalje, Ines Galjanić, izvjestila je da je Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmatrao
prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja Zone 26 u gradu Krku, te na iste nije imao
primjedbi, već je podnio inicijativu za što hitnije planiranje i gradnju ogradnog zida i to od čestice
24. do raskršća sa ulicom Slavka Nikolića.
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, u cijelosti je članovima Vijeća pročitao inicijativu
Odbora.

-

U raspravu se uključio gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo da parcele 1., 2., 3., i
24. imaju kolni prilaz sa gornje strane, te kako Odbor smatra potrebnim radi sigurnosti
pješaka onemogućiti kolni prilaz za navedene čestice s ulice Smokvik.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 9 (devet) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana ureĊenja „Zona 26“ u gradu Krku
( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika).
Ad 3.
Boris Laginja, predstavnik stručnog izraĎivača Vatrogasne zajednice PGŽ Rijeka, u
obrazloženju po prijedlogu Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
ekspolozija istaknuo je sljedeće:
Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave ureĎuju područje zaštite od požara sukladno odredbama spomenutog Zakona i drugih
propisa kojima se ureĎuje područje zaštite od požara prema vlastitim planovima, potrebama i
prosudbama. Novim Zakonom o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave najmanje jednom u pet godina usklaĎuju procjene ugroženosti s
novonastalim stanjem i jednom godišnje usklaĎuju planove s novonastalim stanjem i uvjetima.
Kako je Vatrogasna zajednica PGŽ bila nositelj aktivnosti kod izrade i donošenja predmetne procjene
i plana u 2000. godini, te kasnijih ažuriranja ovih dokumenata, Grad Krk je početkom srpnja 2011. s
Vatrogasnom zajednicom PGŽ zaključio Sporazum o usklaĎivanju procjene ugroženosti i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka. U proteklom razdoblju, nakon sklapanja Sporazuma,
tako je ovlašteni predstavnik izvršitelja Vatrogasne zajednice PGŽ na temu ažuriranja predmetnih
elaborata sa suradnicima Grada i zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imao niz
radnih sastanaka, dogovora i kontakata vezano uz pribavljanje podataka i druge dokumentacije, te je
tijekom studenog 2011. izraĎen radni prijedlog navedenih dokumenata.
U nastavku sjednice kratko obrazloženje o radu JVP Grada Krka podnio je Dinko Petrov, zapovjednik
JVP Grada Krka.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 9 (devet) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških ekspolozija
( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika).
Ad 4.
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U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o ustupanju održavanja
sustava oborinske odvodnje istaknuto je sljedeće:
Ovom Odlukom ureĎuje se ustupanje održavanja sustava oborinske odvodnje na području Grada Krka.
Sustav oborinske odvodnje čine graĎevine s javnih površina, te graĎevine iz stambenih zgrada i
poslovnih prostora koje se na njih imaju priključiti u graĎevinskim područjima svih naselja na
području Grada Krka. Grad Krk tako ustupa održavanje sustava oborinske odvodnje na području
Grada Krka Trgovačko komunalnom društvu Ponikve d.o.o., inače javnom isporučitelju vodnih usluga
registriranom i za obavljanje djelatnosti oborinske kanalizacije, za koje je stručno osposobljen i ima
svu potrebnu opremu.
Na temelju ove Odluke Grad Krk i TKD Ponikve d.o.o. sklopiti će poseban Ugovor kojim će urediti
meĎusobna prava i obveze vezane uz ustupanja održavanja oborinske kanalizacije.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 9 (devet) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje
( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika).
Ad 5.
Pitanja i odgovori.
Član Vijeća Radovan Kosić iznio je nezadovoljstvo neredovitog sazivanja radnih tijela
Gradskog vijeća, kao i konstataciju da Odbor za društvene djelatnosti nije dobio radni
materijal za zadnju sjednicu, na kojoj je bila tema raspodjela financijskih sredstava za
programe Udruga koje djeluju na području Grada Krka.
U nastavku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić u cijelosti je pročitao pitanje
članova Vijeća HNS-a Radovana Kosića i Franje Volarića, koje se odnosi na Odbore
Gradskog vijeća, te kritiku na održanu sjednicu Odbora za društvene djelatnosti.
Nadalje, član Vijeća Radovan Kosić iznio je nezadovoljstvo što predsjedniku i članovima
Odbora nije dostavljen radni materijal prijedloga Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić odgovorio je kako svaki Odbor
Gradskog vijeća ima svog predsjednika koji sukladno Poslovniku gradskog vijeća saziva
sastanke, organizira rad, te eventualno predlaže teme. O tijeku održavanja sjednice, te njenom
trajanju odgovornost snosi predsjednik Odbora.
Predsjednik vijeća ističe kako je upoznat s informacijom da su članovi Odbora za društvene
djelatnosti dobili materijal potreban za održavanje sjednice.
U raspravu se uključio pročelnik Marinko Bajčić koji je iznio informaciju da je radni
materijal prijedloga Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, sukladno Zakonu o Proračunu
upućen članovima Gradskog vijeća Grada Krka.
Ujedno ističe kako Odbori Gradskog vijeća, mogu iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i
sugestije, koji se na sjednici Gradskog vijeća razmatraju kao amandmani o kojima članovi
Vijeća posebno glasuju, sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka.
Radni materijal prijedloga Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, u ovoj fazi nije dostavljen
predsjednicima Odbora Gradskog vijeća, kao ni predsjednicima Mjesnih odbora, već se isti
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objavljuje na Web stranici Gradskog vijeća Grada Krka u trenutku kad se članovima Vijeća
upućuje Poziv za održavanje sjednice Gradskog vijeća.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.10 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Josip Staniĉić
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