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                      GRADSKO VIJEĆE 

  

     Klasa:  021-05/12-01/2  

     Urbroj:2142/01-01-12-3/1 

 

  Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

                  20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 24. svibnja 2012.  godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, Josip Mrakovčić, Danijel Brozić,  Darinka Brusić,  Lucija 

Petrak, Serđo Samblić, Zvonimir Krajinović, Tina Mrakovčić, Franjo  Volarić, Milan Žužić, 

Slavko Brusić, Miljenko Milohnić i Neven Hržić.   

 

Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Radovan Kosić i Svjetlana Volarić. 

 

Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik 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, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

Nedeljko Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o., Mladena Cvitković, viši stručni referent u 

Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Mladen Trinajstić, izvjestitelj Novog Lista i 

Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka.   

Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka prisustvovao je građanka Marija Depicolouzvane- 

Aydugun iz Krka, Krčkih Iseljenika 9.  

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

sjednici nazočna natpolovična većina članova (13 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu 

donositi pravovaljane odluke.  

 

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći 
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D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  20. 

ožujka 2012. godine. 

2. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s 

prilozima: 

a) Knjiga izdanih računa 2011. godine; 

b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 

31.12.2011.; 

c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2011., HBOR – 

sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; 

d) Izvod iz knjige javnog duga za 2011. godinu; 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine. 

4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. 

godinu. 

6. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013. -2014. godinu.  

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske sportske dvorane u 

Krku. 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja predjela “Mali Kankul“ u gradu Krku. 

10. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Krk. 

11. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2011. godine.  

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

13. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  

javne rasvjete na području Grada Krka. 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata.  

16.  Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu: 

a) Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka 

Krka. 

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst 

Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka. 

17. Pitanja i odgovori.                                       

 

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 13 (trinaest) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 
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Usvaja se Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. ožujka  2012. 

godine. 

Ad 2. 

U obrazloženju Dinke Pejnović, stručnog suradnika za proračun i financije po prijedlogu 

Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima istaknuto je sljedeće:  

 
           Prema Zakonu o proračunu  (Narodne novine br. 87/2008.) upravni odjel jedinice lokalne 

samouprave i uprave obvezan je izvjestiti gradonačelnika o izvršenju proračuna za prethodnu godinu 

najkasnije do 01. svibnja, a Gradonačelnik je obvezan izvjestiti nadležno predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave i uprave o izvršenju proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 01.  lipnja.                

Proračun Grada Krka za 2011. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća od 21. prosinca  2010. u iznosu 

od 54.820.000,00 kn, i to s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna 

usvojena je 15. studenog  2011. u iznosu od 52.826.800,00 kn i utvrđenim viškom prihoda iz 

prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn. Za Proračun Grada Krka 2011. značajno je sljedeće. 

Unatoč visoko ostvarenom postotku ostvarenja Proračuna od 101,78%, u pojedinim stavkama on se 

nije ostvario u planiranim iznosima. Ako se izuzme prihod od kapitalne pomoći Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac, koji je uplaćen 30. prosinca 2011. 

u iznosu od 5.777.825,02 kn dolazimo do iznosa od 47.986.736,41 kn ostvarenog Proračuna, što je 

89,25% od planiranog. Pri tome je u grupi poreznih prihoda, prihod od poreza na dohodak od 

nesamostalonog rada ostvaren u iznosu od 100%, ali je podbacio prihod od poreza na promet 

nekretnina, tako da je ostvareno 78% od planiranog, prihod od imovine ostvaren je s 89 %, prihod od 

pristojbi ostvaren je s 92%, od čega je najznačajniji komunalni doprinos ostvaren s 87%. Isto tako 

prihod od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta ostvaren je s 56%, (a prema 

zaključenim ugovorima uplate su stigle u 2012.). U dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna prisutan 

je zastoj gospodarske aktivnosti u IV. kvartalu, u dijelu prihoda koji se mogu odgoditi (promet 

nekretnina, komunalni doprinos, građevinsko zemljište) što je posljedica opće recesije i nelikvidnosti, 

ali i zastoja u novčanim tokovima koji se obično pojavljuje u vrijeme parlamentarnih izbora. Prihodi i 

primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 53.764.561,43 kn, što predstavlja 101,78% od planiranih 

52.826.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 47.613.760,98  kn, ostvareno 

je 12,92% više prihoda i primitaka. Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 48.751.641,82 

kn što u odnosu na planiranih 53.745.600,78 kn, čini 90,71% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2010., 

kada je ostvareno 47.312.172,94 kn, rashodi su povećani za 3%. 

Prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu od 53.764.561,43 kn, što predstavlja 101,78% od 

planiranih 52.826.000,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 47.613.760,98  kn, 

ostvareno je 12,92% više prihoda i primitaka. 

           Od prihoda poslovanja ostvareno je 51.852.647,02 kn što je 104,95% od planiranog, pa je u 

odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 46.559.978,94 3 kn, ostvareno je 11,37% više  

prihoda poslovanja. 

           Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.911.914,41 kn, 

što je 56,23% od planiranog, odnosno 81,43%  više od  prihoda  prethodne godine kada je ostvareno 

1.053.782,04 kn. 

           Prihodi od  financijske imovine  i zaduživanja nisu ostvareni.  
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        Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu od 48.751.641,82 kn što u odnosu na planiranih  

53.745.600,78 kn, čini 90,71% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2010. godinu, kada je ostvareno 

47.312.172,94 kn, rashodi su povećani za 3%. Za rashode poslovanja utrošeno je 36.410.045,25 kn, a 

za nabavu nefinancijske imovine 7.441.381,99 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po 

kreditima  utrošeno je 4.900.214,58 kn. 

   Stanje imovine 31.12.2010. godine je bilo 187.357.987,90 kn, a 31.12.2011. je 203.899.573,26 kn, 

što je povećanje za 8,8%, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 117.709.826,23 kn, a 

financijska 86.189.747,03 kn. 

 Imovinu su povećala ulaganja u razne  objekte komunalne infrastrukture i udjeli u vlasništvu 

komunalnih poduzeća. 

 

Financijska imovina se sastoji od  danih zajmova 227.627,76 kn, udjela u glavnici 70.923.941,42 kn,  

novčanih sredstava u iznosu  od  6.995.623,17  kn, potraživanja u iznosu od 6.417.027,81 kn za 

prihode poslovanja, potraživanja u iznosu od  260.455,43 kn  od prodaje nefinancijske imovine, 

nedospjelih potraživanja od prodaje stanova, zemljišta I komunalnog doprinosa (plaćanje u ratama) u 

iznosu od 1.280.258,57 kn,  potraživanja za viškove prihoda proračunskih korisnika, predujmove i više 

plaćene doprinose u iznosu od 2.514,78 kn i depozita u iznosu od 84.813,87 kn.  

             Preneseni višak prihoda iz 2010. godine iznosi  918.800,78 kn, razlika između prihoda i 

rashoda proračuna 2011. godine  je pozitivna i  iznosi 5.012.919,61 kn.  Višak prihoda za 2011. 

godinu iznosi 5.931.720,39 kn. Od ovog iznosa 5.777.825,02 kn su  sredstva Fonda za zaštitu okoliša I 

energetsku učinkovitost. 

Ukupno  stanje  žiro računa je 6.995.623,17 kn 

Potraživanja za predujmove i ostala potraživanja su 2.279,05 kn.   

Dionice i udjeli u glavnici iznose 70.923.941,00 kn.             

Prema izvještaju Porezne uprave saldo potraživanja  za  posebne porezne prihode grada koje obrađuje 

Porezna uprava sa stanjem 31.12.2011. iznose 2.617.930,02 kn. 

Na dan 31.12.2011. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose  

340.328,18 kn,  obveza za plaću je 256.047,69 kn i za doprinose 116,67 kn, a za ostale obveze 

467.886,41 kn. Primljeno je 3424 računa u 2011. godini, u  ukupnom iznosu  od  30.343.487,32 kn,  sa 

uključenim stornima. 

                
Dugoročne obveze, za zajmove, iznose 16.005.019,50 kn.  

 

Ostale tekuće donacije - tekuća rezerva proračuna planirana je u iznosu od 150.000,00 kn i  utrošena je  

u iznosu od 142.344,20 kn. 

Nadalje, u nastavku sjednice Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, 

izvjestila je kako je Odbor za proračun i financije razmotrio prijedlog Godišnjeg obračuna 

Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima, te na iste 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  

O D L U K U 

o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu   

  ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 3. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda obrazložila je Dinka Pejnović, stručni suradnik za 

proračun i financije, te istaknula sljedeće:  

Višak prihoda poslovanja u iznosu 15.442.601,77 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od 

nefinancijske imovine koji iznosi 5.529.467,58 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu 

od 4.900.214,58 kn. Stoga, višak prihoda poslovanja za 2011. utvrđuje se u iznosu od 5.931.720,39 kn. 

Isti će se utrošiti kako slijedi: 5.777.825,02 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost za sanaciju odlagališta Treskavac i bit će prenese Trgovačko-komunalnom društvu 

Ponikve; 99.805,00 kn su sredstva pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje Frankopanskog 

kaštela; 54.090,37 kn  su sredstva na redovnom računu i biti će utrošena za rashode 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  

O D L U K U 

o raspodjeli viška prihoda 2011. godine   

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

 

Ad 4.  

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić.  

Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 21. prosinca 

2011., s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda 

od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna usvojena je u iznosu od 59.750.000,00 kn prihoda i 

primitaka, te viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.720,39 kn, pa ukupno iznosi 

65.681.720,39 kn, što je za 6.341.720,39 kn. Donošenje II. izmjene Proračuna s povećanjem od 

5.100.000,00 kn, potrebno je radi osiguravanja sredstava za kapitalni projekt izgradnje školske 

sportske dvorane koji obuhavaća izgradnju i opremanje dvorane, te rekonstrukciju Trga Krčkih 

glagoljaša (Školskog trga). Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. i njegove 

izmjene nisu bili poznati iznosi odobrenih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja za ovu namjenu 

planirana su sredstva pomoći u iznosu od 4.500.000,00 kn. Međutim, odobreno je 1.500.000,00 kn, a 

nastalu razliku treba pokriti zaduživanjem u iznosu od 8.000.000,00 kn. Kako je došlo do promjena u 

vrijednosti investicija ovom se izmjenom Proračuna: vraćaju sredstva odobrene donacije Regije 

Veneto u iznosu od 800.000,00 kn za rekonstrukciju gradskih zidina; kapitalna pomoć iz Državnog 

proračuna za izgradnju sportske dvorane umanjuje za 3.000.000,00 kn; sredstva od prodaje 

građevinskog zemljišta smanjuju se za 700.000,00 kn; prihvaća zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 

kn prema uvjetima koji budu definirani nakon provedbe postupka javne nabave. 

U nastavku sjednice Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije, izvjestila je 

kako je Odbor za proračun i financije razmotrio prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka 

za 2012. godinu, 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  
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O D L U K U 

o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu,   

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

 

 

Ad 5. 

 

U obrazloženju po prijedlogu  Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka 

za 2012. godinu, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je sljedeće:  

Izgradnja školske sportske dvorane u gradu Krku najbitniji je projekt Grada u ovoj godini. Pored 

izgradnje samog objekta projekt obuhvaća i rekonstrukciju Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga) s 

pothodnikom koji povezuje zgradu škole i sportsku dvoranu, opremanje, nadzor i druge troškove, pa 

ukupna vrijednost investicije iznosi 12.800.000,00 kn. Rekonstrukcija trga neophodna je jer uključuje 

povezivanje cjelokupne infrastrukture trga. Zbog zaštite i prezentacije arheoloških nalaza na prostoru 

sportske dvorane projekt je prilagođen novim okolnostima. Dodatni radovi tako su procijenjeni na 

2.000.000,00 kn, te i za njih treba osigurati sredstva. Ovaj značajan projekt financira se uz pomoć 

Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.292.765,07 kn, od čega je već u 2011. realizirano 

1.899.991,83 kn, a u 2012. planirano je još 392.273,24 kn pomoći. Također očekuje se i pomoć 

Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 1.500.000,00 kn. Naime, u vrijeme donošenja Proračuna 

Grada Krka za 2012. planirani iznos pomoći u svim projekcijama iznosio je 4.500.000,00 kn, ali zbog 

reduciranja sredstava iz Državnog proračuna ista su smanjena, pa sada iznose 1.500.000,00 kn. 

Obzirom na spomenute okolnosti, a u cilju dovršenja školske sportske dvorane s pratećim sadržajima, 

usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

prihvaća se zaduživanje u iznosu od 8.000.000,00 kn. 

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  

O D L U K U 

o  izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

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

Ad 6. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za razdoblje 2012. -

2014. godinu, obrazložio  je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  

Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne 

pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri godine. Plan 

razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2012. do 2014. godine usvojen je na sjednici 

Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2011. u ukupnom iznosu od 60.535.100,00 kn, a njegova I. 

izmjena usvojena je u iznosu od 70.998.820,39 kn. Usvajanjem II. Izmjene Proračuna Grada Krka za 

2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnih pomoći i donacija, pa je potrebno 

uskladiti Plan razvojnih programa s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih 

programa za 2012. iznosi 31.580.720,39 kn, što pokazuje povećanje od 15,76 % u odnosu na 

dosadašnji, a izmjena se odnosi na povećanje vrijednosti investicije izgradnje školske sportske 

dvorane u iznosu od 4.300.000,000 kn, obzirom da će se cjelokupna izgradnja financirati na teret 

2012., i to uglavnom sredstvima kredita. II. Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na 
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dodatno planiranih 7.000.000,00 kn iz programa IPARD za izgradnju kanalizacijskog sustava istočnog 

dijela naselja Krk, koji bi u početku bio financiran sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit 

bi bio vraćen banci iz sredstava IPARDA. Projekt je zasad u postupku odobravanja, a jedan od uvjeta 

je da su navedena sredstva planirana Proračunom. 

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  

P L A N  

razvojnih programa Grada   Krka za razdoblje 2012. -2014. godinu   

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

 

Ad 7. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada 

Krka za 2013. -2014. godinu, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

U ime Odbora za proračun i financije, Dinka Pejnović, stručni suradnik Odsjeka za proračun i 

financije izvjestila je da je isti Odbor razmotrio prijedlog Odluke II. Izmjeni i dopuni 

Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -2014. godinu, 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  

O D L U K U 

o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -2014. godinu 

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

 

Ad 8. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske 

sportske dvorane u Krku, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo: 

 
Ovom odlukom prihvaćen je kapitalni projekt iz dijela Plana razvojnog programa, kao i utvrđeni izvori 

sredstava za njegovo financiranje, i to: izgradnja školske sportske dvorane u Krku prema Ugovoru o 

građenju s izvoditeljem GP Krk d.d. iz Krka i Lemal d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 6.947.772,93 kn, te 

dodatnim radovima po procijenjenoj vrijednosti od 2.000.000,00 kn; rekonstrukcija Trga Krčkih 

glagoljaša (Školskog trga) prema Ugovoru o građenju s GP Krk d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke 

u iznosu od 2.663.182,50 kn; oprema sportske dvorane prema procijenjenoj vrijednosti od 700.000,00 

kn. Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje školske sportske dvorane Grad Krk je Proračunom za 

2012. iznos od 8.000.000,00 kn planirao putem kreditnog zaduženja i Računa zaduživanja/financiranja 

za 2012. 

Predlažemo donošenje Odluke o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske sportske dvorane u 

Krku, koja je potrebna za dobivanje suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i prilog je dokumentaciji za 

ugovor o kreditu. Kada se provede postupak javne nabave za kredit i odabere banka kreditor, 

Gradskom vijeću Grada Krka bit će predočena odluka o prihvaćanju kredita sa svim uvjetima 

kreditiranja (rok, kamatna stopa, korištenje, naknade itd). 

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  
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O D L U K U 

o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske sportske dvorane u Krku 

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

 

Ad 9. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja predjela “Mali Kankul“ u gradu Krku, podnijela je Ines Galjanić, 

stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 

 

Odlukom se mijenja Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela 

„Mali Kankul“ u gradu Krku ( „Službene Novine Primorsko goranske županije“ broj. 39/11).  

Izmjenama Detaljnog plana uređenja predjela “Mali  Kankul” u gradu Krku («Službene novine 

Primorsko-goranske županije» broj 50/07)  pristupit će se na inicijativu vlasnika građevnih čestica. 

Izmjenom i dopunom DPU-a   formirat će se dvije nove građevne čestice za gradnju stambenog 

objekta  uz određivanje uvjeta za gradnju. Formirat  će se  okućnica postojećeg stambenog objekta te 

utvrditi uvjeti za gradnju. Izmjenama  će se također  promijeniti planirani  broj stambenih jedinica  na  

građevnoj čestici broj 13  i  promjeniti namjena planiranog objekta na građevnoj čestici br.3. 

Omogućit će se  prometna  veza s zapadnim dijelom područja Vidikovac. 

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

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

prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela “Mali Kankul“ 

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 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je  

O D L U K U 

o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u gradu 

Krku 

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

 

Ad 10. 

U obrazloženju Ines Galjanić, stručne suradnce Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, po prijedlogu Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Krk, istaknuto je sljedeće: 

 
Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk („Službene novine Primorsko - goranske 

županije“ broj 32/08, 9/12) pokrenuta je izrada novog urbanističkog plana uređenja za naselje Krk. 

Međutim, obzirom na činjenicu da je do donošenja navedenog plana još potrebno održati javnu 

raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, utvrditi konačan 

prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja i suglasnosti, ovim Ciljanim izmjenama i dopunama 

UPU naselja Krk izmijenit će se važeći Urbanistički plan uređenja u kraćem vremenskom razdoblju, 

čime će se omogućiti i brža realizacija rekonstrukcije upravnih građevina i građevina za smještaj 

radnika. 
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Izradi ovih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk pristupiti će se isključivo zbog utvrđivanja uvjeta 

rekonstrukcije upravnih zgrada i zgrada za smještaj radnika, za neposrednu provedbu, na formiranoj 

građevnoj čestici u vlasništvu GP Krka d.d. za koju su ishođeni akti o građenju. 

Ciljane Izmjene i dopune UPU naselja Krk odnose se isključivo na određivanje uvjeta za neposrednu 

provedbu za rekonstrukciju upravnih građevina i građevina za smještaj radnika na formiranoj 

građevnoj čestici u vlasništvu GP Krk d.d.  

 
Za vrijeme izrade Ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata 

na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenima Zakonom. 

 

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

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

prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk, 

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  

O D L U K U 

o  izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk 

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

 

Ad 11. 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. 

godine podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  

 
Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su održavali veze i odnose s 

državnim tijelima, tijelima jedinica  lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije, 

drugim županijama,  službenim predstavnicima drugih država, s građanima i javnošću općenito, time 

da je u ovom izvješću dat i prikaz protokolarnih aktivnosti. 

U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine održano je 20. Kolegija 

gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 514 Odluka i Zaključaka, od toga iz područja 

imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 42 Odluke i 44 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  87. Kolegija 

gradonačelnika, održanog 4. srpnja  do 106. Kolegija, održanog 30. prosinca 2011. godine, prikazane 

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

U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održano je ukupno 5 sjednica 

Gradskog vijeća. 

U izvještajnom razdoblju nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju 

temeljem zaključenog Sporazuma i dalje sudjeluju Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, 

šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 
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Početkom studenoga 2011. godine započeti  su radovi na izgradnji buduće školske sportske dvorane 

Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku. Nakon završetka radova na arheološkom istraživanju 

te ishođene dokumentacije za građenje (tender, troškovnik i dr.), u izvještajnom razdoblju proveden je 

postupak javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane u Krku. Na temelju zaključenog 

Ugovora o građenju, između Grada Krka, kao naručitelja i GP Krk d.d. Krk, kao izvoditelja, ukupna 

vrijednost radova za izgradnju školske sportske dvorane s pdv-om iznosi 6.947.772,93 kn. 

O ostalim projektima odnosno radovima na objektima i uređajima komunalne infrastrukture, te u svezi 

gradnje komunalnih vodnih građevina dana su posebna Izvješća na 12. sjednici Gradskog vijeća, 

temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama. 

Nadalje, u pripremi je izrada projektne dokumentacije – Elaborata zaštite okoliša za pojedine 

nerazvrstane ceste na području Grada Krka u svrhu ishođenja potvrde Ministarstva zaštite okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti ulaganja s minimalnim nacionalnim standardima i 

usklađenosti ulaganja sa EU standardima iz područja zaštite okoliša, kao i rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa nad istima, a u cilju prijave na Natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa, 

Mjera 301;   

 

Također, Hrvatske vode i Ponikve d.o.o. u suradnji sa JLS otoka Krka pripremaju projektnu 

dokumentaciju za izgradnju fekalne kanalizacije u priobalnim dijelovima otoka Krka  u cilju 

kandidiranja projekata -  podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 301, 

odnosno od EU fondova. Za podnošenje zahtjeva prema EU fondovima moraju biti izdane potvrde na 

glavne projekte i riješeni imovinsko-pravni odnosi. U tom smislu Grad Krk planira kandidirati 

odvojeno dva projekta: izgradnju sustava istočne i zapadne fekalne kanalizacije naselja Krk.  

 

Zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća sudjelovali su u svim važnijim protokolarnim 

aktivnostima i susretima Gradonačelnika.  

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  

Z A K L J U Č A K   

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

31. prosinca 2011. godine    

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

Ad 12. 

U obrazloženju Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera po prijedlogu Odluke o 

komunalnom redu istaknuto je sljedeće:  

Ovom odlukom uređuje se komunalni red na području Grada Krka, na način da se nastoji riješiti 

aktualna problematika vezana uz uređenje naselja, održavanje javnih površina, uklanjanje protupravno 

postavljenih predmeta, te mjerama za provedbu navedenog. Komunalni red propisan ovom Odlukom 

obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Grada, ako 

zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno. Istim se osobito uređuje: uređenje naselja; 

održavanje javnih površina, uređaja i objekata; korištenje javnih površina, uređaja i objekata; 

gospodarenje otpadom; uklanjanje snijega i leda; uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; mjere 

za provedbu komunalnog reda; kaznene odredbe; prijelazne i završne odredbe. Nakon utvrđenog 

radnog nacrta Odluke o komunalnom redu početkom 2012., isti je dostavljen na razmatranje 

učesnicima njezine provedbe: Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve, Komunalnom društvu Vecla, 

tijelima Gradske uprave, kao i članovima Gradskog vijeća, a sve u cilju davanja prijedloga, primjedbi 
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komentara i drugih sugestija na predloženi tekst nacrta Odluke. Po dostavljenim prijedlozima, 

primjedbama, sugestijama, komentarima od strane pojedinih sudionika rasprave i njihove 

implementacije u radni prijedlog teksta Odluke, od strane zamjenika Gradonačelnika izrađen je novi 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu.  

Nadalje u nastavku sjednice podnesen je amandman u kojem su predložene sljedeće korekcije na 

pojedine članke prijedloga Odluke, a u članku 113. uočena je pogreška te treba brisati dio rečenice. 

Gradonačelnik kao predlagatelj prijedloga Odluke o komunalnom redu prihvaća predložene izmjene 

kako je to predloženo od strane Odbora i Kluba članova vijeća, te sukladno članku 88. stavku 5. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, amandman postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o 

njemu se ne glasuje odvojeno.   

U nastavku sjednice član vijeća Slavko Brusić izražava zadovoljstvo prijedlogom Odluke budući da je 

prethodana Odluka o komunalnom redu donesena 1996. godine otkad je sustav lokalne samouprave 

doživio znatne promjene, kao i Zakon o komunalnom gospodarstvu.   

 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  

O D L U K U 

o komunalnom redu 

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

 

Ad 13.  

 

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

Čop po prijedlogu Odluke o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne 

rasvjete na području Grada Krka, istaknuto je:  
Gradonačelnik je na sjednici Kolegija održanoj 02. travnja 2012. donio Odluku o provođenju postupka 

javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova, održavanja i remonta javne rasvjete na 

području Grada Krka za naredno trogodišnje razdoblje. Na raspisani javni natječaj prispjela je samo 

ponuda Trgovačkog društva Tehno-Val sa sjedištem u Njivicama. Pregledom iste utvrđeno je da 

ponuda sadrži svu valjanu dokumentaciju traženu oglasom javnog natječaja, temeljem čega je 

utvrđeno da Tehno-Val ispunjava sve uvjete natječaja, te mu se povjeravaju predmetni komunalni 

poslovi. 

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  

O D L U K U 

o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  javne rasvjete na području 

Grada Krka 

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

 

Ad 14.  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, obrazložio  je 

Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, te istaknuo sljedeće:  
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Ovom Odlukom dopunjuje se članak 8. postojeće Odluke o komunalnom doprinosu, na način da se 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata odobrava dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa, ovisno o broju dana provedenih na ratištu za gradnju nove građevine odnosno dogradnju ili 

nadogradnju postojećeg objekta do 500 m
3
 ukupnog obujma građevine. Naime, na temelju pokrenute 

inicijative Udruge veterana Domovinskog rata otoka Krka podržan je prijedlog da se braniteljima 

odobri dodatni popust prilikom izgradnje novog ili nadogradnje stambenog objekta do navedenog 

obujma, te je u tom smislu od strane Odsjeka za komunalno gospodarstvo pripremljen prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama postojeće Odluke o komunalnom doprinosu. 

U raspravi istaknuto je sljedeće:  

- Član vijeća Slavko Brusić, koji je ujedno član Udruge  veterana Domovinskog rata 

otoka Krka i sudionik Domovinskog rata podržava prijedlog Odluke; 

- Član vijeća Miljenko Milohnić također podržava prijedlog Odluke ali smatra da je  

vrijeme provedeno na ratištu, trebalo drugačije obračunati, a nadalje postavlja pitanje 

što je sa prijedlogom Udruge, koji je također bio u zahtjevu podnesenom prema Gradu 

Krku da se sudionike Domovinskog rata oslobodi plaćanja priključka na komunalnu 

infrastrukturu?   

Gradonačelnik Darijo Vasilić uključio se u raspravu te istaknuo da se ovim prijedlogom 

Odluke nastojalo usaglasiti sa Odlukom koje su donijele  JLS otoka Krka ( Općina Baška i 

Punat), dok ostale Općine na otoku nisu donijele takvu Odluku. Niti jedna Općina na 

otoku Krku nije smanjila naknadu za priključak na komunalnu infrastrukturu iz razloga 

što je novim cenzusom obračunavanja naknade, a sukladno Zakonu o financiranju vodnog 

gospodarstva, plaćanje naknade sa cca. 7.500,00 kn smanjeno na cca od 2.000,00 kn na 

više, ovisno o veličini objekta koji se priključuje na komunalnu infrastrukturu. 

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  

O D L U K U 

o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

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

Ad 15. 

U ime predlagatelja predmetnog prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup 

javnih površina za postavu privremenih objekata,  član vijeća Miljenko Milohnić predlaže da 

se usvoji podneseni prijedlog i to:  predlaže se izmjena članka 8. stavka 1. podstavka 5. na 

način da se k.č. 3106/7 ukupne površine 82 m
2
 k.o. Krk – grad na Obali hrvatske mornarice 

dijeli na dvije ugostiteljske terase i to:  

- za Ugostiteljski objekt Corsaro – dio k.č. 3106/7 površine 58 m
2
 i  

- za Ugostiteljski objekt Toš – dio k.č. 3106/7 površine 24 m
2
. 
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Ovim prijedlogom predlaže se cijepanje dosadašnje jedinstvene ugostiteljske terase u površini 

od 82 m
2
 i to u smislu da se izmjeni postojeća Odluka o zakupu javnih površina za postavu 

privremenih objekata, na način kako je to u prijedlogu navedeno.  

U raspravi je istaknuto sljedeće:  

- član vijeća  Slavko Brusić ističe kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada 

Krka, koja je održana 20. ožujka 2012. godine, inicijativu za donošenje ovako 

predložene Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata, inicirao član vijeća Radovan Kosić, a sad ga kao predlagatelja 

članova Gradskog vijeća predmetnog akta nema na popisu. 

- Član vijeća Zvonimir Krajinović ističe kako smatra potrebnim pomoći obitelji 

Depikolouzvane – Aydugun, kako sa moralnog tako i sa zakonskog aspekta. Smatra da 

Gradsko vijeće treba donijeti pravedno rješenje. 

Nadalje navodi kako ne želi nikog oštetiti, niti kome oduzeti dio ugostiteljske terase, 

ali rješenje za obitelj bi svakako trebalo iznaći, budući da predmetna obitelj živi 

isključivo od sezonskog posla, te im je to primarni prihod.    

U raspravu se uključio i gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo da se u ovom prijedlogu 

Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, 

ne raspravlja o pronalaženju rješenja, već se razgovara o prijedlogu članova Gradskog vijeća ( 

Miljenka Milohnića i Zvonimira Krajinovića) koji je precizno definiran u prijedlogu Odluke. 

Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata usvojena je na 

sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, utvrđene su površine i oblik terasa, na način da je 

svaka terasa posebno određena katastarskom česticom i iznosom površine, a daje se u zakup 

neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata.    

Ugostiteljski objekt  Konoba Šime dobio je na privremeno korištenje dio prostora – javne 

površine ispred TIC-a na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku, budući da TIC-u nije bila 

potrebna terasa. Kako se objekt TIC-a vratio prvotnim vlasnicima, a predmetni objekt sad je 

sastavni dio Konobe Šime, na 19. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20. ožujka 2012. godine  

donesena je Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata koju je usvojilo Gradsko vijeće.   

    

Nakon provedene rasprave, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić dao je 

prijedlog Odluke o  izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata, na glasovanje. 

Po izvršenom glasovanju, temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. 

Poslovnika Gradskog vijeća, utvrđuje se za predmetni prijedlog Odluke glasovalo sa 3 

(tri) glasova «za» , 7 (sedam) «protiv» i 3 (tri) «suzdržana», te da Gradsko vijeće Grada 

Krka  nije prihvatilo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih 

površina za postavu privremenih objekata. 
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Slijedom odredbi članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća utvrđuje se da prijedlog Odluke o 

izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata nije 

prihvaćen, jer za njega nije glasovala potrebna većina članova Gradskog vijeća. 

Ad 16. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka 

Krka, podnio je  Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka.  

a) 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  

Z A J E D N I Č K U  O D L U K U 

o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja 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 13 (trinaest) 

glasova «za» donijelo je  

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke Odluke o taksi 

prijevozu na području JLS otoka Krka 

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

 

Ad 17.  

 

U nastavku sjednice postavljena su sljedeća pitanja članova vijeća: 

- Član vijeća Miljenko Milohnić postavlja pitanje vezano za visinu naknade priključka 

na komunalnu infrastrukturu. Navodi kako je prije naknada za priključak na 

komunalnu infrastrukturu iznosila cca. 7.500,00 kn, a sada je smanjena na cca. 

2.000,00 kn, ovisno o veličini objekta. Međutim, sad je tvrtka Ponikve povećala 

troškove priključenja. Moli da mu se obrazloži visina cijene radova koje izvodi tvrtka 

Ponikve d.o.o. pri izvođenju radova na priključenju na komunalnu infrastrukturu. 

 

- Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić prepustio je riječ članu vijeća 

Danijelu Broziću djelatniku tvrtke Ponikve d.o.o. koji je obrazložio da Ponikve nije 

podigla cijene pri izvođenju radova za priključak,  već cijena ovisi o vrsti i količini 

radova potrebnim za dovođenje priključka ( npr. u određenim slučajevima Ponikve 

montira samo mjerni sat, dok je na pojedinim mjestima potrebno izgraditi šahtu, 

nadodati cijevi, ventila i sl . što povećava cijenu radova koje izvodi tvrtka Ponikve 

d.o.o. ). 

 

- Član vijeća Miljenko Milohnić postavlja pitanje da li se smanjila naknada  koju se 

plaća Županijskoj lučkoj upravi za korištenje veza za brodice? 
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- Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić prepustio je riječ Nedeljku 

Dunatu, direktoru tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka koji je ujedno i član vijeća  Županijske 

Lučke uprave koji je izvjestio da se visina naknade koju se plaća za korištenje veza za 

brodice nije mjenjala.    

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.15 sati.  

 

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Cvitković                                                                      Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         

 

 

 

 

 


