GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj:2142/01-01-16-4
Z A P I S N I K
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 10. ožujka 2016. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Marinko Pavlić, Siniša Patrk, Danijel Brozić, Miranda Šebelja, David
Mrakovčić, Darko Purić, Josip Mrakovčić, Franjo Volarić, Danijel Milohnić i Darinka
Brusić, Barbara Toljanić
Odsustvo sa sjednice opravdali su sljedeći članovi vijeća: Dragan Buterin,
Tomislav Stašić, Mirjenka Mrakovčić Wernoth i Milan Žužić.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir
Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka,
Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik
Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Mladena Cvitković, viši stručni referent u
Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Marija Elena Brusić, predsjednica Savjeta
mladih Grada Krka i Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka.
Sjednici su također Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka prisustvovala je i Iva Šulina iz
Punta, Ivana Gorana Kovačića 20.
Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka prisustvovali su Saša Randić iz Rijeke, Janka Polić
Kamova 70 i Iva Šulina iz Punta, Ivana Gorana Kovačića 20, predstavnici tvrtke Randić i
suradnici d.o.o.
Sjednicu otvara Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na
sjednici prisutno 11 (jedanaest) 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. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18.
prosinca 2016. godine.
2. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2015. godini.
4. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu i donošenje,
odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije u 2015. godini.
5. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2015. godine.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu.
7. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk.
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu
Krku.
10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina
Frankopan” Krk.
11. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 11 (jedanaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 18. prosinca
2015. godine.
Ad 2.
Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
obrazložio je Đimi Skomeršić, te istaknuo sljedeće:
Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju
komunalne infrastrukture na području Grada Krka.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu
od 7.457.819,85 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 256.714,27 kn, te prihod
od naknade za održavanje groblja u iznosu od 91.311,75 kn, što ukupno iznosi 7.805.845,87
kn.
Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.456.612,55 kn, na
održavanje javnih površina 1.544.559,53 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 598.970,48 kn,
na održavanje objekata javne rasvjete 1.104.601,55 kn, na održavanje groblja 119.998,50 kn,
na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 85.979,17 kn, na ulaganja i
održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 400.472,51 kn, na ulaganja i
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održavanje sportske dvorane osnovne škole 247.297,13 kn, na gradnju objekata školskog i
predškolskog sadržaja 2.144.394,45 kn, te na gradnju i održavanje sportskih objekata
102.960,00 kn.
Darko Purić, član Odbora za komunalno gospodarstvo istaknuo je da je predmetni Odbor
razmotrio prijedlog točke 2, 3, i 9 Dnevnog reda današnje sjednice, te na iste nije imao
primjedbi.
Članica vijeća Darinka Brusić tražila je pojašnjenje u vezi utrošenih sredstava na poziciji „
održavanje gradskih zidina i trgova“?
Voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo Džimi Skomeršić, objasnio je da su to sredstva
utrošena u projekt uređenja istočnog dijela okoliša Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“
Krk ( pozornice).
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 3.

Obrazloženje po prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu, iznijela je Ines Galjanić te istaknula sljedeće:
Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih za
gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u
iznosu od 8.068.828,65 kn, prihod od kreditnih sredstava u iznosu od 1.997.376,28 kn, prihod
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 333.260,50 kn, prihod
od koncesija za parkirališta u iznosu od 283.765,77 kn, prihod od donacija u iznosu od
182.401,00 kn, prihod od pomoći Hrvatskih voda u iznosu od 406.083,60 kn, opći
proračunski prihodi u iznosu od 1.250.695,10 kn, višak prihoda u iznosu od 467.646,43 kn,
sredstva od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima u iznosu od 367.523,57 kn,
te prihod od pomoći u iznosu od 31.500,00 kn.
Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 298.717,64
kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 10.191.675,84 kn, na izgradnju i uređenje
groblja 207.217,73 kn, na izgradnju objekata javne rasvjete 1.131.504,84 kn, te na pripremu
prostorno-planske dokumentacije 1.559.964,85 kn.
Gradonačelnik kao predlagatelj prijedloga Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu predložio je Amandman u smislu da se u
članku 1. u stavci 1. PRIHODI, nakon „Sredstava od poreza na dohodak za zajedničke
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projekte na otocima 367.523,57 kn“ dodaje „Prihodi od pomoći 31.500,00 kn“ pa
„Ukupno prihodi“ umjesto 13.357.580,90 kn iznose 13.389.080,90 kn
 Da se u tabličnom prikazu članka 1. u stavci 2.RASHODI u nazivu aktivnosti
o
pod b) Nerazvrstane ceste
pod rednim brojem 23. Naknada za izvlašteno građevinsko zemljište po
sudskoj presudi umjesto iznosa 2.189.827,33 kn mijenja iznos u
2.221.327,33 kn, pa „Ukupno izgradnja nerazvrstanih cesta“ pod b)
umjesto 9.799.675,84 kn iznosi 9.831.175,84 kn, a „Sveukupno
nerazvrstane ceste“ umjesto 10.160.175,84 kn iznosi 10.191.675,84 kn,
pod d) Javna rasvjeta, dodaje se izvor prihoda „prihodi od pomoći“,
na kraju
tabličnog prikaza „Sveukupno“
umjesto iznosa od
13.357.580.90 kn stoji iznos od 13.389.080,90 kn.
Budući da je Fond za zaštitu okoliša za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
javne rasvjete u 2015. godini doznačio sredstva u iznosu od 31.500,00 kn.
Sredstva pomoći su namjenski utrošena, te trebaju ući u prihode iz kojih se financira građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
o
o

Slijedom navedenog trebalo je izvršiti ispravak u Izvješću kako je to predloženo ovim
Amandmanom. Prihod od pomoći povećao je ukupan iznos prihoda kao i rashoda u Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Navedeni amandman postaje sastavni dio prijedloga akta, sukladno članku 88. stavak 5.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 4.

Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu i donošenje, odnosno
izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije u 2015. godini, iznijela je Ines Galjanić te
istaknula sljedeće:
Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima
stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka
za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem
za 2015. godinu tako je obuhvaćeno dvadesetak zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, podnesenih
u razdoblju od usvajanja prethodnog izvješća tijekom prosinca 2014., pa sve do kraja 2015.
godine, i to za izmjene Prostornog plana Primorsko-goranske županije, Prostornog plana
uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Detaljnog plana uređenja
dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja Zone
26 u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat.
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Izvješćem nisu obuhvaćeni zahtjevi koji se odnose na javne rasprave planova koji su u
trenutku podnošenja zahtjeva bili u postupku izrade.
O svakom podnesenom zahtjevu donesen je Zaključak gradonačelnika koji je proslijeđen
podnositeljima zahtjeva.
Najveći broj zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka,
točnije na izmjene granica građevinskih područja naselja Pinezići, Linardići, Kornić, Vrh,
Poljica, Nenadići i Krk, kao i na zatraženu mogućnost gradnje izvan građevinskog područja.
Siniša Patrk predsjednik Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, izvijestio je
članove vijeća kako je predmetni Odbor razmotrio Izvješće o provedenoj stručnoj analizi
zaprimljenih inicijativa za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske
dokumentacije u 2015. godini, te na isto nije imao primjedbi.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu i
donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije u 2015. godini
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 5.
Obrazloženje po temi Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca
2015. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine održano je 18.
sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 553 Odluka i
Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 81 Odluka i
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 91. Kolegija gradonačelnika, održanog 06. srpnja do 109. Kolegija,
održanog 28. prosinca 2015. godine), prikazane su kroz Zapisnike Kolegija gradonačelnika,
koji su objavljeni na web stranici Grada Krka.
Grad Krk je u postupku realizacije projekta izgradnje POS-ovih stanova kojim će se novi
kompleks POS-ovih stanova, sukladno odredbama važećeg Urbanističkog plana uređenja
naselja Krk, graditi na istočnom ulazu u grad, u neposrednom susjedstvu kapele sv. Lucije i
benzinske postaje, na zemljištu u vlasništvu Grada.
Usvojena je Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju POS-ovih stanova, objavljen je Javni
poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana, formirana je lista reda prvenstva – Konačna
lista.
Grad Krk donio je Odluku da će Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina k. č.
2286/1 k.o. Krk – grad površine 3958 m2 radi izgradnje stanova prema programu društveno
poticane stanogradnje. Ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju ceste koja je bila uvjet za
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formiranje čestice za izgradnju POS-ovih stanova, nakon čeka je izrađen parcelacijski
elaborat. U pripremi su Ugovori o međusobnim pravima o obvezama koje bi Grad Krk uskoro
trebao potpisati sa Agencijom za pravni promet nekretninama.
Od ostale ishođene značajnije dokumentacije izdvajaju se:
-

građevinska dozvola za Multimedijalni kulturni centar u gradu Krku;
lokacijska dozvola za izgradnju Zapadne gradske zaobilaznice;
lokacijska dozvola za izgradnju ceste na području POS-a;
lokacijska dozvola za izgradnju hangara Jedriličarskog kluba „Plav“ Krk;
u tijeku su postupci ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka i II. izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Uspješno je završen je projekt IPARD - projekt nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
za sredstva predpristupnog fonda IPARD, mjera 301.
 U izvještajnom razdoblju tvrtka Vecla d.o.o. za investicijsko održavanje plaža i javnih
površina utrošila je 75.733,00 kn (nabava i dopuna dekorativne rasvjete, izrada i montaža
ograde na stazi prema Domu zdravlja, nabava sadnica stablašica i grmova za uređenje
nove zelene površine na Lizeru prema prihvaćenom projektu krajobraznog uređenja).
 Od strane tvrtke Ponikve Eko otok Krk u razdoblju od srpnja do prosinca 2015. dovršeni
su radovi na II. fazi sanacije odlagališta Treskavac. Ukupna vrijednost investicije iznosila
je 18.503,684,66 kn.
Budući da je po okončanju sanacije odlagališta ostalo nerealiziranih sredstava u Fondu za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po ranije potpisanom ugovoru, upućen je zahtjev
za sufinanciranje kompostane, te se u tom smislu očekuje nastavak suradnje s Fondom
tijekom 2016. godine.
Uspješno je uveden sustav odvoza miješanog i biorazgradivog otpada „od vrata do vrata“,
te je projekt u potpunosti zaživio tijekom turističke sezone i dao zadovoljavajuće
rezultate.
U nastavku sjednice član vijeća David Mrakovčić, pohvalio je opširno napisano Izvješće o
radu Gradonačelnika kao i projekt uređenja starogradske jezgre Grada Krka koji je u pripremi
i koji bi trebao biti prikazan na gradskim web stranicama, kako bi građani mogli aktivno
sudjelovati prilikom planiranja i realizacije projekta.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo
je
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Krka o radu za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2015. godine
( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka).
Ad 6.
Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2016. godinu, iznio je pročelnik JUO Marinko Bajčić te istaknuo kako je u postupku
nadzora općih akata Gradskog vijeća, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj
županiji je dopisom obavijestio Grad Krk (predsjednika Gradskog vijeća i
Gradonačelnika) da članak 16. Odluke nije u skladu sa Zakonom o proračunu (“NN”,
broj 87/08,136/12 i 15/15), te da se isti treba uskladiti sa odredbama članka 56. stavak 5.
Zakona, tj da se odredi visina sredstava proračunske zalihe u samoj Odluci.
Također, zatraženo je usklađivanje u vezi izvješćivanja o korištenju proračunske zalihe,
na način da isto treba uskladiti s odredbom članka 57. stavak 3. Zakona o proračunu
prema kojem je propisano da gradonačelnik je obvezan svaki mjesec izvjestiti
predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika )
Ad 7.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, iznijela je Ines Galjanić
te istaknula sljedeće: na temelju inicijativa vlasnika nekretnina, na predmetnom području ovoj
se Odluci pristupilo radi objedinjavanja građevinskih čestica K-28 (osim dijela k.č. 1247/2,
k.o. Krk), K-29, K-30, K-31 i K-33 iz Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na
predjelu Sv. Petar u jednu jedinstvenu građevnu česticu (površine od 10.500 m 2), i to uz
propisivanje granica građevnog dijela sukladno planu šireg područja.
Naime, sve navedene građevne čestice imaju gospodarsku namjenu, međutim kako je
ocijenjeno da su pojedinačno premale za izgradnju budućeg poslovno-trgovačkog centra, iste
je, s ciljem omogućavanja veće tlocrtne površine planiranog objekta, bilo potrebno objediniti.
Gradonačelnik kao predlagatelj akta / prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
predložio je Amandman u smislu da se dopuni čl.7. st. 1. pa se čl.7. st. 1. mijenja i glasi:
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„Cilj izrade Izmjene i dopune Plana je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za
formiranje jedinstvene građevne čestice, oblikovanje građevine i ostale izmjene uvjetovane
objedinjavanjem čestica i oblikovanjem građevine.
Iako se ostali dijelovi detaljnog plana ne mijenjaju (zadržavaju se postojeći kig-ovi, kis-ovi,
visine itd.) stvara se mogućnost za veću tlocrtnu izgrađenost građevine pa se smatra
potrebnim preciznije definirati oblikovanje građevine.
Sukladno članku 88. stavak 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, navedeni Amandman
koji je podnio predlagatelj akta ili se predlagatelj akta s njim suglasio, postaje sastavnim
dijelom prijedloga akta i o njemu se ne glasuje odvojeno.
Predsjednik Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Siniša Patrk izvijestio je
članove vijeća kako je predmetni Odbor razmotrio prijedlog prijedlogu Odluke o izradi III.
izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u
gradu Krku, te na isti nema primjedbi.
Član vijeća David Mrakovčić iznio je mišljenje te smatra da su granice objedinjavanja čestica
dobro formirane, te da radi konkurentnosti velikih marketa koji u ljetnim mjesecima drastično
dižu cijene, dobro imati još jedan trgovački lanac marketa.
Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 9 (devet) glasova «za» i 2 (dva)
«suzdržana» donijelo
ODLUKU
o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na
predjelu Sv. Petar u gradu Krku
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika )
Ad 8.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk,
obrazložio je Marinko Bajčić te istaknuo: za naselje Krk na snazi je Odluka o određivanju
imena ulica i trgova u naselju Krk koju je donijela Skupština bivše općine Krk, na sjednici od
15. lipnja 1992. godine i objavljena je u “Službenim novinama”, broj 11/92.
Tijekom proteklih dvadesetak godina, Gradsko vijeće Grada Krka od 2000. do 2009. godine
u nekoliko navrata donosilo je Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u
naselju Krk, koje su objavljene u (“Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, broj
8/00, 8/00, 12/03, 29/05 i 41/09).
Nove ulice: Ulica Mali Kartec, Odvojak Ulice Lina Bolmarčića, Ulica sv. Ivana i Ulica
Smokvik .
Početkom veljače 2016. godine, Grad Krk zaprimio je zahtjev – inicijativu tvrtke Glavotok
d.o.o. da se u industrijskoj zoni na lokaciji Sv. Petar imenuje nova ulica koja vodi na sporedni
ulaz (skladište) u trgovački centar Konzum i novootvoreni kamp odmorište. Predlažu da se taj
dio nove ulice imenuje Odvojak Stjepana Radića.
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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 11(jedanaest) glasova «za»
donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Obrazloženje po Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u
Gradu Krku, iznio je Marinko Bajčić te istaknuo sljedeće: ovim Prijedlogom izmjena i
dopuna Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku predlaže se sljedeće:
-

Promjena regulacije prometa na križanju Ulice Mate Balote i Lakmarinske ulice na
način da Ulica Mate Balote u cijelosti bude cesta s prednošću prolaza, obzirom da je
prošle godine asfaltiran produžetak iste te je time postala prometnija u odnosu na
Lakmarinsku, a vozila koja se kreću po toj ulici zadržavaju smjer. Isti prijedlog
prihvaćen je na Kolegiju gradonačelnika održanog 18. siječnja 2016. godine.
- Omogućavanje parkiranja i zadržavanja na mjestima za dostavu u gradu Krku za
vozila fizičkih osoba (obrtnika) i pravnih osoba koji imaju poslovni prostor registriran
u starogradskoj jezgri uz prethodno odobrenje JUO, Odsjeka za komunalno
gospodarstvo. Zaključkom Gradonačelnika od 28. prosinca 2015. godine donesena je
Odluka o prestanku važenja starih odobrenja koje je izdavalo Udruženje obrtnika
otoka Krka (stara vrijede do 1. svibnja 2016.), a nova odobrenja izdavao bi isključivo
JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Prometno redarstvo.
O predloženim promjenama upoznato je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja
Krk i zatražena je suglasnost za predmetnu promjenu regulacije prometa i parkiranja na
mjestima predviđenim za dostavu.
Članica vijeća Darinka Brusić postavila je pitanje da li je ovom Odlukom omogućeno i
parkiranje obrtnicima koji imaju poslovni prostor u starogradskoj jezgri?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako na mjestima predviđenim za dostavu
u gradu Krku, osim dostavnih vozila, mogu parkirati i vozila fizičkih osoba (obrtnika) i
pravnih osoba koji imaju poslovni prostor registriran u starogradskoj jezgri grada Krka uz
prethodno izdano odobrenje od strane Grada Krka, Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za
komunalno gospodarstvo.
Prilikom parkiranjima na mjestima za dostavu, vozila moraju imati istaknuto odobrenje za
parkiranje na vidljivom mjestu. Odobrenje vrijedi isključivo za parkiranje i zadržavanje do 30
minuta.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 10.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Katarina
Frankopan“ Krk, iznio je pročelnik Marinko Bajčić.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića «Katarina Frankopan» Krk
(vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 11.
Pitanja i odgovori.
Član vijeća Josip Mrakovčić postavio je pitanje u vezi rješavanja problematike reciklažnog
dvorišta na području Grada Krka, te zahtjev da Grad Krk dostaviti Izvješće o iznosu poreza
na dohodak koji je uplaćen u Proračun Grada Krka tijekom 2015. godine od strane
poduzetnika koji su registrirani na području Grada Krka?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je problem reciklažnog dvorišta izražen već
neko vrijeme, međutim isto tako ga je potrebno sustavno rješavati sa ostalim JLS otoka Krka.
Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer
služi kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana,
ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.
Odlukom o izradi III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Krka otvorena je
zona između Žgaljića i Poljica kojoj je namjena reciklažno dvorište. Međutim, nakon
ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izvršiti analizu kompletnog stanja zone.
Obzirom da je većina zemljišta u predviđenoj zoni reciklažnog dvorišta u vlasništvu RH, Grad
Krk je u pregovorima s Državnim uredom za upravljanje imovinom (DUDI) koji su nažalost
dugotrajni.
Grad Krk planira da u suradnji sa privatnim partnerom pokrenuti projekt
dvorišta, ukoliko bude zainteresiranih partnera.

reciklažnog

Vezano za Izvješće o iznosu poreza na dohodak koji je uplaćen u Proračun Grada Krka
tijekom 2015. godine od strane poduzetnika koji su registrirani na području Grada Krka, Grad
Krk zatražiti će predmetno Izvješće o FINE i Porezne uprave, te izvijestiti vijećnike o istom.
Član vijeća David Mrakovčić iznosi kritiku kako se već skoro cijeli mandat raspravlja i radi
na dokumentaciji reciklažnog dvorišta, a nema vidljivih rezultata. Postavlja pitanje da li se u
istom idejnom konceptu može uključiti i potez nove gospodarske zone „Vela Ravnica“?
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je potrebno izvršiti izmjene PPU Grada Krka
na način da se postojeći prostor s istom površinom zamijeni novim. Naime, voditi će se
računa da uz reciklažno dvorište u predmetnoj zoni budu i druge djelatnosti.
Članica vijeća Darinka Brusić postavila je dva pitanja:


na temu strateškog razvoja poljoprivrede na području Grada Krka, te iznijela
mišljenje kako se na tom polju ne zamjećuje razvoj;



zašto su zastali radovi na obnovi istočnog poteza gradskih zidina u gradu Krku?

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je na pitanje vezano na temu
strateškog razvoja poljoprivrede na području Grada Krka, te istaknuo kako je Grad Krk
održao nekoliko radionica na temu razvoja poljoprivrede, razvoja ekološke poljoprivredne
proizvodnje, na području polja Kimpi i Kaštel izvedeni su radovi hidrogeoloških istraživanja,
međutim građani za isto nisu pokazali veći interes.
Grad Krk ima osigurana sredstva za razvoj poljoprivrede, te se od Mjesnih odbora i Udruga
očekuje poticanje razvoja poljoprivrede, a mi ćemo uvijek biti potpora i podrška za razvoj
projekta u poljoprivredi.
Na pitanje vezano za rekonstrukciju i sanaciju istočnog poteza gradskih bedema u gradu
Krku odgovorio je gradonačelnik Darijo Vasilić: tijekom izvođenja radova na obnovi zidina
utvrđeno je da glavni projekt ne sadrži projekt geomehaničkih istraživanja, te kako postoji
mogućnost da se izvođenjem daljnjih radova bez geomehaničkih istraživanja naruši stabilnost
zida.
Grad Krk naručio je izradu novog projekta sanacije temelja i sanacije zidina (bez šetnice
budući da će se šetnica oko zidina graditi u drugoj fazi projekta) ali sa projektima konstrukcija
i geomehaničkim radovima.
Nakon izrade naprijed navedenih projekata nastaviti će se s izvođenjem radova na
rekonstrukciji i sanaciji istočnog poteza gradskih bedema u gradu Krku.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19,40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Marinko Pavlić
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