GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/10-01/7
Urbroj:2142/01-01-10-3
Z A P I S N I K

11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine u
Velikoj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 17,30 sati.
Nazoĉni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hržić, Danijel
Brozić, Darinka Brusić, Zvonimir Krajinović, Lucija Petrak, Tina Mrakovčić, Milan Žužić,
Slavko Brusić, Svjetlana Volarić, Radovan Kosić ( stigao na početku točke Ad.2 u 17,45) i
Franjo Volarić.
Izostanak sa sjednice opravdao je član Vijeća: Miljenko Milohnić.
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,
Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Dinka Pejnović, stručni suradnik
Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene
djelatnosti, Nedeljko Dunato, direktor TD Vecla d.o.o. Krk, Mladena Cvitković,
administrativni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove i Igor Gržetić,
izraĎivač internet stranica Grada Krka.
Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrĎuje da je
sjednici nazočna natpolovična većina članova (13 članova Vijeća na početku sjednice, a u
17,45 sati u tijeku točke Ad 2. sjednici se priključio Radovan Kosić – ukupno 14 članova), 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 da se dnevni red dopuni točkama:
- Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa
posebnih namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje
otpadnih voda – Projekt Jadran, Podsustav Krk;
- Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje
ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.
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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:
Zakljuĉak da se Dnevni red dopuni novim toĉkama i to:
 Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa
raĉuna posebnih namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju
sustava odvodnje otpadnih voda – Projekt Jadran, Podsustav Krk;
 Prijedlog Odluke o imenovanju dva ĉlana Natjeĉajnog povjerenstva za
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.
U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22.
studenoga 2010. godine.
2. a) Prijedlog Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu;
b) Projekcije Proraĉuna za razdoblje 2012. – 2013. godinu;
c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2011. - 2013. godinu;
d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:
 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2011.
godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa graĎanskih inicijativa Grada Krka za 2011. godinu i
 Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, društva i ustanove Grada
Krka za 2011. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu.
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za
2011. godinu.
6. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih graĊevina za 2011. godinu.
7. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2011. godini.
8. Prijedlog Odluke o izboru ĉlanova Savjeta mladih Grada Krka.
9. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa
raĉuna posebnih namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju
sustava odvodnje otpadnih voda – Projekt Jadran, Podsustav Krk.
10. Prijedlog Odluke o imenovanju dva ĉlana Natjeĉajnog povjerenstva za
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.
11. Pitanja i odgovori.
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Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 13 (trinaest ) glasova „za“ jednoglasno je donijelo
sljedeći
ZAKLJUĈAK
Usvaja se Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. studenoga 2010.
godine.
Ad 2 a.
Obrazloženje po prijedlogu Proračuna Grada Krka za 2011. godinu podnio je
Gradonačelnik Darijo Vasilić, u kojem je istaknuo: Proračun Grada Krka za 2011. sastoji
se od Proračuna za 2011., projekcija Proračuna za razdoblje 2012. - 2013., Plana razvojnih
programa za razdoblje 2011. - 2013., te Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2011. godinu.
Prihodi se u 2011. povećavaju radi izgradnje sportske dvorane osnovne škole za koju je u
sljedećoj godini planirano 4.000.000,00 kn. Ovaj projekt u ukupnoj vrijednosti od
8.200.000,00 kn financirati će se u razdoblju od tri godine uz pomoć županijskog i
državnog Proračuna. Za Proračun 2011. može se kazati da je u izvornom dijelu prihoda
planiran na prošlogodišnjoj razini, a više su planirani prihodi od kapitalnih pomoći drugih
proračuna, te prihodi od prodaje imovine, i to radi izgradnje sportske dvorane. Za ostale
višegodišnje projekte uglavnom se priprema projektna dokumentacija ili se planiraju
potrebna sredstva u projekcijama 2012. - 2013., ali se na teret Proračuna za sada ne
preuzimaju nove obveze.
Prihodi i primici Proračuna za 2011. planirani su u iznosu od 54.820.000,00 kn, od čega
prihodi poslovanja iznose 51.400.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine 3.400.000,00 kn,
te primici od zaduživanja 20.000,00 kn. TakoĎer, planirano je i 1.500.000,00 kn viška
prihoda iz 2010. koji će biti preneseni u sljedeću godinu, pa je na raspolaganju ukupno
56.320.000,00 kn. U odnosu na 2010. Proračun za 2011. povećan je za 3.019.305,00 kn.
Rashodi i izdaci Proračuna za 2011. planirani su u iznosu od 56.320.000,00 kn. Planom su
rasporeĎena sredstva prihoda u iznosu od 54.800.000,00 kn, primici od zaduživanja u
iznosu od 20.000,00 kn i 1.500.000,00 kn prenesenih sredstava iz 2010. godine. Tekući
rashodi iznose 39.596.500,00 kn, kapitalni 10.063.500,00 kn, a izdaci za financijsku
imovinu
i
otplatu
glavnice
duga
6.600.000,00
kn.
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. prikazuje detaljnu razradu
izdataka za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije prema izvorima
financiranja, a usklaĎen je s Proračunom Grada Krka za 2011. godinu. Planom razvojnih
programa planirani su kapitalni projekti u ukupnom iznosu od 18.437.500,00 kn za 2011.,
18.125.000,00 kn za 2012., te 17.140.500,00 kn za 2013. godinu.
U nastavku sjednice Anton Malatestinić je u ime Odbora za proračun i financije i u ime
Odbora za društvene djelatnosti istaknuo je da su predmetni Odbori razmotrio navedene
prijedloge i to: prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. godinu; Projekcije Proračuna za
razdoblje 2012. – 2013. godinu; Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2011. - 2013. godinu;Prijedoge Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, te na iste
nije bilo primjedbi.
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Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova «za», donijelo je
PRORAĈUN
Grada Krka za 2011. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Proraĉuna koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad. 2. b)
Nakon kraćeg obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Projekcija Proračuna
za razdoblje 2012. – 2013. godinu, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi odredbi
članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 13
(trinaest) glasova «za», donijelo je
PROJEKCIJE
Proraĉuna za razdoblje 2012. – 2013. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Projekcija koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad. 2. c)
Nakon kraćeg obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Plana razvojnih
programa Grada Krka za razdoblje 2011. – 2013. godinu, Gradsko vijeće Grada Krka
temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog
vijeća, jednoglasno sa 13 (trinaest) glasova «za», donijelo je
PLAN
razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. – 2013. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Plana koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad. 2. d)
Nakon kraćeg obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima i to:
 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2011.
godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2011. godinu;
 Prijedlog Programa graĎanskih inicijativa Grada Krka za 2011. godinu i
 Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, društva i ustanove Grada
Krka za 2011. godinu;
Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za», i 1 (jednim)
«suzdržanim», donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u društvenim djelatnostima
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 3.
Nakon kraćeg obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem
odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,
jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 4.
U obrazloženju Đimija Skomeršića, voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo po
prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini, istaknuto je:
Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini zadržava se na nivou
opsega koji je bio u Programu za 2010. godinu.
Prihod od komunalne naknade planira se u 2011. god. u iznosu od 4.500.000,00 kn.
Opseg tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za navedene djelatnosti prijedlogom
Programa zadržava se na nivou opsega održavanja 2010. godine, odnosno proteklog
vremenskog razdoblja, dok je nivo investicijskog održavanja, ovisno o vrsti radova kod
pojedinih djelatnosti, većeg ili manjeg opsega u odnosu na Program radova u 2010. godini.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa, procjenjena su u iznosu od
6.290.000,00 kuna od čega 4.500.000,00 kuna planira se osigurati iz sredstava komunalne
naknade u tekućoj godini, a 1.790.000,00 kuna, na koliko se procjenjuju razlika radova u
2011. godini, planiraju se osigurati od ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2011.
godinu.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo
je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 5.
U obrazloženju Đimija Skomeršića, voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo po
prijedlogu Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u 2011. godini,
istaknuto je sljedeće:
prijedlogom Programa za 2011. godinu, utvrĎena je izgradnja
objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture, temeljem Programa mjera za unapreĎenje stanja
u prostoru Grada Krka.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa procjenjena su u iznosu od
4.520.000,00 kuna, od čega se 4.000.000,00 kuna planira osigurati iz sredstava komunalnog
doprinosa u 2011. godini, a 520.000,00 kuna, na koliko se procjenjuje razlika radova u
2011. godini, planira se osigurati iz ostalih proračunskih pozicija Proračuna za 2011. godinu.

5

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za»,
donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 6.
U obrazloženju po prijedlogu Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2011. godinu
voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Đimija Skomeršića istaknuto je:
Odsjek za komunalno gospodarstvo izradio je Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih
graĎevina za 2011. god., a temeljem odredbi čl. 26. Zakona o vodama i članka 5. Plana
gradnje komunalnih vodnih graĎevina za razdoblje 2010. – 2013. god. (“Službene novine”
PGŽ br. 39/10.).
Navedeni Plan sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih graĎevina, te za
nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom
izvora
financiranja.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Plana procjenjena su u iznosu od
5.455.000,00 kuna, od čega se 1.200.000,00 kuna planira osigurati iz prihoda od naknade za
priključenje, 35.000,00 kuna iz prihoda od komunalne usluge, a 4.220.000,00 kuna, na
koliko se procjenjuje razlika radova u 2011. godini, planira se osigurati iz ostalih
proračunskih pozicija Proračuna za 2011. godinu.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo
je
PLAN
gradnje komunalnih vodnih graĊevina za 2011. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa koji ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 7.
U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o subvenciji dijela
nakanade za razvoj u 2011. Godini, izmeĎu ostalog istaknuto je sljedeće:
U cilju financiranja investicije Projekta Jadran, Podsustav Krk donesena je Odluka o naknadi
za razvoj kojom se korisnike usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić
utvrĎuje naknada za razvoj u iznosu od 3 kn/m3 potrošene vode, kao i Odluka o subvenciji
dijela naknade za razvoj u 2010. godini kojom je Grada Krk preuzeo obvezu osiguranja
sredstava za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstava u
iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode, s primjenom od 01. lipnja do 31. prosinca 2010.
godine.
Sukladno navedenom a u cilju sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u
priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Projekt Jadran –
Posdustav Krk, ovim prijedlogom Odluke nastoji se u 2011. godini u Proračunu Grada Krka
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osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva
u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo
je
ODLUKU
o subvenciji dijela nakanade za razvoj u 2011. godini
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 8.
U obrazloženju prijedloga Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Krka, Marinko
Bajčić, pročelnik JUO istaknuo je:
Članove savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta
mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski
zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku
utvrĎenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Poslovnikom
Gradskog vijeća Grada Krka.
U nastavku sjednice predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razriješenja SerĎo Samblić u
ime Odbora istaknuo je da je predmetni Odbor razmotrio prijedloge kandidatura za članove
savjeta mladih, te je isti Odbor utvrdio i objavio Listu kandidata za izbor članova u Savjet
mladih Grada Krka.
Nadalje, Marinko Bajčić obrazložio je članovima vijeća da se tajno glasovanje provodi se
glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način
da se zaokruži redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata (najviše 7).
Gradsko vijeće tajnim je glasovanjem u Savjet mladih izabralo: Luku Adžića Kapitanovića
(Boćarski klub Krk), Alojzija Franolića (Udruga maslinara Drobnica), Igora Hrasta (Judo klub
Krk), Katju Hrelju (Folklorno društvo Poljica), Ines Pavičić (Košarkaški klub Krk), Emila
Vlaisavljevića (Humanitarna udruga Zdravlje za sve) i Lovru Žužića (Karate klub Krk).
Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Gradskog vijeća kojem je zadaća mlade ljude
uključiti u javni život Grada. Mandat novoizabranih članova traje dvije godine.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo
je
ODLUKU
izboru ĉlanova Savjeta mladih Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja ĉini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 9.
Nakon kraćeg obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o korištenju
sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa posebnih namjena Grada Krka
otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda – Projekt Jadran,
Podsustav Krk, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta
Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova
«za», donijelo je
ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa raĉuna posebnih
namjena Grada Krka otvorenog kod HBOR-a za izgradnju sustava odvodnje
otpadnih voda – Projekt Jadran, Podsustav Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 10.
U obrazloženju po prijedlogu Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za
imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je
sljedeće: kako u ožujku 2011. ravnateljici Centra za kulturu Grada Krka ističe četverogodišnji
mandat, potrebno je donjeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja/ice spomenute ustanove. Temeljem članka 14. Statuta Centra za kulturu potrebno je
utvrditi Natječajno povjerenstvo. Natječajno povjerenstvo sastoji se od tri člana (jednog
imenuje ravnateljica ustanove iz reda stručnih djelatnika) zaprima prijave, te utvrĎuje da li su
one zaprimljene pravovremeno i da li ispunjavaju uvjete natječaja.
U Natječajno povjerenstvo imenuju se Čedomir Miler i Marinko Bajčić.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo
je
ODLUKU
o imenovanju dva ĉlana Natjeĉajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za
kulturu Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja ĉini sastavni dio ovog zapisnika)

Kako nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 18.40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Josip Staniĉić
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