
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD KRK

Klasa: 021-05/13-0114
Urbroj :2142/0 1-01-13-2

ZAPISNIK

02. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. srpnja 2013. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.

Započeto u 20,00 sati.

Nazočni: Josip Staničić, Marinko Pavlić, Serđo Samblić, Josip Mrakovčić,
Darinka Brusić, Miranda Šebelja, Barbara Toljanić, Milan Žužić, Franjo Volarić,
Daniel Milohnić, Iva Radošević, Dragan Buterin, Anto Čabraja, David Mrakovčić i
Darko Purić.

Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir
Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove i Igor
Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka.

Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da su na
sjednici prisutni svi članovi vijeća (15 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu donositi
pravovaljane odluke.

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:

D N E V N IRE D:

1. Usvajanje Zapisnika sa (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka,
održane 07. lipnja 2013. godine.

2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka.

3. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:
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• Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
• Odbora za proračun i financije;
• Odbora za statutarno-pravna pitanja;
• Odbora za poduzetništvo i obrtništvo;
• Odbora za komunalno gospodarstvo;
• Odbora za turizam;
• Odbora za poljoprivredu;
• Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;
• Odbora za razvoj mjesne samouprave;
• Odbora za društvene djelatnosti;
• Odbora za ravnopravnost spolova.

4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka.

5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krka u 2013. godini.

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog
suda u Rijeci.

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju dječjeg igrališta, karting staze
na k.č. 4414/7 k.o. Kornić.

8. Pitanja i odgovori.

Ad 1.

Usvaja se zapisnik s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 07. lipnja
2013. godine.

Ad 2.

Obrazloženje po prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka, iznio
je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo:

Pravni temelj za donošenje Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24111, 61111, 27/13 i 48/13 - pročišćeni tekst - u
daljnjem tekstu: Zakon).

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Ovim Prijedlogom Odluke predlaže se raspoređivanje preostalih sredstava za financiranje
političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
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Krka za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine, koja su osigurana u Proračunu Grada Krka
za 2013. godinu, tj.nakon konstituiranja novog Gradskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna jedinica lokalne
samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u
predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno kandidacijskoj listi grupe
birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku
konstituiranja predstavničkog tijela.

Za svakoga izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim
strankama odnosno kandidacijskim listama grupe birača pripada i dodatno pravo na naknadu
u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, raspoređena na predloženi
način, doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno kandidacijske liste grupe birača.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista

grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka
( vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika).

Ad 3.

U obrazloženju po prijedlogu Odluka o izboru članova Odbora Gradskog VIJeca, Serđo
Samblić predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja u kratkom obrazloženju
istaknuo je kako su provedene konzultacije sa svim političkim strankama, te su prihvaćeni
sljedeći prijedlozi:

a) U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka
predloženi su:

1. SINIŠA PATRK, za predsjednika,
2. JOSIP MRAKOVČIĆ, za člana,
3. ENER TOIĆ, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

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

b) U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:
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1. IVAN JUREŠIĆ, za predsjednika,
2. DAMIR KREMENIĆ, za člana,
3. DAVID MRAKOVČIĆ, za člana.

Nakon obrazloženja prijedloga za članove Odbora za financije, član vijeća Drago Buterin
iznosi primjedbu, te postavlja pitanje koji su bili kriteriji za odabir predloženih članova ( Ivan
Jurešić, Damir Kremenić i David Mrakovčić) te smatra da bi bilo poželjno da se za članove
pojedinih Odbora biraju osobe od struke, a u ovom slučaju su to dipl. ekonomisti.

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, iznio je da sastav radnih tijela u pravilu odgovara
stranačkom sastavu vijeća, i da prijedlog Odluke odgovara zaprimljenim prijedlozima
političkih stranaka.

Član vijeća Marinko Pavlić iznio je primjedbu kako je HDZ dobio jednog kandidata u
Odborima Gradskog vijeća, te ukoliko bi došlo do promjene u Odboru za financije imali bi
dva člana više, što ne bi bilo u redu naspram participacije prema drugim strankama.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 12 (dvanaest) glasova «za», 2 (dva) «protiv» i 1
(jedan) «suzdržan», donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za proračun ifinancije

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

c) U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. ANTO ČABRAJA, za predsjednika,
2. ARIJANA STANIČIĆ, za članicu,
3. ZDRAVKO DRPIĆ, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

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

d) U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. JOSIP BRUSIĆ, za predsjednika,
2. ANTONIJA JUREŠIĆ, za članicu,
3. NDUE BERISHA, za člana.
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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 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za poduzetništvo i obrtništvo

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

e) U Odbor za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. NEVEN HRŽIĆ, za predsjednika,
2. DARKO FANUKO, za člana,
3. DARKO PURIĆ, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo

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

f) U Odbor za turizam Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. ANTON ŽUŽIĆ, za predsjednika,
2. LUCIJA PETRAK, za članicu,
3. LOVRE FRANOV, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za turizam

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

g) U Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. IVA RADOŠEVIĆ, za predsjednicu,
2. DAVID MRAKOVČIĆ, za člana,
3. DANIJEL PAVLOVIĆ, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za poljoprivredu

(vidi prilog, predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika).
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h) U Odbor za međugradsku međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Krka
predloženi su:

1. VALERIJ JUREŠIĆ, za predsjednika,
2. ITALO SAMBLICH, za člana,
3. ZORAN PAVLOVIĆ, za člana.
3. DANIJEL PAVLOVIĆ, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

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

i) U Odbor za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. DARKO PURIĆ, za predsjednika,
2. MLADEN MILOHNIĆ, za člana,
3. MIRJENKA MRAKOVČIĆ, za članicu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave

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

j) U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

MIRANDA ŠEBELJA, za predsjednicu,
MARINKO PAVLIĆ, za člana,
ANKICA MANE STAR, za članicu,
DAJANA BAKOVIĆ, za članicu,
VILIM PAPA, za člana.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za društvene djelatnosti

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

k) U Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su:

1. JOVANA MAHULJA, za predsjednicu,
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2. TINA MRAKOVČIĆ, za članicu,
3. KAT HARINA BAJO, za članicu,
4. ANTON MORIĆ, za člana,
5. VESNA PAJALIĆ, za članicu.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za ravnopravnost spolova

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

Ad 4.

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka
obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo sljedeće:

Na temelju članka 9. stavku 5. i 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (<<Narodne novine» broj
174/04, 79107, 38/09,127/10) Gradsko vijeće u roku 60 dana od konstituiranja na prijedlog
Gradonačelnika Imenuje članove Stožera zaštite i spašavanja.
Sukladno članku 9. stavku 3. uvodnog Zakona, dio članova Stožera jedinice lokalne i
područne samouprave se imenuju po dužnosti iz službi koje se zaštitom i spašavanjem bave
kao redovitom djelatnošću i to rukovodeći službenici vatrogastva, policijske uprave, zaštite i
spašavanja i zdravstvenih ustanova.
Za Načelnika stožera zaštite i spašavanja grada imenuje se zamjenik gradonačelnika, prema
članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(<<Narodne novine» broj 40108, 44/08), a zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe i
zapovjednik zapovjedništva Civilne zaštite za članove Stožera. U Stožer se kao članovi mogu
imenovati rukovodeće osobe drugih operativnih snaga određenih Planom zaštite i spašavanja
Grada Krka.

Slijedom naprijed iznesenog, predlažemo Gradskom vijeću slijedeće osobe u Stožer zaštite i
spašavanja Grada Krka i to:

1. Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika - za načelnika Stožera,
2. Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka - član,
3. Đimi Skomeršić, zapovjednik Zapovjedništva Civilne zaštite i voditelj Odsjeka za

komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka - član,
4. Dejan Hriljac, načelnik PP Krk Policijske uprave Primorsko - goranske - član,
5. Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove

PUZS Rijeka - članica,
6. Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća i predstavnik GP «Krk» d.d. Krk - član,
7. Marijana Jakominić, ravnateljica Gradske organizacije Crvenog križa Krk - članica,
8. Frane Mrakovčić, direktor Ponikve d.o.o. Krk - član,
9. Dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku - član.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
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ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka

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

Ad 5.

U obrazloženju prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka u 2013. godini, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je sljedeće:

Ovom Odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru
utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2013. godinu u iznosu od 2.796.616,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013., utvrđen je pripadajući iznos
sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.516.954,00 kn kao i za
materijalne rashode u iznosu od 279.662,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2013. godinu, Grad Krk će izvršiti
potrebne izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu.

Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2013. godinu uračunat će se novi iznos prihoda od
pomoći iz državnog proračuna, pa se utvrđuju kriteriji raspodjele ovih sredstava.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini

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

Ad 6.

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za
mladež Županijskog suda u Rijeci, iznio je pročelnik JUO Marinko Bajčić.

Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

( vidi prilog, predmetni prijedlog Zaključka koji čini sastavni dio ovog zapisnika).
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Ad 7.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju dječjeg igrališta, karting staze na k.č.
4414/7 k.o. Komić, podnio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te istaknuo sljedeće:
u cilju poboljšanja sadržaja za mlade i turističke ponude osnovan je Karting klub Krk, koji je
zatražio suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka za izgradnju karting staze - dječjeg igrališta,
na čestici k.č. 4414/7 k.o. Komić kao privremenog objekta.

Član vijeća David Markovčić postavlja pitanje da li se Karting staza smatra dječjim igralištem
i što je sa izradom Urbanističkog plana?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: U Pravilniku o jednostavnim
građevinama i radovima definirano je da se bez akta kojim se odobrava građenje može graditi
dječje igralište, kao privremena građevina do donošenja UPU-a.

Članica vijeća Miranda Šebelja podržava inicijativu za izgradnjom karting staze naglašavajući
kako nemamo dovoljno turističkih sadržaja.

Član vijeća Milan Žužić istaknuo je kako bi bilo potrebno omogućiti izgradnju staze na većoj
površini od barem 10 000 m2 .

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić istaknuo je kako su Krku potrebni sadržaji
rekreacije i sporta za mlade, te podržava predmetni prijedlog.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo
Je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti

I.
Načelno se podržava predloženi projekt izgradnje dječjeg igrališta, karting staze na k.č.
441417 k.o. Kornić kao privremenog objekta.

Podnositelj zahtjeva se obvezuje ishoditi zakonom propisane dozvole za građenje i
primijeniti propisane ekološke i sigurnosne standarde, kao i osigurati zaštitu od buke
prema susjednim česticama.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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Ad 8.

Pitanja i odgovori.

Član vijeća David Mrakovčić postavlja dva pitanja:

1. Kakvo je stanje Proračuna, obzirom da Udrugama nisu redovito isplaćivana sredstva
za 1i Il kvartal?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:

Kako je izrada Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna u tijeku, vijećnici će imati
priliku detaljnije se upoznati s prihodima i rashodima prve polovice 2013. godine. Na razini
smo očekivane realizacije i sve obveze prema udrugama za 1i Il kvartal su podmirene.

2. Da li bi se mogla organizirati kakva radionica na temu Proračuna?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se radionica na temu Proračuna planira
održati tijekom jeseni 2013. godine, budući je većina članova vijeća zauzeta tijekom
turističke sezone. Naše službe kontaktirati će Udrugu gradova u svezi održavanja radionica,
namijenjenih edukaciji članova Gradskog vijeća.

Član vijeća Ante Čabraja postavlja dva pitanja:

1. Zašto u Gradu Krku nema više prometne patrole?

Gradonačelnik Darijo Vasilić je odgovorio kako je Grad odustao od tog vida prometne
kontrole, budući da su to djeca srednjoškolskog uzrasta, koja nemaju nikakva ovlaštenja i
rezultati su bili skromni.

2. Tko upravlja koncesijom na području plaže Dražica u gradu Krku?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je plaža Dražica dana koncesijom na
korištenje tvrtki" Valamar " d.d. koja je zajedno s Gradom Krkom sufinancirala uređenje
dijela plaže Dražica.
Koncesijsko odobrenje izdano je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznajmljivanja
ležaljki i suncobrana.

Članica vijeća Iva Radošević konstatira kako parking ispod JVP Grada Krka nije adekvatno
prometno riješen, te postoji opasnost za pješake i ostale sudionike u prometu radi
nepreglednosti ulaza/izlaza na parking.

Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je kako je ovakvo prometno rješenje i uređenje
parkinga, privremeno rješenje, budući daje sezona već u tijeku.
Koncesijski ugovor sa tvrtkom Crtorad d.o.o. nije proširen za predmetni parking, već je na
parkingu ispod JVPGrada Krka i na šljunčanom parkiralištu u ulici Slavka Nikolića parking
za sve RI registarske oznake besplatan ..

Član vijeća Dragan Buterin postavlja pitanje kada će se početi rješavati problemi
građevinara s zabranom građevinskih radova tijekom trajanja turističke sezone.
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je Odlukom o vremenu izvođenja
građevinskih radova na području Grada Krka regulirano u kojem vremenu je zabrana
izvođenja građevinskih radova .izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i uklanjanja građevina,
te svi zemljani radova. Obzirom da nismo zaprimili prijedloge za drugačijim reguliranjem
građevinskih radova u turističkoj sezoni, ukoliko postoji potreba, vijećnici mogu u skladu s
Poslovnikom pokrenuti prema Predsjedniku Gradskog vijeća Izmjene i dopune Odluke.

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
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka

Josip Staničić
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