GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/2
Urbroj:2142/01-01-16-3
Z A P I S N I K
20. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 24. svibnja 2016. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni: Marinko Pavlić, Siniša Patrk, Danijel Brozić, Miranda Šebelja, David
Mrakovčić, Darko Purić, Josip Mrakovčić, Franjo Volarić, Danijel Milohnić, Darinka
Brusić, Barbara Toljanić, Dragan Buterin, Tomislav Stašić, Iva Radošević 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, Dinka Pejnović, stručni
suradnik Odsjeka za proračun i financije, 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.
Sjednicu otvara Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na
sjednici prisutno svih 15 (petnaest) 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:

1. Prestanak mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanak obnašanja
dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća i to:
a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za prekid mirovanja mandata Ive
Radošević iz Krka);
b) Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i
prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća.
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2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10.
ožujka 2016. godine.
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu s prilozima:
a) Knjiga izdanih računa 2015. godine;
b) Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12. 2015., HBOR – sredstva od
poreza na dohodak za razvoj otoka;
c) Izvod iz knjige javnog duga za 2015. godinu;
d) Utrošak proračunske pričuve za 2015. godinu;
e) Financijski izvještaji proračunskih korisnika Grada Krka za 2015. godinu:
- Centra za kulturu Grada Krka,
- Gradske knjižnice Krk,
- Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i
- Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan” Krk;
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
5. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa / Plana raspodjele sredstava boravišne,
ekološke i spomeničke pristojbe / rente.
6. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za
razvoj otoka Krka (Projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat – Punat).
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka Krka.
8. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č.3865/5 (z.č.1587/5) k.o. Krk – grad; k.č.
3865/7 (z.č.1587/7) k.o. Krk – grad i k.č. 3865/2 (z.č.1587/2) k.o. Krk – grad), sve
upisane u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, koje zemljište je predviđeno za izgradnju
nerazvrstane ceste u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec).
10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č.3605/1 k.o. Poljica,
upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u Popis I,
kao javno dobro – putevi).
11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta /Između Adalcize Jurine iz Krka i Grada
Krka, na način da imenovana daje u vlasništvo Gradu k.č. 3860/2 k.o. Krk-grad
(z.č.1588/16 k.o. Krk), površine 309 m2 koja je predviđena za izgradnju puta u dijelu
grada Krka (područje Mali Kartec), a Grad Krk daje u vlasništvo Adalcizi Jurina
309/7416 dijela k.č. 3979/1 k.o. Krk – grad (z.č. 309/7416 dijela z.č. 1683/1 k.o. Krk)
površine 309 m2 koja se nalazi unutar građevinske zone Grada Krka, u zoni sporta i
rekreacije oznake R1 (područje Lunta)/.
12. Prijedlog Odluke o zamjeni i kupnji zemljišta (Između Grada Krka te Milana
Sokolovskog iz Krka, Plavnička 7 i Mirjane Hrkman iz Zagreba, Pičmanova 14, za
zemljišta na području Mali Kartec i sv. Petar na području Grada Krka).
13. Prijedlog Odluke o kupnji (k.č. 2226/4 k.o. Krk grad (z.č. 1044/10 k.o. Krk)
površine 863 m2 , vlasništvo Linardić Ljubice iz Rijeke).
14. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č. 3932/3 k.o. Kr k grad
radi izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba “Plav” iz Krka.
15. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Uvodno obrazloženje po prijedlogu Izvješća Mandatne komisije iznio je Marinko Bajčić, te
istaknuo kako je Iva Radošević dana 27. travnja 2016. godine dostavila predsjedniku
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Gradskog vijeća i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela obavijest o prestanku mirovanja
mandata, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (članak 79. stavak 7.) i članka
10. Poslovnika Gradskog vijeća, osmog dana od dana dostave obavijesti, tj. s 5. svibnja 2016.
godine imenovana nastavlja obavljati dužnost članice Gradskog vijeća.
U svezi s time, istog dana prestaje obnašati dužnost zamjenica Mirjenka Mrakovčić Wernoth,
pa je u tom smislu pripremljen i Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata članici
Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća.
Slijedom svega iznesenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Krka da donese Odluku o
prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenice članice Gradskog vijeća.
Sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka predmetni prijedlog Izvješća
Mandatne komisije prima se na znanje, ali Gradsko vijeće ne glasuje o istom.
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 prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenice članice Gradskog vijeća
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 2.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 15 (petnaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 10. ožujka
2016. godine.
Ad 3.
Obrazloženje po prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu s prilozima iznijela je Dinka Pejnović, te istaknula kako je Proračun Grada Krka za
2015. godinu usvojen je 27. studenog 2014. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od
71.517.912,00 kn i viškom prihoda od 3.000.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, usvojenom
30. rujna 2015., došao do 77.063.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog
viška iz 2014. te 78.428.622,57 kn rashoda i izdataka.
Drugom izmjenom, 18. prosinca 2015., definiran je konačni gradski proračun od
74.570.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014. te
75.935.622,57 kn rashoda i izdataka.
Proračun je ostvaren u iznosu od 68.289.359,37 kn, što čini 91,58% od planiranih
74.570.077,61 kn, a u odnosu na 2014. kada je ostvareno 65.726.313,79 kn, prihodi i primici
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povećani su za 3,9%, s time da je njima obuhvaćena i kratkoročna pozajmica vrijedna
3.000.000,00 kn. Izuzmemo li, međutim, pozajmicu prošlogodišnji prihodi su za 436.954,42
kn, ili 0,6%, manji nego li oni ostvareni 2014. godine, što možemo smatrati posljedicom
stalne izmjene propisa na štetu prihoda jedinica lokalne samouprave, pa ovisno o strukturi
prihoda, prema podacima Udruge gradova, to smanjenje u pojedinim primjerima iznosi i do
28%.
No, dobra turistička sezona donekle je ublažila taj negativan trend, pa tako na našem području
Turistička zajednica Grada Krka u 2015. godini, u odnosu na prethodnu, bilježi povećanje
broja noćenja za čak 10%.
U pojedinim stavkama Proračun se nije ostvario u planiranim iznosima. Negativna odstupanja
u ukupnom iznosu od 6.280.718,00 kn tako se sastoje se od poreza na promet nekretnina za
966.850,55 kn, pomoći od poreza na dohodak namijenjenih otocima za 1.725.303,49 kn,
komunalnog doprinosa za 1.431.172,00 kn, prodaje građevinskog zemljišta za 1.051.231,95
kn, te svih ostalih prihoda u iznosu 1.106.160,01 kn.
Pozitivna odstupanja u odnosu na plan ostvarena su kod prihoda od poreza na dohodak, i to
za 2,5%, odnosno za 277.980,76 kn, kao i kod prihoda od pomoći iz Državnog proračuna u
iznosu od 886.457,03 kn.
U usporedbi s 2014. godinom prihodi su uglavnom stagnirali, dok je rashodovna strana bila
značajno opterećena obavezom za naknadu koja je proizašla iz nacionalizirane imovine bivše
Općine Krk, a za koju je u 2014. plaćeno 8.722.640,31 kn, ili 13,28% ukupnog Proračuna,
dok je u 2015. godini izdvojeno 11.671.949,89 kn, ili 17,09% ukupnog Proračuna, što čini
upravo onaj dio godišnjeg budžeta koji se trebao usmjeriti prema realiziranju razvojnih
projekata.
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 68.289.359,37 kn, što je 91,58% od
planiranih 74.570.077,61 kn, a u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 65.726.313,79 kn,
prihodi i primici povećani su za 3,9%.
Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 58.243.182,50 kn, što je 92,0% od planiranog, a u
odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano je 62.523.674,99 kn, realizirano ga je
6,85% manje. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.994.637,56
kn, što je 82,6% od planiranog te 60,5% više od prošlogodišnjih prihoda kada je ostvareno
3.111.905,31 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od
5.051.539,31 kn, a čine ih dugoročni kredit namijenjen rekonstrukciji nerazvrstanih cesta
(IPARD) vrijedan 1.997.376,28 kn, kratkoročna pozajmica od 3.000.000,00 kn te vraćena
pozajmica za projekt ZOOB u iznosu 54.163,03 kn.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 69.288.875,64 kn, što u odnosu na
planiranih 75.935.622,57 kn, čini 91,2% ostvarenih rashoda, a u usporedbi s 2014. kada je
realizirano 65.373.471,51 kn, rashodi su povećani za 5,99%.
Za rashode poslovanja tako je utrošeno 53.888.508,22 kn, što je za 2,4% manje nego li
prethodne godine, a za nabavu nefinancijske imovine 12.734.575,36 kn, što predstavlja
povećanje za 231,16%. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno
je 2.665.792,06 kn, odnosno za 57,79% manje nego li prethodne godine.
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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
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015.
GODINU
(vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2015. godinu koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 4.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, iznijela je
Dinka Pejnović.
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 raspodjeli rezultata za 2015. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 5.
a) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
rapodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu, obrazložio je gradonačelnik
Darijo Vasilić.
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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rapodjele sredstava boravišne
pristojbe za 2015. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
b) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu, obrazložio je
gradonačelnik Darijo Vasilić.
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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za
2015. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
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c) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o usvajanju Plana
rapodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu, iznio je gradonačelnik Darijo
Vasilić.
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 usvajanju Izvješća o usvajanju Plana rapodjele sredstava spomeničke rente za
2015. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 6.
Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka
(Projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat – Punat), obrazložio je gradonačelnik
Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvjetima korištenja sredstava
od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj
otoka, Gradsko vijeće, 16. srpnja 2015. godine, donijelo je Odluku o kapitalnim projektima
Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, a 30. rujna i Odluku o njezinoj dopuni, u
koju je, radi financiranja tim sredstvima, uvršten i projekt sanacije ceste, oborinske odvodnje,
nogostupa i biciklističke staze na ŽC 5125, dionici Dunat - Punat.
Naime, predmetnom se Odlukom definiraju kapitalni projekti Grada Krka koji su od interesa a
razvoj otoka Krka, i to korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na
poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.
Obzirom da Ministarstvo s ciljem financiranja navedene investicije inzistira na točnom nazivu
projekta, onako kako je naveden u Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Krka, odnosno njegovom Dodatku, ovom Odlukom
prethodno izdvojenom projektu ispravljen je naziv te on sada glasi - projekt izgradnje
biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat.
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 kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka (Projekt
izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat – Punat)
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 7.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Krka, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvjetima korištenja sredstava
od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj
otoka pristupilo se pripremi novog popisa zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka Krka. U tom smislu, Koordinacija Grada Krka i općina otoka Krka na
sjednicama održanim tijekom travnja ove godine definirala je novi Prijedlog kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka Krka, a koji će se u cilju pripreme i sklapanja novog
Sporazuma, nakon prihvaćanja na Gradskom i općinskim vijećima, dostaviti Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.
Član vijeća David Mrakovčić konstatirao je kako u prijedlogu Odluke nisu navedene točne
lokacije provođenja projekata, te postavlja pitanje hoće li to utjecati na financiranje projekta
od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te da li se može za
područje Grada Krka u prijedlog uvrstiti redak 3. Tablice – reciklažno dvorište dopuniti s
nazivom područja Vela Ravnica?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je vrlo teško točno precizirati lokaciju, te je
šira definicija prihvatljivija radi specifičnosti provođenja projekata.
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
ODLUKU
o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 8.
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za
2016. godinu, obrazložila je Dinka Pejnović:
Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz
Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.
Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne samouprave u 2016. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je
iznos od 2.793.257,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski na način da je 2.513.931,00 kn
predviđeno za plaće djelatnika, a 279.326,00 kn za materijalne troškove.
Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom
Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode
za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u
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iznosu od 2.044.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 469.931,00 kn, odnosno
materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od
51.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 98.400,00 kn, rashodi za usluge u
iznosu od 17.926,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.
Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne
samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne
zajednice otoka Krka.
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 za 2016. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o kupnji zemljišta /k.č.3865/5 (z.č.1587/5) k.o. Krk
– grad; k.č. 3865/7 (z.č.1587/7) k.o. Krk – grad i k.č. 3865/2 (z.č.1587/2) k.o. Krk – grad),
sve upisane u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, koje zemljište je predviđeno za izgradnju nerazvrstane
ceste u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec) iznijela je Radmila Živanović – Čop.
Radi izgradnje nerazvrstane ceste (za koju je već izdana lokacijska dozvola) na predjelu Mali
Kartec u gradu Krku, donesena je odluka o kupnji k. č. 3865/5 (z. č. 1587/5) k.o. Krk - grad,
površine 341 m2, k.č. 3865/7 (z. č. 1587/7) k.o. Krk - grad, površine 243 m2, i k.č. 3865/2 (z.
č. 1587/2) k.o. Krk - grad, površine 435 m2, upisanih u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, a u vlasništvu
Kristine Udine iz Italije (6/12 dijela), Elide Crnjak iz Rijeke (2/12 dijela), Rite Franolić iz
Krka (2/12 dijela) i Claudie Marassi iz Italije (2/12 dijela). Kupoprodajna cijena za predmetna
zemljišta određena je u visini od 75,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 76.425,00 EUR.
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 kupnji zemljišta
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 10.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke ukidanju statusa javnog dobra (z.č.3605/1 k.o. Poljica,
upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u Popis I, kao
javno dobro – putevi), iznijela je Radmila Živanović Čop: ovom Odlukom ukida se status
javnog dobra na z.č. 3605/1 k.o. Poljica upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci,
Stalne službe u Krku, kao javno dobro - putevi, u Popisu I.
Naime, provedenim postupkom utvrđeno je kako se spomenuta nekretnina u dijelu čija
površina iznosi 222 m2 ne koristi kao javno dobro - put, već se u naravi ondje nalaze dijelovi
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stambene građevine i okućnice kuće izgrađeni na gr.č. 11/1 i z.č. 434, k.o. Poljica, u
vlasništvu Petra i Tomislava Prendivoja iz Poljica.
To je utvrđeno iz snimke izvedenog stanja i očevidom na predmetnim nekretninama. Slijedom
navedenog bilo je potrebno uskladiti zemljišno-knjižno i katastarsko stanje predmetne
nekretnine sa stanjem u naravi.
Zakonom o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba korištenja
nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave istoj može uskratiti status javnog dobra, a nekretnina kojoj prestaje takav status
ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Nakon upisa vlasništva Grada Krka na predmetnoj nekretnini provest će se postupak
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dijelu koji je zauzet izgradnjom građevine i
okućnice.
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 ukidanju statusa javnog dobra
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 11.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o zamjeni zemljišta, između Adalcize Jurine iz Krka
i Grada Krka, na način da imenovana daje u vlasništvo Gradu Krku k.č. 3860/2 k.o. Krk grad (z.č. 1588/16 k.o. Krk), površine 309 m2 koja je predviđena za izgradnju puta u dijelu
grada Krka (područje Mali Kartec), a Grad Krk daje u vlasništvo Adalcizi Jurini 309/7416
dijela k.č. 3979/1 k.o. Krk - grad (309/7416 dijela z.č. 1683/1 k.o. Krk) površine 309 m2 koja
se nalazi unutar građevinske zone Grada Krka, u zoni sporta i rekreacije, oznake R1 (područje
Lunta), iznijela je Radmila Živanović Čop.
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 zamjeni zemljišta
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 12.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o zamjeni i kupnji zemljišta, između Grada Krka i
Milana Sokolovskog iz Krka, Plavnička 7, te Mirjane Hrkman iz Zagreba, Pičmanova 14, za
zemljišta na predjelu Mali Kartec i Sv. Petar u gradu Krku iznijela je Radmila Živanović Čop.
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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 zamjeni i kupnji zemljišta
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 13.
Prijedlog Odluke o kupnji (k.č. 2226/4 k.o. Krk grad (z.č. 1044/10 k.o. Krk) površine
863 m 2, vlasništvo Linardić Ljubice iz Rijeke), iznijela je Radmila Živanović Čop.
Radi zauzetosti zemljišta izgradnjom stepenica koje povezuju ulice Mate Balote i Narodnog
preporoda, kao i položenom komunalnom infrastrukturom, donesena je odluka o kupnji k. č.
2226/4 k.o. Krk - grad (z. č. 1044/10 k.o. Krk), površine 863 m2, upisane u z.k.ul. 2503 k.o.
Krk, u vlasništvu Ljubice Linardić iz Rijeke. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište
određena je u visini od 70,65 EUR po m2, odnosno 60.970,00 EUR ukupno, a što će se
vlasnici isplatiti u deset jednakih mjesečnih obroka, i to svaki u iznosu od 6.097,00 EUR.
Članovi vijeća David Mrakovčić i Iva Radošević iznijeli su mišljenje kako je potrebna
izgradnja pješačke infrastrukture za taj dio naselja i redovitije održavanje zelenila radi
nepreglednosti ceste i pješačke komunikacije.
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
ODLUKU
o kupnji zemljišta
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 14.
Na prijedlog Gradonačelnika Darija Vasilića, temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 116 i 117. Poslovnika Gradskog vijeća, prijedlog Odluke o osnivanju prava
građenja na k.č. 3932/3 k.o. Krk grad radi izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba “Plav”
iz Krka, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» skinuta je s Dnevnog reda sjednice
Gradskog vijeća.
Ad 15.
Pitanja i odgovori.
Član vijeća David Mrakovčić postavlja sljedeća pitanja:
-

koji su rezultati vođenja ankete za nabavku tableta za vijećnike?
da li je moguće dobiti popis izvršenja donesenih Odluka sa sjednica Gradskog vijeća
Grada Krka?
dokument Strategije turizma Grada Krka da li je povezan sa dokumentima Strategije
turizma otoka Krka?
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-

da li je moguće dobiti na uvid Strategiju turizma Grada Krka i tko će izvršavati
zadatke planirane strategijom?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:
-

-

Obzirom da je zadnja godina mandata, sredstva za nabavku tableta ili laptopa planiraju
se osigurati u narednoj godini kako bi u novom mandatnom razdoblju započeli s
učinkovitijim načinom rada praćenja i vođenja sjednica Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće najčešće donosi opće akte po kojima se postupa dok se ne izmjene.
Mjerljivost izvršenja odluka je moguća kroz polugodišnje i godišnje izvršenje
Proračuna. Rasprave na Gradskom vijeću za koje se ne donose Odluke glasovanjem ne
predstavljaju Odluke vijeća.
Izrađivač Strategije razvoja turizma je Ekonomski fakultet Rijeka koji ima obvezu
usklađivanja strategije sa Institutom turizma, a koji izrađuje Strategiju razvoja turizma
Kvarnera. Izrađivači preferiraju razvoj obiteljskog turizma i razvoj malih obiteljskih
hotela. Međutim, kad se dokument Strategije razvoja turizma usvoji na Gradskom
vijeću tada postaje obvezujući dokument.
Članica vijeća Iva Radošević postavlja pitanje:

-

da li asfaltiranje rive i užeg dijela grada oko Robne kuće trajno rješenje ili se tijekom
vremena planira nešto drugo?
Fasada na Kaštelu krčke biskupije da li je sadašnje stanje konačno rješenje?

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:
-

Asfaltiranje dijela rive i užeg dijela grada (ulica Stjepana Radića i Trg bana Jelačića)
bili su za sada najekonomičnije rješenje.
Naime, rivu se planira obložiti kamenom - cijela obala do Caffe bara XVIII st. što
iziskuje značajna financijska sredstva koja nisu osigurana u Proračunu.

-

Fasada na Kaštelu je projekt krčke biskupije kao vlasnika objekta. Krčka biskupija je
u suradnji s PGŽ iskoristila sredstva europskih fondova za obnovu fasade na Kaštelu
koji projekt je dobio suglasnost Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela Rijeka.
Član vijeća Darko Purić postavio je pitanje troška oborinske odvodnje dijela grada
koji se asfaltira budući da isti nije naveden u hodogramu aktivnosti?

Gradonačelnik Darijo Vasilić je odgovorio kako postoji projekt oborinske odvodnje i
kanalizacije za dio grada oko Malog parka. Prije izvođenja popločenja krčke rive svakako
će biti potrebno povećati profile cijevi oborinske odvodnje jer su sad napravljeni
minimalni zahvati.
Izrađeno je nekoliko upojnih rešetki oko Malog parka. Tvrtka G.P. Krk izvodi radove
asfaltiranja užeg dijela grada ( oko Malog parka, dio ulice S. Radića i Trga bana Jelačića)
temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.
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Član Vijeća Drago Buterin naglašava kako bi bilo potrebno izvršiti sanaciju puta od
naselja Salatić u polje Kaštel iz razloga što je u vrijeme oborina prolazak navedenom
dionicom onemogućen radi velikih lokvi po putu.
Gradonačelnik Darijo Vasilić prihvatio je naprijed navedenu sugestiju člana vijeća
Draga Buterina, te će se u dogovoru s Mjesnim odborom Vrh predmetna dionica puta biti
sanirana.

Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20, 30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Marinko Pavlić
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