
 

1 
 

 

 

 

 
 

                    Klasa:  021-05/11-01/1  

                    Urbroj:2142/01-01-11-3 

 

   Z  A  P  I  S  N  I  K  
                         

                  13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 25. svibnja  2011. godine u 

Velikoj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hrţić, Danijel 

Brozić,  Darinka Brusić, Zvonimir Krajinović, Lucija Petrak, Tina Mrakovčić, Svjetlana 

Volarić, Franjo Volarić i Milan Ţuţić 

 Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Radovan Kosić,  Slavko Brusić, 

Miljenko Milohnić. 

 

Sjednici takoĎer prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir 

Miler, zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Grada Krka, Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka, Đimi 

Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Ţivanović - Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Dinka Pejnović, stručni suradnik za 

proračun i financije, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,  

Mladena Cvitković, administrativni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove i  

Igor Grţetić, izraĎivač internet stranica Grada Krka.   

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

sjednici nazočna natpolovična većina članova (12 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu 

donositi pravovaljane odluke.  

U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  10. 

ožujka 2011. godine. 

2. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima: 

a) Knjiga izdanih računa 2010. godine; 
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b) Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 

31.12.2010.; 

c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2010., HBOR – 

sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka; 

d) Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu; 

e) Izvješće tekuće proračunske rezerve. 

 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine. 

4. Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine.  

5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvoĎenje radova na održavanju nerazvrstanih 

cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka. 

7. Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to: 

a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) 

k.o. Krk-grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 438 m
2
, u naravi neizgraĎeno 

graĎevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Pahlić – 

Marušić); 

b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410 m
2 

i z.č. 1481/84 

površine 197 m
2
, obje k.o. Kornić, u naravi neizgraĎeno graĎevinsko zemljište u naselju 

Kornić). 

8. Prijedlozi mjera na provoĎenju sustava zaštite i spašavanja:  

a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. 

godinu; 

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka u 2011. godini. 

 

9.  Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu. 

10. Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva  Europske unije u području zaštite okoliša i 

štedljive potrošnje energije.  

11. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Krka. 

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka. 

13. Pitanja i odgovori.              
 

      

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest ) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka odrţane 10. oţujka  2011. 

godine. 

Ad 2. 

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

Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s prilozima istaknuto je sljedeće:  
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 Proračun Grada Krka za 2010. usvojen je na sjednici Gradskoj vijeća 14. prosinca 2009., i to u iznosu 

od 53.692.004,00 kn, te s planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena Proračuna 

usvojena je 28. rujna 2010. u iznosu od 51.853.112,90 kn s viškom prihoda od 617.212,74 kn. 

Za Proračun Grada Krka za 2010. godinu značajno je sljedeće:  

• U odnosu na prethodnu kada je dovršena izgradnja dječjeg vrtića i trgovačko-poslovnog centra 

Konzum, što je utjecalo na povećane prihode kroz sredstva pomoći, komunalnog doprinosa i 

graĎevinskog zemljišta, te povećane rashode za izgradnju i komunalnu infrastrukturu, u 2010. godini 

značajno je usporena izgradnja, a prihod Proračuna je za 26,34% manji. 

• Proračun 2010. godine opterećen je sudskom ovrhom radi naknade za graĎevinsko zemljište koja 

potječe još iz vremena Općine Krk čiji je Grad Krk pravni nasljednik, a iz Proračuna 2010. isplaćen je  

dio u iznosu od 2.311.714,84 kn. 

• Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju i dalje sudjeluju 

Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za što je u 2010. godini iz Proračuna 

utrošeno 5.200.000,00 kn. 

• Smanjeni su prihodi od prodaje zemljišta u odnosu na prethodnu godinu, kao i rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine. 

Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.613.760,98 kn što predstavlja 92% od 

planiranih 51.800.695,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 64.639.686,32 kn, 

ostvareno je 26,34% manje prihoda i primitaka. Od prihoda poslovanja ostvareno je 46.559.978,94 kn 

što je 93,6% od planiranog, pa je u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 57.838.490,93 

kn, ostvareno 19,5% manje prihoda poslovanja.  U odnosu na 2009. od poreza na dohodak za razvoj 

otoka ostvareno je 90,44% uz nastavljen trend smanjenja ovih sredstava radi izmjene zakona. Ova 

sredstva u strukturi čine 6,61% ukupnog Proračuna i ostvarena su u iznosu od 3.147.882,50 kn. 

Smanjeni su porezni prihodi, i to s 24.471.238,14 kn u 2009. na 23.958.434,76 kn u 2010., što je 

manje za 2%. U 2010. više je ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina za 17% koji je 

posljedica povećanja aktivnog prometa nekretninama, a ne promjena u načinu naplate ili poreznim 

stopama. Ovaj je prihod ostvaren u iznosu od 5.677.210,94 kn. Pozitivno odstupanje od plana 

ostvareno je od prihoda komunalne naknade, i to za 142.464,02 kn (ostvareno je 4.642.464,02 kn), dok 

je komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 4.574.844,93 kn što je 21,1% manje od planiranih 

sredstava. 

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 47.312.172,94 kn što u odnosu na planiranih 

52.417.907,74 kn čini 90,26% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2009. kada je ostvareno 66.615.441,92 

kn, rashodi su smanjeni za 28,98%. Za rashode poslovanja utrošeno je 36.994.783,84 kn, a za nabavu 

nefinancijske imovine 5.474.368,62 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima 

utrošeno je 4.843.020,48 kn. 

Stanje imovine 31. prosinca 2009. bilo je 176.799.121,00 kn, a 31. prosinca 2010. je 187.357.987,90 

kn, što je povećanje za 5,97%, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 108.600.992,16 kn, a 

financijska 78.756.995,74 kn. Imovinu su povećala ulaganja u razne objekte komunalne infrastrukture, 

te udjeli u vlasništvu komunalnih poduzeća. 

             Preneseni višak prihoda iz 2009. godine iznosi  617.212,74 kn, razlika izmeĎu prihoda i 

rashoda proračuna 2010. godine  je pozitivna  iznosi 301.588,04 kn.  Višak prihoda za 2010. godinu 

iznosi 918.800,78 kn. Od ovog iznosa 910.489,86 kn su  sredstva HBOR-a za kapitalne projekte na 

otocima koja će se utrošiti prema odluci Gradskog vijeća prilikom usvajanja godišnjeg obračuna. 

             Ukupno  stanje  ţiro računa je 1.124.562,64 kn. 

Na dan 31.12.2010. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose  

811.223,40 kn,  obveza za plaću je 251.834,60 kn i za doprinose 116,67 kn, a za ostale obveze 

4.692,00 kn. Primljeno je 3424 računa u 2010. godini, u  ukupnom iznosu  od  31.248.842,48 kn, sa 

uključenim stornima i početnim stanjem 2010. 

Dugoročne obveze, za zajmove, iznose 16.246.838,97 kn.  

Stanje aktivnih jamstava  31.12.2010. je  4.384.841,17 kn. 

 

Tekuća rezerva proračuna planirana je u iznosu od 200.000,00 kn i  utrošena je prema izvješću u 

prilogu u iznosu od 177.217,21 kn. 
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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 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu   

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

 

Ad 3. 

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

proračun i financije, te istaknula sljedeće:  

Za 2010. godinu utvrĎuje se višak prihoda poslovanja u iznosu od 918.800,78 kn, koji će se utrošiti na 

sljedeći način: 910.489,86 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne 

projekte na otocima i biti će utrošena prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009. - 2012. za 

vodoopskrbu Šotoventa, dok 8.310,92 kn predstavljau sredstva na redovnom računu i biti će utošena 

za rashode poslovanja.   

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o raspodjeli viška prihoda 2010. godine   

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

 

Ad 4. 
 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. 

godine podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  
Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su odrţavali veze i odnose s 

drţavnim tijelima, tijelima jedinica  lokalne samouprave na području Primorsko-goranske ţupanije, 

drugim ţupanijama,  sluţbenim predstavnicima drugih drţava, s graĎanima i javnošću općenito. 

U izvještajnom periodu, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine odrţan je 21. Kolegij 

gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 449 Odluka i Zaključaka, od toga iz područja 

imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 47 Odluka i 67 Zaključaka.  

Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 

52. Statuta Grada Krka utvrĎeno je i podneseno Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje ukupno 

32 prijedloga odluka i drugih općih akata. 

- Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju temeljem 

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

šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Tijekom srpnja 

dovršeni su radovi na gravitacijskom cjevovodu Bajčići - Skrbčići – Pinezići.  U izvještajnom 

razdoblju nakon ishoĎene dokumentacije za graĎenje proveden je postupak javne nabave za  

izbor izvoditelja u predmetu nabave : GraĎevinsko – monterski radovi s materijalom  u 

investiciji:  «Vodoopskrba Šotoventa, II faza, II etapa – gravitacijski cjevovod: Skrbčići – 

Brzac. 
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- U tijeku su pripremni radovi na izgradnji buduće školske sportske dvorane Osnovne škole 

“Fran Krsto Frankopan“ u Krku. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave 

male vrijednosti u predmetu nabave: Ustupanja radova na uklanjanju graĎevine stare 

gimnazije u Krku i isti su radovi temeljem zaključenog Ugovora realizirani do kraja 

kalendarske godine. Daljnji korak su radovi na arheološkom istraţivanju i prateći pomoćni 

graĎevinski radovi pri arheološkom istraţivanju predmetnog prostora – lokaciji buduće 

sportske dvorane OŠ “ Fran Krsto Frankopan“ u Krku, te priprema dokumentacije za 

nadmetanje (tender, troškovnik i dr.) za provedbu postupka javne nabave za izgradnju školske 

sportske dvorane u Krku. 

 

- O ostalim projektima odnosno radovima na objektima i ureĎajima komunalne infrastrukture, 

te u svezi gradnje komunalnih vodnih graĎevina dana su posebna Izvješća na prethodnoj 

sjednici Gradskog vijeća, temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o 

vodama. 

 Podnesena kandidatura – prijava na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u području energetske učinkovitosti i 

obnovljivih izvora energije i to Projekt «Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta – Grad 

Krk«; Predmetnim projektom zamjene starih svjetiljki suvremenim, ekološkim, manje snage i 

poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, te zamjene zastarjelih ţivinih ţarulja učinkovitijim – 

natrijevim visoko tlačnim ţaruljama je značajno smanjenje potrošnje električne energije, prema 

procjeni od 39%. TakoĎer, realizacijom projekta značajno će se utjecati na smanjenje zagaĎenja 

okoliša kroz smanjenjem emisija stakleničkih plinova kao što su CO“, SO“ i NOx. Nadalje, 

upotrebom zasjenjenih svjetiljki s ravnim staklom uvelike će se doprinijeti i smanjenju svjetlosnog 

zagaĎenja. 

 

 Prijava projekta obnove gradskih zidina na natječaj Ministarstva kulture.  Planiranim projektom 

započet će se sa zaštitnim arheološkim istraţivanjima od Vrata slobode do starog dječjeg vrtića. 

Dio zidina od «trokutaste« kule do obnovljenog dijela kod starog vrtića je u najgorem stanju. 

Trenutno dijelovi bedema nisu vidljivi zbog gustog trnja, korova i trstike; 

 

 Prijava projekta «Muzej Grada Krka«  na natječaj Ministarstva kulture. Planira se adaptacija 

sadašnjeg prostora koji bi sluţio kao muzejski prostor gdje bi bili izloţeni arheološki eksponati, 

Algarottijeva zbirka i dr.  Potrebna je rekonstrukcija zgrade obzirom da se radi o starim zidovima, 

meĎukatnim konstrukcijama, vratima, prozorima i sl. Naime, potrebno je izvršiti arheološka 

istraţivanja, pristupiti izradi nove projektne dokumentacije, ispitati mikroklimatske uvjete, 

odrediti postav muzeja, a nakon toga krenuti s izvoĎenjem radova na samoj zgradi;  

 

 U tijeku je realizacija Projekta ZOOB – operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. 

Radi se o Sporazumu o partnerstvu zaključenog izmeĎu Kmetijsko gozdarskog zavoda Slovenije, 

Grada Vodnjana, Znanstveno-raziskovalno središte Koper, Udruge Agroturist Vodnjan, Grada 

Krka i Udruge maslinara Krka «Drobnica» radi provedbe operacije pod nazivom: Smanjenje 

zagaĎenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo – s 

akronimom –ZOOB.  Ukupna visina troškova projekta iznosi 988.812,76 EUR-a. U projektu Grad 

Krk učestvuje sa 47.026,76 EUR-a – prihvatljivi trošak (41.128,01 financira se od strane EU, cca 

85%)   

 

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

aktivnostima i susretima Gradonačelnika.  

 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  
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Z A K L J U Č A K   

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

31. prosinca 2010. godine    

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

Ad 5. 

 

U obrazloţenju Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera po prijedlogu Izvješća o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu, istaknuto je sljedeće:  

 
 Plan gospodarenja otpadom Grada Krka u razdoblju od 2010. do 2017. prihvaćen je na sjednici 

Gradskog vijeća odrţanoj 30. lipnja 2010. godine.  

Plan je prihvatilo Gradsko vijeće, a sukladno istom i članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama 

zakona o otpadu, jednom godišnje (do 30. travnja tekuće godine) Gradonačelnik je u obvezi podnijeti 

Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a osobito o provedbi utvrĎenih obveza i učinkovitosti 

poduzetih mjera. 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava , otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te 

otpad iz proizvodne i/ili usluţne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz 

kućanstava. TKD Ponikve d.o.o. ovlašteni je koncesionar za zbrinjavanje komunalnog otpada i tu 

djelatnost obavlja za čitavo područje otoka Krka. Postojeći sustav zadovoljava trenutne potrebe, ali se 

kontinuirano radi i na njegovu unaprieĎenju. Uz sanitarno odlagalište otpada Treskavac, locirano je 

centralno reciklaţno dvorište na kojemu se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. 

Tako pripremljeni otpad prodaje se tvrtkama koje sukladno potpisanom ugovoru s TKD Ponikve d.o.o. 

Prikupljeni bio-otpad se kompostira i kao gotov proizvod prodaje ili dijeli urednim platišama 

komunalnih usluga. Grad Krk je 2010. uloţio 179.492,99 kn za sanaciju i odrţavanje odlagališta 

otpada i reciklaţnog dvorišta Treskavac. GraĎevinski otpad s podruja Grada Krka prikuplja se na 

lokaciji Lizer. Dio tog otpada ponovo se koristi za razne graĎevinske radove.  

Tijekom 2010. Grad Krk sanirao je divlje odlagalište otpada blizu naselja Linardići.  

Neke od realiziranih mjera predviĎenih usvojenim Planom: 

a) izgradnja i uspostava sabirnih mjesta i eko otoka za odvojeno prikupljanje otpada uključujući i 

izvedbu elaborata o lokacijama i broju sabirnih mjesta i eko otoka; 

b) sustavna sanacija postojećih neureĎenih odlagališta otpada i sprječavanje nastanka novih; 

c) edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprjeĎenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. 
U studiji “Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk” definiran je način 

prikupljanja otpada sabirnih mjesta i eko otoka (POSM-a posebna sabirna mjesta) u svim večim 

mjestima na otoku Krku. 

S obzirom na to da je nosilac svih aktivnosti po pitanju zbrinjavanja komunalnog otpada tvrtka 

Ponikve, mišljenja smo da je za ovu mjeru odabran krivi nositelj (Grad Krk). Nositelj realizacije ove 

mjere trebala bi biti tvrtka Ponikve d.o.o. te ćemo u tom smislu traţiti njihovo očitovanje. 

Grad Krk dao je suglasnost Ponikvi za uspostavu sabirnog mjesta koje se trenutno koristi.   Izrada 

potrebne dokumentacije za uspostavu reciklaţnog dvorišta graĎevinskog otpada  nije započeta jer se 

čeka izmjena Prostornog plana Grada Krka u kojemu bi trebala biti definirana lokacija reciklaţnog 

dvorišta za graĎevinski otpad. Izmjena Prostornog plana trebala bi biti gotova u 2011. godini. 

Iz ovog Izvješća vidljivo je da Grad Krk u suradnji sa tvrtkom Ponikve d.o.o. kontinuirano radi na 

realizaciji mjera definiranih u “Planu gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. – 

2017. godine“. 
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Postignuti rezultati su zadovoljavajući, ali još uvijek ima mogućnosti za poboljšanje postojećeg 

sustava. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Č A K   

Prihvaća se Izvješće  o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. 

godinu 

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

Ad 6. 

U obrazloţenju voditeljice Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Radmile Ţivanović- 

Čop po prijedlogu Odluke o izboru osobe za izvoĎenje radova na odrţavanju nerazvrstanih 

cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka istaknuto je:  
Temeljem provedenog javnog natječaja za ustupanje poslova odrţavanja nerazvrstanih cesta  i obnove 

vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka na vrijeme od tri godine, komunalni 

poslovi odrţavanja nerazvrstanih cesta povjereni su GraĎevinskom poduzeću Krk d.d. sa sjedištem u 

Krku, a poslovi vodoravne prometne signalizacije Trgovačkom društvu Futura trade d.o.o. sa 

sjedištem u Lovranu. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Krka sklopiti će Ugovor o 

povjeravanju poslova na vrijeme od tri godine.  

 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o izboru osobe za izvoĎenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i obnovi 

vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka 

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

 

Ad 7. 

 

a) Nakon kraćeg obrazloţenja voditeljice Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, 

Radmile Ţivanović – Čop, po prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta i to:  5/7 dijela 

k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o. Krk – grad, koji suvlasnički dio ima površinu 

od 438 m
2
, u naravi neizgraĎeno graĎevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na 

području obuhvata DPU Pahlić Marušić, Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem 

odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog 

vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo je   

 

O D L U K U 

o prodaji zemljišta  

( za - 5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 1560/4) k.o. Krk – grad  

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

b)  Nakon kraćeg obrazloţenja voditeljice Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, 

Radmile Ţivanović – Čop, po prijedlogu Odluke o prodaji zemljišta i to:  z.č. 1527/6 

površine 410 m
2 

i z.č. 1481/84 površine 197 m
2
 obje k.o. Kornić, u naravi neizgraĎeno 
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graĎevinsko zemljište u naselju Kornić, vlasništvo Grada Krka, Gradsko vijeće Grada  

Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i članka 89. Poslovnika 

Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo je   

 

O D L U K U 

o prodaji zemljišta  

(za : z.č. 1527/6 površine 410 m
2
 i z.č. 1481/84 površine 197 m

2
 obje k.o. Kornić, vidi prilog 

predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)   
 

Ad 8. 

 

a) Nakon kraćeg obrazloţenja pročelnika JUO Marinka Bajčića, po  Prijedlogu mjera na 

provoĎenju sustava zaštite i spašavanja – Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka za 2010. godinu, Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi 

odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, 

jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo je   

 

Z A K L J U Č A K 

o Analizi  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2010. godinu 

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

 

b) Nakon kraćeg obrazloţenja pročelnika JUO Marinka Bajčića, po  Prijedlogu mjera na 

provoĎenju sustava zaštite i spašavanja – po prijedlogu Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini, Gradsko 

vijeće Grada  Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i članka 

89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je   

 

S M J E R N I C E  

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2011. godini 

( vidi prilog, predmetni prijedlog Smjernica koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 9. 

 

U obrazloţenju Maje Parentić, ravnateljice, Centra za kulturu Grada Krka, po prijedlogu 

Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu, istaknuto je sljedeće:   

 
Program rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. teţak je financijski iznosi  1.014.000,00 kn, od 

čega na hladni pogon otpada 361.000,00 kn, a na realizaciju kulturnih aktivnosti 653.000,00 kn. 

Ovogodišnje programske aktivnosti Centra za kulturu Grada Krka podijeljene su u tri cjeline meĎu 

kojima svojom zavidnom tradicijom prednjače Ljetne priredbe, zatim od strane Ministarstva kulture 

RH pohvaljen program Galerije Decumanus, te naposlijetku brojni prigodni programi.  

Novost ovogodišnjih 55. Ljetnih priredbi jest usmjerenost na prezentaciju vrijedne Algarottijeve 

baštine tako da će četiri od pet koncerata biti bazirirani na notnim zapisima iz njegove zbirke, a u 

izvedbama će biti korišteni restaurirani instrumenti koji su takoĎer dijelom Algarottijeve ostavštine. 

 Iz programa Galerije Decumanus izdvojene su izloţbe: Novi arheološki nalazi s otoka Krka, 

ambijentalna instalacija Stakleni grad Antona Vrlića, te izloţba maketa brodova, pomorskih karata i 

instrumenata Ploviti se mora Ţeljka Skomeršića.  

Od prigodnih programa izdvojeni su program obiljeţavanja sv. Kvirina - zaštitnika Krčke biskupije i 

grada Krka, popularne Melodije Istre i Kvarnera i Štorija o galiji Cristo Ressussitato u sklopu koje će 

biti organizirna vrijedna izloţba Pomorstvo Boke Kotorske za vrijeme Venecijanske uprave od 1420. 

do 1797. godine. 
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 U nastavku sjednice, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, istaknula je 

kako je Odbor za društvene djelatnosti upoznat s Programom Centra za kulturu Grada Krka, te na isti 

nije imao primjedbi. GĎa. Margan istaknula je, kako je navedeni Odbor iznio je inicijativu kako bi 

Udruge u kulturi trebale sudjelovati u Programima Centra, te zajednički izraĎivati Programe i sl.  

Maja Parentić, ravnateljica Centra odgovorila je sljedeće: Centar je javna ustanova i kao takav djeluje 

kao samostalna   ustanova. Udruge su samostalne cjeline te se one mogu uključiti u zajedničke 

projekte, meĎutim ne i u sam rada Centra za kulturu Grada Krka.  

 

Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti iznijela je poziv Odbora za 

društvene djelatnosti za odrţavanje zajedničkog sastanka s Odborom za društvene djelatnosti i 

predsjednika Udruga u kulturi Grada Krka.  

Maja Parentić, rado je prihvatila poziv i izjavila  kako će Centar sudjelovati u radu Udruga kao 

partner, te će dogovoreni sastanak biti na temu: Koordinacija Centra za kulturu i Udruga u kulturi.    

  

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

P R O G R A M  

Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu 

(vidi prilog, predmetni Program koji čini sastavni dio ovog zapisnika)   

 

Ad 10.  

 

U obrazloţenju Zamjenika gradončelnika Čedomira Milera, po prijedlogu Odluke o 

ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije, 

istaknuto je sljedeće: 
 Europska unija se obvezala da će do 2020. godine godine smanjiti emisiju stakleničkih 

plinova za 20% te za jednako toliko povećati energetsku učinkovitost i udio obnovljivih izvora 

energije u ukupnoj potrošnji. 

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika gradovi se obvezuju da će zajedno nastojati ostvariti 

ciljeve Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje energije. 

Grad Krk donio je i javno objavio svoju izjavu o politici energetske učinkovitosti i zaštiti 

okoliša, te u skladu s tim ovlašćuje Gradonačelnika Darija Vasilića da u ime Grada Krka potpiše 

Sporazum gradonačelnika.  

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

 

O D L U K U 

o ostvarivanju ciljeva Europske unije u području zaštite okoliša i štedljive potrošnje 

energije 

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

 

Ad 11.  

 

U obrazloţenju pročelnika JUO Marinka Bajčića, po prijedlogu Pravilnika o ocjenjivanju 

sluţbenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka istaknuto je sljedeće:   
Odredbom članka 94. Zakona o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi («Narodne novine» broj 86/08) odreĎeno je da se sluţbenici ocjenjuju svake godine, 

najkasnije do 31. oţujka za prethodnu kalendarsku godinu, te da se ne ocjenjuju sluţbenici primljeni u 
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sluţbu na odreĎeno vrijeme, kao i sluţbenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje 

od šest mjeseci, bez obzira na razloge. 

Nadalje, odredbom članka 95. istog Zakona odreĎeno je da sluţbenike i namještenike ocjenjuje 

pročelnik upravnog tijela, a pročelnike gradonačelnik, te da se kriteriji za ocjenjivanje i način 

provoĎenja ocjenjivanja propisuje općim aktom lokalne jedinice. 

TakoĎer, Zakonom o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

propisano je da sluţbenik i namještenik koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom «ne 

zadovoljava» sluţba odnosno radni odnos prestaje po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o 

ocjenjivanju. 

Isto tako propisana je mogućnost napredovanja sluţbenika, tj. ako je sluţbenik ocijenjen najmanje dva 

puta uzastopno ocjenom «odličan» ili «vrlo dobar» moţe napredovati u sluţbi odnosno biti rasporeĎen 

na radno mjesto s višim koeficijentom za izračun plaće ukoliko postoji slobodno radno mjesto 

propisano Pravilnikom o unutarnjem redu te ukoliko sluţbenik ispunjava uvjete za raspored na takvo 

radno mjesto. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

 

P R A V I L N I K 

o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio ovog zapisnika)   

 

 

Ad 12.  

 

U obrazloţenju gradonačelnika Darija Vasilića, po prijedlogu Zaključka o prihvaćanju – 

davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka 

otoka Krka istaknuto je sljedeće:   
Točna baza prostornih i neprostornih podataka jedan je od bitnih preduvjeta za kvalitetno obavljanje 

komunalnih usluga i pravedno zahvaćanje svih korisnika komunalnih usluga kao i za kvalitetno 

planiranje na području svake jedinice lokalne samouprave u svim segmentima.  

Na Koordinaciji JLS otoka Krka utvrĎeno je da su Općine  Omišalj, Malinska Dubašnica i Baška na 

svom području  djelomično ili u cijelosti, izvršile katastarsku izmjeru. Dio podataka dobivenih novom 

katastarskom izmjerom koristiti  će se za izradu baze prostornih i neprostornih podataka, pa se obujam 

poslova i vrijednost projekta na području navedenih Općina umanjuje za 30%.  

Baza prostornih i neprostornih podataka izraditi će se na jedinstven način za svaku jedinicu JLS, svaka 

JLS moţe koristiti uvid u sve baze podataka. Svaka JLS sudjelovati će u financiranju troškova projekta 

propocionalno svom udjelu u ukupnoj površini kvadrature unutar graĎevinskog područja, što za Grad 

Krk iznosi 4.182,000,00 kn.  

Konačni financijski udjel u troškovima projekta, uključujući i pripadajući PDV, utvrditi će se nakon 

primopredaje baze podataka sa utvrĎenom kvadraturom za svaku jedinicu lokalne samouprave.  

 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  
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Z A K L J U Č A K 

davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih 

podataka otoka Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog Sporazuma  koji čini sastavni dio ovog zapisnika)   

 

 

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

Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.00 sati.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK     

    Mladena Cvitković                                                                 Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         
 

    

 


