GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/2
Urbroj:2142/01-01-13-3
Z A P I S N I K
8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 11. ožujka 2014. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Josip Staničić, Marinko Pavlić (stigao u tijeku obrazloženja točke 3. u 18.15 h),
Josip Mrakovčić, Danijel Brozić, Darinka Brusić, Milan Žužić, Franjo Volarić, Miranda
Šebelja, Danijel Milohnić, Iva Radošević, Anto Čabraja, Darko Purić i David
Mrakovčić.
Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Drago Buterin i Barbara Toljanić.
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,
Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Mladena
Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Nedeljko
Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o., Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka i
Mladen Trinajstić izvjestitelj Novog lista.
Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da su na
sjednici prisutno 13 (trinaest) 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. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane
prosinca 2013. godine.

20.
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2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane
siječnja 2014. godine.

17.

3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.
4. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
5. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu.
6. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenika
na području Grada Krka.
9. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun
izgrađenog na k.č. 2518/2 k.o. Krk – grad (gr.č. 438/1 k.o. Krk).
10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog
izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav prometnice na području Kartec, u gradu
Krku, prema lokacijskoj dozvoli, Klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 7. listopada 2013.
godine.
11. Prijedlozi akata iz područja zaštite i spašavanja na području Grada i to:
a) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za
2013. godinu i
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka za 2014. godinu.
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka
Javnim pozivom.
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka.
14. Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage (u periodu od listopada 2012. do
veljače 2014.)
15. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
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Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. prosinca 2013.
godine.
Ad 2.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 17. siječnja 2014.
godine.
Ad 3.
U obrazloženju po prijedlogu Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Krka, pročelnik JUO Marinko Bajčić istaknuo je sljedeće:
U sklopu nove reforme sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, krajem 2012.
godine, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi kojim je, pored ostalog, izmijenjena zakonska regulativa iz područja
mjesne samouprave.
Novim Zakonom tako je određeno da se Statutom, odnosno drugim općim aktom općine ili
grada uređuju sva pitanja vezana uz izbore, kao i definiraju dužnosti članova vijeća mjesnih
odbora. Osim toga, propisano je da za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin
koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira, da se
članovi mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom te da postupak izbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom uz
odgovarajuću primjenu zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave, odnosno Zakona o lokalnim izborima. Također, utvrđeno je kako
jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore provodi izbore za članove
vijeća mjesnog odbora, dok same izbore raspisuje predstavničko tijelo. Prigovore zbog
nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora rješava
nadležno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom predstavničkog tijela. Protiv rješenja
nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem
ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave. Nadalje, vijeće mjesnog odbora iz svog
sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
Gradsko vijeće Grada Krka 2013. godine usvojilo je Izmjene i dopune Statuta Grada Krka u
kojima su izmijenjene odredbe Statuta koje se odnose na mjesnu samoupravu te su usklađene
s izmijenjenom zakonskom regulativom.
Slijednom navedenog, a osobito temeljem odredbi zakona kojima se određuje da se postupak
izbora članova vijeća mjesnog odbora uredi općim aktom predstavničkog tijela te
odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o lokalnim izborima, obzirom da je Zakon
pretrpio određene izmjene, u odnosu na temelju kojeg je donesena postojeća Odluka o
izboru… te će se donošenjem nove odluke urediti sva prethodna pitanja.
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U Odluci o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka tako su na odgovarajući
način implementirane odredbe Zakona o lokalnim izborima uvažavajući pritom posebnosti
mjesne samouprave na području Grada Krka, ali i dosadašnja iskustva. Tom je Odlukom,
pored ostalog, uređeno aktivno i pasivno biračko pravo, tijelo koje raspisuje izbore,
održavanje izbora, mandat članova vijeća i nespojivost dužnosti, postupak kandidiranja i izbor
članova vijeća, tijela za provedbu izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja,
troškovi za provođenje izbora, zaštita izbornog prava te konstituiranje vijeća.
Nadalje pročelnik JUO Marinko Bajčić na kraju obrazloženja istaknuo je kako Grad ima
namjeru da se Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora održe isti dan kad se predlažu i izbori
za Europski parlament radi značajnih sredstava uštede.
U raspravu se uključio član vijeća Josip Mrakovčić koji je predložio sljedeće:
-

u članku 7. potrebno je dodati i službenici i namještenici Gradske uprave Grada Krka;
u prijedlogu Odluke umjesto „ član vijeća“ treba glasiti „član vijeća mjesnog odbora“ .

Član vijeća Anto Čabraja postavlja pitanje tko pokreće inicijativu za osnivanje Mjesnih
odbora npr. za grad Krk?
Pročelnik JUO Marinko Bajčić odgovorio je da Grad Krk nije zaprimio nijednu inicijativu
za osnivanje novih mjesnih odbora, te će se održati izbori za reizbor članova 5 postojećih
mjesnih odbora na području Grada Krka.
Gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako je prijedloge člana vijeća Josipa Mrakovčića
prihvaća kao Amandman na prijedlog Odluke.
Nakon 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
ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 4.
Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
obrazložio je voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Džimi Skomeršić te istaknuo:
Izvješćem godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
tijekom prošle godine.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prošlogodišnji prihod od komunalnog
doprinosa u iznosu od 7.160.417,71 kn,prihod od kredita u iznosu od 3.296.013,98 kn, prihod
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 419.618,31 kn, prihod
od koncesija u iznosu od 336.840,73 kn te prohod od donacija u iznosu od 836.532,26 kn, što
ukupno iznosi 12.049.422,99 kn.
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Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 3.687.582,35
kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 7.065.321,75 kn, na izgradnju groblja
16.250,00 kn, na izgradnju javne rasvjete 298.418,89 kn, te na pripremu prostorno-planske
dokumentacije 981.850,00 kn.
Darko Purić, član Odbora za komunalno gospodarstvo istaknuo je kako je predmetni Odbor
razmotrio prijedlog Izvješća godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za
2013. godinu kao prijedloge pod točkama 5 . i 6. Dnevnog reda te na iste nije imao primjedbi.
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
IZVJEŠĆE
godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
( vidi prilog predmetno Izvješće … koje čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 5.
Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu, obrazložio je voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Džimi Skomeršić te
istaknuo sljedeće:
Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. utvrđeni su izvori i
namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina tijekom prošle godine.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u
iznosu od 1.201.472,93 kn, namjenska sredstva od poreza na dohodak za otoke HBOR-a u
iznosu od 3.164.529,09 kn, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 49.538,99 kn te prihod
od koncesija u iznosu od 65.428,04 kn u ukupnom iznosu od 4.176.789,05 kn.
Tijekom prošle godine za opskrbu pitkom vodom tako je utrošeno 2.680.947,85 kn, za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.374.038,40 kn, dok je neutrošeno ostalo 425.982,80
kn.
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
IZVJEŠĆE
godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu
( vidi prilog predmetno Izvješće … koje čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 6.
U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Džimija Skomeršića, po
prijedlogu Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
istaknuto je:
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Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. utvrđeni su izvori i
namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina tijekom prošle godine.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u
iznosu od 1.201.472,93 kn, namjenska sredstva od poreza na dohodak za otoke HBOR-a u
iznosu od 3.164.529,09 kn, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 49.538,99 kn te prihod
od koncesija u iznosu od 65.428,04 kn u ukupnom iznosu 4.176.789,05 kn.
Tijekom prošle godine za opskrbu pitkom vodom tako je utrošeno 2.680.947,85 kn, za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.374.038,40 kn, dok je neutrošeno ostalo 425.982,80
kn.
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
IZVJEŠĆE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
( vidi prilog predmetno Izvješće … koje čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 7.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
iznijela je voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Radmila Živanović – Čop.
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
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 8.
Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
površina zelenila na području Grada Krka iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo:
Ovom Odlukom komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka
povjeravaju se trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka - Vecli d.o.o. sa sjedištem u
gradu Krku.
Ti se poslovi povjeravaju na period od četiri godine, a vrše se temeljem Programa održavanja
površina zelenila na području Grada Krka što ga je izradila tvrtka Studio Perivoj d.o.o. iz
Malinske. Njihova godišnja cijena, prema troškovniku Vecle d.o.o., iznosi 653.291,72 kn,
odnosno uvećana za PDV 816.614,65 kn.
Članica vijeća Iva Radošević iznijela je mišljenje kako je gradski park tzv. „Veli park“ u
vrijeme dok ga je održavala tvrtka za komunalne usluge „Lumin“ Krk izgledao ljepše nego
sada, te predlaže da bi se gnojidba parka trebala obavljati organskim gnojivima. Ujedno
pohvaljuje uređenje Kružnog toka u gradu Krku.
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Nakon kraće 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
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada
Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 9.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun izgrađenog
na k.č. 2518/2 k.o. Krk – grad (gr.č. 438/1 k.o. Krk) iznijela je voditeljica Odsjeka za opće,
pravne i kadrovske poslove Radmila Živanović – Čop te istaknula sljedeće:
Ovom Odlukom utvrđuje se kako je na natječaj za kupnju objekta Neptun izgrađenog na k.č.
2518/2, k.o. Krk - grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk) prispjela jedna ponuda, i to zajednička Ivice
Lužina iz Krka, Vinogradska 8 a i Željka Cvitkušića iz Krka, Plavnička 9 a, s ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 352.900,00 EUR.
Kupoprodajni ugovor s imenovanim kupcima zaključiti će se pod uvjetom da se ponuđena
kupoprodajna cijena za objekt Neptun u cijelosti isplatiti na dan zaključenja kupoprodajnog
ugovora.
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
ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun izgrađenog na k.č.
2518/2 k.o. Krk – grad (gr.č. 438/1 k.o. Krk)
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 10.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku
potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav prometnice na području Kartec, u gradu
Krku, prema lokacijskoj dozvoli, Klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 7. listopada 2013. godine,
iznijela je voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Radmila Živanović – Čop
u kojem je istaknula da se ovom Odlukom ovlašćuje Gradonačelnik Grada Krka da može
zaključivati nagodbe u postupku koji prethodi postupku izvlaštenja po cijeni od 50 Eura po m2
zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/Eur HNB i sa rokom
dospijeća plaćanja koji se ima vezati na dospijeće plaćanja komunalnog doprinosa koji će
vlasnici zemljišta biti u obvezi platiti Gradu Krku prilikom privođenja namjeni građevinskog
zemljišta kojeg su vlasnici na tom području. Ugovori o kupoprodaji zemljišta (za zemljišta na
navedenom području) mogu se zaključiti isključivo za nekretnine koje nisu opterećene
nikakvim upisanim teretima.
U raspravu se uključio član vijeća Darko Purić koji postavlja pitanje da li je to postojeća
prometnica?
Radmila Živanović – Čop odgovorila je kako je to buduća prometnica predviđena
Urbanističkim planom Grada Krka.
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U raspravu se uključio gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo kako je rješavanje
prometnica predviđeno Prostornim planom Grada Krka kao i Urbanističkim planom.
Do prije godine dana cijena po m2 zemljišta predviđenom za prometnicu bila je 75 Eura po
m2. Grad Krk ima nekoliko novih zona koje se otvaraju, iz komunalnog doprinosa ne mogu se
pokriti svi troškovi komunalne infrastrukture (otkup zemljišta, ugradnja komunalne
infrastrukture, asfaltiranje…) te se zato predlaže cijena od 50 Eura po m2 po kvadratu za
otkup zemljišta namijenjenog za cestu.
Član vijeća Ante Čabraja moli da mu se pojasni gdje prolazi predmetna cesta.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je to cesta koja prolazi uz šumicu pored
Doma umirovljenika „Mali Kartec“ u gradu Krku, te se treba povezati sa zapadnom
zaobilaznicom.
Nakon kraće 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
ODLUKU
o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje
ulaze u sastav prometnice na području Kartec, u gradu Krku, prema lokacijskoj
dozvoli, Klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 7. listopada 2013. godine
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 11 .
a) Kraće obrazloženje po prijedlogu Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka za 2013. godinu, iznio je pročelnik JUO Grada Krka Marinko
Bajčić.
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
ANALIZU
stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Analize… koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

b) Kraće obrazloženje po prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Krka za 2014. godinu, iznio je pročelnik JUO Grada
Krka Marinko Bajčić.
Nakon kraće 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
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SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za
2014. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Smjernica … koje čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 12.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka Javnim
pozivom, obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić, koji je istaknuo sljedeće:
Zakonom o savjetima mladih i člankom 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka
propisano je da se članovi Savjeta mladih biraju na vrijeme od dvije godine i mogu ponovo
biti birani za člana Savjeta mladih.
Kako je dosadašnjim članovima Savjeta mladih istekao mandat, ovom Odlukom pokreće se
postupak izbora članova Savjeta mladih Javnim pozivom koji će se objaviti u lokalnom
glasilu Novi list d.d, Rijeka. Postupak izbora članova Savjeta mladih propisan je Odlukom o
osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.
Lista kandidata objavljuje se u lokalnom javnom glasilu i na web starnicama u roku od 8 dana
od dana isteka roka za dostavu prijedloga. U roku od 30 dana od dana objave liste Gradsko
vijeće dužno je izabrati članove Savjeta mladih i to tajnim glasovanjem na način i po
postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.
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
ODLUKU
o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka Javnim pozivom
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 13.
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka, obrazložio je gradonačelnik Darijo
Vasilić te istaknuo sljedeće: prema odredbama članka 11. i 34. Statuta Centra za kulturu
kojima su taksativno utvrđena prava, obveze i ovlasti ravnatelja, propisano je da Statut i
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove donosi ravnatelj Ustanove za
prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.
U tom smislu ravnateljica je na temelju financijskog plana Centra za kulturu za 2014. godinu i
Projekcija za razdoblje 2015.-2016. godine pripremila prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o
unutarnjem ustrostvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka i uputila isti Gradu Krku kao
osnivaču u cilju davanja prethodne suglasnosti. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna
Pravilnika dopunjuje se dosadašnja sistematizacija Ustanove jednim novim radnim
mjestom:voditelj projekata, sa utvrđenim opisom poslova i radnih zadaća.
Nakon kraće rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 12 (dvanaest) glasova «za» i 1 (jedan)
«suzdržan» donijelo je
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ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Centra za kulturu Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 14.
Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage (u periodu od listopada 2012. do veljače
2014.) obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te istaknuo sljedeće:
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 22. listopada 2012. godine, donesen je
zaključak Gradskog vijeća po pitanju praćenja stanja i pokretanja inicijativa na zaštiti
Puntarske drage od onečišćenja.
U nastavku sjednice Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler dao je kratki prikaz izvršenih
radnji, dosadašnje rezultate, te obrazložio daljnje aktivnosti.
Nakon obrazloženja Zamjenika Gradonačelnika Čedomira Milera, uvodno izlaganje podnio
je i gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo kako se Općina Punat i Grad Krk razlikuju
po načinu korištenja prostora u Puntarskoj dragi.
Grad Krk je veći dio akvatorija drage kojim upravlja namijenio kao sportsko rekreacijsku
zonu, dakle mjesto za rekreaciju, sport zabavu dok je Općina Punat prostor iskoristila u
komercijalne svrhe – nautički turizam, vezove i sl.
Potrebno je da obje strane vode računa o zaštiti drage, na zadovoljstvo i korist cijele
zajednice.
U raspravu se uključio član vijeća David Mrakovčić koji postavlja pitanje da li su poslije
2003. godine rađene analize na toksine i onečišćenje mora ?
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako Marina Punat d.o.o. četiri puta
godišnje radi analize mora, te nisu prisutna veća onečišćenja. Rezultati ispitivanja pokazali su
da more nije onečišćeno bakterijama koje izravno utječu na zdravlje kupača.
Članica vijeća Darinka Brusić naglašava kako su u ovoj temi bitna dva segmenta koja treba
razlikovati to su zakonska regulativa i stvarno stanje koje bi trebalo usporediti sa stvarnim
stanjem drugog nezagađenog područja.
Bilo bi dobro da se u materijalu PUR-a koji se završava kao radni prijedlog definiraju
aktivnosti i konačni ciljevi vezani za zaštitu Puntarske drage.
Nakon kraće 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
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage ( u periodu od listopada 2012.
do veljače 2014. godine) Klasa: 900-03/13-01/3, od 11. ožujka 2014. godine.

II.
10

Zadužuje se Gradonačelnik Grada Krka za daljnje praćenje stanja i pokretanje inicijativa sa
ciljem zaštite Puntarske drage od onečišćenja, te je u narednom periodu potrebno definirati:
-

trenutno stanje u Puntarskoj dragi;
započeti provođenje moritoringa bitnih biokemijskih i fizikalnih parametara
ekološkog sustava Puntarske drage;
zajedničko korištenje Puntarske drage kao jedinstvene cjeline, sa strane Općine Punat i
Grada Krka;
kontinuirano i objektivno informirati građane o stanju okoliša u Puntarskoj dragi.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad 15.
U nastavku sjednice pod temom Pitanja i odgovori predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka
Josip Staničić obavijestio je članove vijeća da je sukladno članku 28. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Krka oformljen novi klub vijećnika i to u sastavu: Hrvatska narodna stranka –
liberalni demokrati- HNS, Zelena stranka – ZS i Hrvatska stranka umirovljenika- HSU.
Pitanja i odgovori:
1. Danijel Milohnić postavlja pitanje vezano za nastavak izgradnje mrtvačnice u Vrhu?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je projekt izgradnje
mrtvačnice u naselju Vrh u Programu gradnje objekata i uređaja za 2014.
godinu, završen je proces postupka javne nabave, te je poslove izvođenja
građevinskih radova na izgradnji mrtvačnice dobio obrt Zidarska radnja
„Fuga“ vl. Mihovil Kosić iz Vrha.
2. David Mrakovčić – konstatira kako nam je demografska slika pozitivna, međutim
gradu nedostaje zatvorena igraonica za djecu, postoji li mogućnost izgradnje takvog
projekta ?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da Grad Krk ima dječji vrtić i
jaslice čija je smještajna mogućnost 230 djece. Uvjeti boravka djece u dječjem
vrtiću znatno su poboljšani. Potrebno je postignuti dogovor s Dječjim vrtićem
da se u njihovim prostorima organizira igraonica za djecu iza 16,00 h kad vrtić
prestaje s radom.
3. Ante Čabraja postavlja pitanje hoće li se asfaltirati parkiralište uz S. C. „Josip Pepi
Uravić“?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: za projekt uređenja
Sportskog centra tražili smo suradnju u vidu javno privatnog partnerstva,
međutim nije bilo zainteresiranih. Prostor S. C. je još uvijek planski
nedovršen, a asfaltiranje ceste na cijelom dijelu prostora bi bilo preskupo
obzirom da je riječ o nekih cca 5.000 m2.
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4. Darinka Brusić postavlja pitanje da li je će Grad sudjelovati u natječaju što ga je
raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje obnove
fasada i zamjenu stolarije?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako u ovom trenutku natječaj za
obnovu krovišta, fasada i zamjenu stolarije još nije raspisan, međutim Grad
Krk ima namjeru javiti se na isti.
5. Član vijeća Darko Purić – budući da je Grad Krk ušao u sustav PDV-a te je time
cijena najma poslovnih prostora uvećana za 25 % da li Grad u tom smislu ima namjeru
financijski pomoći zakupnicima?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je odredbama Zakona o
porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Grad
Krk morao ući u sustav PDV-a o čemu je Grad Krk svim zakupcima poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Krka poslao obavijest o istom. Zakupnici
poslovnih prostora su uglavnom u sustavu PDV-a, te PDV ne predstavlja
trošak poslovanja.
6. David Mrakovčić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da Grad organizira geo radarsko snimanje na području Kimpi i Kaštela (naselje Vrh), te da li je u tijeku neki
projekt kojim bi bilo omogućeno realizirati navodnjavanje navedenih područja budući
su to područja na kojima se stanovništvo aktivno bavi poljoprivredom.
Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je da prvenstveno
potrebno ispitati zainteresiranost poljoprivrednika na tom području za vrste i
količine poljoprivrednih kultura kako bi se projekt istraživanja i navodnjavanja
isplatio.
7. Darko Purić - da li je Grad razmišljao o uvođenju popodnevne smjene rada?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je Grad svojevremeno proveo
anketu o zainteresiranosti građana za uvođenje poslijepodnevne smjene.
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Krk uvela je rad
poslijepodne jedan dan u tjednu, međutim u razgovoru s voditeljem Ureda
utvrđeno je da poslijepodne uglavnom nemaju stranaka, sve se obavlja u
jutarnjim satima.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20,15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Josip Staničić
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