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    Klasa:  021-05/11-01/1  

    Urbroj:2142/01-01-11-3 

 

   Z  A  P  I  S  N  I  K  
                         

                  12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 10. ožujka  2011. godine u 

Velikoj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,00 sati. 

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

Brozić,  Darinka Brusić, Zvonimir Krajinović, Lucija Petrak, Tina Mrakovčić, Radovan Kosić 

i Miljenko Milohnić.  

 Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Svjetlana Volarić, Franjo Volarić i 

Milan Ţuţić i Slavko Brusić. 

 

Sjednici takoĎer 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 Ţivanović - Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Nedeljko 

Dunato, direktor TD Vecla d.o.o. Krk, 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 (11 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu donositi 

pravovaljane odluke.  

Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, u smislu odredbi članka 

117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predloţio je da se dnevni red dopuni točkama: 

- Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska 

grupa „Bjeloglavi sup“. 

- Prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Ţupanijskog suda u  

Rijeci.  

 

 

Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. 

Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo je:  

Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkama i to: 
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- Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna 

akcijska grupa „Bjeloglavi sup“. 

- Prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog 

suda u  Rijeci.  

 

U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. 

prosinca    2010. godine. 

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu. 

3. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu. 

4. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu. 

5. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2010. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

ureĎenja naselja Krk. 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima. 

8. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina 

zelenila na području Grada Krka. 

9. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na 

području Grada Krka. 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na 

području Grada Krka. 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora. 

12. Prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:  

a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 

gospodarstvo, 

b) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije,  

c) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene 

djelatnosti,  

d) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost 

spolova. 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka. 

14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna 

akcijska grupa „Bjeloglavi sup“. 

15. Prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog 

suda u  Rijeci.  

16. Pitanja i odgovori. 

 

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 11 (jedanaest ) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  
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Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka odrţane 21. prosinca  2010. 

godine. 

Ad 2. 

U obrazloženju Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu, 

načelnik Policijske postaje Krk mr. Ivan Katalinić izvjestio je kako je na području Grada 

Krka, Policijska postaja Krk evidentirala ukupno 183 kaznena djela što predstavlja povećanje 

u odnosu na prethodnu godinu kada ih je zabiljeţeno 114. Grad Krk sa svoja 183 kaznena 

djela sudjeluje s 32,56 % u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog 

otoka. Načelnik Katalinić opće stanje sigurnosti na području Grada Krka okarakterizirao je 

kao povoljno obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabiljeţena teška kaznena djela koja 

bitno utječu na stanje opće sigurnosti. MeĎutim zabiljeţen je značajan porast teških kraĎa, 

kraĎa i zlouporabe opojnih droga. Zadrţavši se na teškim kraĎama i kraĎama kazao je kako su 

one najčešće u periodu turističke sezone, a njima su najviše pogoĎeni kampovi i plaţe. Kao 

neke od dugogodišnjih problema, koji su jedan od razloga udvostručene statistike vezane uz 

teške kraĎe i kraĎe, izdvojio je nedovoljan broj policijskih sluţbenika, ali i neprovoĎenje 

adekvatnih mjera zaštite od samih turističkih subjekata. Uz to, naglasio je i značajno 

smanjenje prometnih nesreća kojih je u 2010. bilo 116, a prethodne godine 161.U narečenim 

prometnim nesrećama 1 osoba je smrtno stradala, 9 osoba zadobilo je teške tjelesne povrede i 

22 osoba je zadobilo lakše tjelesne povrede.  

Nadalje,  načelnik Policijske postaje Krk mr. Ivan Katalinić istaknuo je kako u vrijeme 

turističke sezone nema dovoljno policijskih djelatnika, te je u to vrijeme vidljiv porast 

kaznenih dijela imovinskog kriminaliteta teških kraĎa i kraĎa, uglavnom izvršenih u 

autokampovima i na plaţama. 

 

U nastavku sjednice pod navedenom točkom uključio se gradonačelnik Darijo Vasilić koji  je 

istaknuo kako je porast kriminaliteta u vrijeme ljetnih mjeseci rezultat nedovoljnih mjera kao i 

nedostatka broja policijskih sluţbenika.  

Osim povećanja broja policijskih sluţbenika koji dolaze iz unutrašnjosti Hrvatske potrebno je 

u  auto kampovima i na plaţama uvesti čuvarsku sluţbu temeljem odredbi Zakona o privatnoj 

zaštiti, te i na taj način podignuti razinu sigurnosti graĎana. Razmatrajući problem nedostatka 

policijskih sluţbenika istaknuo je potrebnim potaknuti Programe poticane stanogradnje za 

policijske sluţbenike koji bi na taj način rješavali  stambeno pitanje.  

 

Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada 

Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», 

donijelo je  

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu 

( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 3.  

 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu istaknuo je sljedeće: sredstva za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi komunalne 
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naknade u iznosu od 4.642.464,02 kn, te prihodi ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 

636.297,38 kn. Ukupno: 5.278.761,40 kn. Za realizaciju komunalnog standarda na području 

Grada Krka za čiščenje javnih površina utrošeno je 1.241.178,64 kn; u odrţavanje javnih 

površina 2.263.002,70 kn; u odrţavanje nerazvrstanih cesta 499.157,33 kn; u odrţavanje 

javne rasvjete 1.250.153,67 kn; te u odrţavanje groblja 25.269,06 kn. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 4. 

 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća Godišnjeg programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture 

za 2010. godinu istaknuto je sljedeće: ovim Izvješćem utvrĎuju se izvori i namjena sredstava 

za gradnju objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2010. god. Sredstva za ostvarivanje 

ovog Izvješća čine: prihodi komunalnog doprinosa  u iznosu od  3.274.273,99 kn, te prihodi 

Proračuna Grada Krka u iznosu od 597.162,94 kn. Ukupno: 3.871.436,93 kn. Za realizaciju 

gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka u graĎenje 

javnih površina utrošeno je 625.052,02 kn; u graĎenje nerazvrstanih cesta 2.377.473,83 kn; u 

graĎenje groblja 105.981,64 kn; u graĎenje javne rasvjete 497.438,86 kn; te za pripremu   

prostorno-planske dokumentacije 265.490,58 kn.  
 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

Zapisnika). 

 

Ad 5. 

 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2010. godinu 

istaknuto je: Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina utvrĎuju se 

izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih graĎevina za 2010. godinu. Sredstva 

za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihodi od naknade za priključenje - 1.254.902,31 kn, 

prihodi od komunalne usluge - 65.395,91 kn, te prihodi od nenamjenskih sredstava Proračuna 

Grada Krka - 2.884.049,44 kn. U ukupnom iznosu od  4.204.347,66 kn. Za realizaciju gradnje 

komunalnih vodnih graĎevina na području Grada Krka u opskrbu pitkom vodom utrošeno je 

3.120.480,97 kn; a u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.083.866,69 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 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2010. 

godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 6. 

 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o izradi ciljanih 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk, istaknuto je sljedeće:   Izrada 

Izmjena i dopuna UPU naselja Krk podrazumijeva samo izmjenu kartografskog prikaza 

br.4.1. „Način i uvjeti gradnje - reţimi izgradnje - detaljni planovi ureĎenja“ u mj. 1:5000 

danas vaţećeg Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk („Sluţbene novine PGŢ“ broj 17/00, 

18/00, 27/03, 17/04 i 22/08). 

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk pristupilo se 

isključivo zbog promjene granica obuhvata sljedećih detaljnih planova: Detaljnog plana 

ureĎenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar, Detaljnog plana ureĎenja dijela 

područja kruţnog toka i Ulice Slavka Nikolića; te Detaljnog plana ureĎenja predjela Mali 

Kankul. Odlukom o izradi Urbanističkog plana ureĎenja UPU 1 - Krk pokrenuta je izrada 

novog urbanističkog plana ureĎenja za naselje Krk.  

No, obzirom na činjenicu kako je do donošenja navedenog plana potrebno obaviti javnu 

raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, te utvrditi 

konačan prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja, ovim ciljanim Izmjenama i 

dopunama Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk u kraćem vremenskom razdoblju 

izmijeniti će se vaţeći Urbanistički plan ureĎenja naselja Krk što će omogućiti pokretanje 

postupka izmjena i dopuna navedenih detaljnih planova ureĎenja. Ostali se dijelovi 

Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk neće mijenjati. Izradu spomenutih izmjena i dopuna 

u potpunosti financiraju njihovi inicijatori.  

Zbog činjenice da je ovim ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Krk predviĎena samo 

izmjena granica, nije predviĎeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i 

propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk iz područja 

svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe odreĎeni posebnim propisima.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk, 

  ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 7. 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o komunalnim djelatnostima istaknuto je sljedeće:  ovim novim prijedlogom  Odluke 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima dopunjuje se članak 4. stavak 2. 

podstavak 2. postojeće Odluke, tj. detaljnije se opisuje što se smatra pod odrţavanje zelenih 

površina, te se stavak 2. dopunjuje novim podstavkom 7., a kojim se komunalni poslovi 

odrţavanja groblja na području Grada Krka povjeravaju gradskom T.D. Vecla d.o.o. Krk, 

obzirom da predmetne poslove ista i obavlja za potrebe Grada Krka.     

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  sa 10 (deset) glasova «za» i 1 (jednim) 

«suzdrţanim», donijelo je  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

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

 

Ad 8.  

 

U obrazloženju po prijedlogu Odluke o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja 

površina zelenila na području Grada Krka, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je:  

na temelju Odluke gradonačelnika Grada Krka od 22. listopada 2010. godine proveden je 

postupak raspisivanja javnog natječaja radi povjeravanja komunalnih poslova - odrţavanja 

površina zelenila na području Grada Krka, na temelju pisanog ugovora za naredno trogodišnje 

razdoblje. Na natječaj objavljen 08. studenog 2010. prispjele su dvije ponude, i to: tvrtke 

Mering d.o.o. iz Rijeke na godišnji iznos od 959.129,15 kn i tvrtke Lumin iz Krka na godišnji 

iznos od 1.139.525,35 kn. Nakon provedenog natječaja utvrĎeno je da obje ponude glase na 

godišnji iznos koji je veći od sredstava kojima za obavljanje predmetnih poslova raspolaţe 

Grad Krk, obzirom da su u Proračunu osigurana godišnja sredstva u iznosu od 927.000,00 kn. 

Radi navedenog i radi razmatranja mogućnosti eventualne uštede proračunskih sredstava, 

donosi se prijedlog da se  navedeni natječaj poništi, odnosno da se ne izabere niti jedna 

prispjela ponuda.Nadalje na temelju Odluke gradonačelnika od 20. prosinca 2010. godine 

zatraţena je ponuda gradskog komunalnog društva Vecla d.o.o. za obavljanje predmetnih 

poslova. Ista ponuda zaprimljena je 13. siječnja 2011. godine i utvrĎeno je da glasi na godišnji 

iznos od 809.548,82 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Kako je navedena ponuda u okviru planiranih godišnjih sredstava proračuna i kako je znatno 

niţa od najniţe ponude prispjele na uvodno navedeni natječaj,  predlaţe se Gradskom vijeću 

Grada Krka donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Grada Krka, na način da se stavi izvan snage odredba članka 15. stavak 1. alineja 3. 

Odluke, te da se predmetni poslovi ustupe Vecli d.o.o. Krk, a na temelju članka 4. Stavka 2. 

Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.    

      

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  sa 10 (deset) glasova «za» i 1 (jednim) 

«suzdrţanim», donijelo je  
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O D L U K U 

 o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada 

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

 

Ad 9. 

 

U obrazloženju po prijedlogu Odluke o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja 

površina zelenila na području Grada Krka, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je sljedeće: 

usvajanjem ove odluke komunalni poslovi odrţavanja površina zelenila na području Grada 

Krka povjerili  bi  se Trgovačkom društvu Vecla d.o.o., i to po godišnjoj cijeni od 653.291,72 

kn koja uvećana za PDV iznosi 803.548,82 kn, na vremenski period koji bi počeo teći danom 

objave ove Odluke u „Sluţbenim novinama PGŢ“, pa zaključno do 01. siječnja 2014  godine. 

U raspravi po prijedlogu  Odluke o  povjeravanju komunalnih poslova odrţavanja površina 

zelenila na području Grada Krka, direktor Vecle d.o.o. Nedeljko Dunato istaknuo je kako je 

Grad bio zadovoljan radom dosadašnjeg koncesionara na odrţavanju zelenih površina, te da je 

zajedno sa tvrtkom Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske postignut zavidan nivo odrţavanja 

zelenih površina. Nadalje, istaknuo je činjenicu da će Vecla d.o.o. Krk  sa manjim brojem 

zaposlenika nego što je to imao Lumin Krk odrţavati zelene površine, te da će se potruditi da 

se odrţi dosadašnji nivo odrţavanja zelenih površina.  

 

U raspravu se uključio i član Vijeća Miljenko Milohnić koji je iznio zadovoljstvo 

donošenjem ovakve Odluke, šteta da Vecla d.o.o. Krk nije i prije obavljala poslove 

odrţavanja zelenih površina za Grad Krk.  

 

U raspravi po prijedlogu navedene Odluke, član vijeća Radovan Kosić naglašava kako je 

Luminova ponuda na razini prethodne godine, a  Mering d.o.o. dao je niţu ponudu. Budući da  

će Vecla d.o.o. Krk odreĎene poslove obavljati preko kooperantskih tvrtki izraţava bojazan da 

će u konačnici poslovi odrţavanja zelenih površina iznositi  i više od ponuĎene cijene Vecle 

d.o.o., te iznosi mišljenje da natječaj nije potrebno poništiti.  

U raspravu se uključuje Nedeljko Dunato koji ističe da će Vecla d.o.o. poslove odrţavanja 

zelenih površina na području Grada Krka odraĎivati sa 4 zaposlenika i uz stručan nadzor 

Studija Perivoj d.o.o. Malinska, a samo za poslove za koje Vecla d.o.o. nije opremljena 

uzimati će se kooperanti što u konačnici, bitno  ne mijenja financijske stavke.  

Član Vijeća Miljenko Milohnić iznosi da je Vecla d.o.o. gradsko komunalno poduzeće koje 

ima široki spektar opreme za izvoĎenje radova na odrţavanju zelenih površina, te da u 

konačnici radovi ne bi smjeli koštati više od ponuĎene cijene Vecle d.o.o. čija ponuda 

predstavlja uštedu u Proračunu naspram ostale dvije ponude.   

    

Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  sa 10 (deset) glasova «za» i 1 (jednim) 

«suzdrţanim», donijelo je  

O D L U K U 

 o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada 

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

 

 

 

 



 

8 
 

Ad 10. 

 

U obrazloženju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Marinka Bajčića po 

prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na području 

Grada Krka, istaknuto je sljedeće: krajem prošle godine Mjesni odbor Kornić pokrenuo je 

inicijativu za izmjenu postojeće Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na 

području Grada Krka predloţivši, obzirom da naselje Kornić ostvaruje 35.000 registriranih 

noćenja, zabranu izvoĎenja graĎevinskih radova u turističkoj sezoni od 15. lipnja do 15. rujna. 

Predmetnom Odlukom odreĎuje se razdoblje godine i vrijeme u kojem se na odreĎenim 

područjima Grada Krka ne smiju izvoditi adaptacije, odrţavanja i uklanjanja graĎevina, te svi 

zemljani iskopi čije je obavljanje ureĎeno Zakonom o prostornom ureĎenju i gradnji.  

   

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova na području Grada Krka 

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

 

Ad 11.  

 

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

Ţivanović – Čop, po prijedlogu Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora, Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta 

Grada Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova 

«za», donijelo je   

 

O D L U K U 

                o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 

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

 

Ad 12. 

 

Kraće obrazložernje po prijedlogu Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog 

vijeća, iznio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić te 

istaknuo sljedeće: u Odboru za komunalno gospodarstvo duţnosti je razriješen Goran 

Salopek, dok je novim članom imenovan Dragan Buterin. U Odboru za proračun i financije 

duţnosti je razriješen Mladen Pavačić, dok je novim članom imenovan Ivan Jurešić. U 

Odboru za društvene djelatnosti duţnosti je razriješena Milica Salopek, dok je novim članom 

imenovan Ante Čabraja. U Odboru za ravnopravnost spolova duţnosti je razriješen Klaudio 

Grţetić, dok je novim članom imenovan Slavko Brusić. 

U nastavku sjednice predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razriješenja SerĎo Samblić u 

ime Odbora istaknuo je da je predmetni Odbor razmotrio prijedloge Odluka o razriješenju i 

izboru članova Odbora Gradskog vijeća, te na isti nije imao primjedbi.   

a) 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  
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O D L U K U 

o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo 

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

 

b)  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije  

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

 

c)   

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

 o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti  

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

 

d)  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova 

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

 

Ad 13. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka 

podnio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler koji je ujedno i predsjednik Natječajnog 

povjerensta za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka koji je  istaknuo 

sljedeće: temeljem donesene Odluke Natječajnog povjerenstva i raspisanog natječaja za 

imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka koji je objavljen u dnevnom tisku 

„Novi list“ d.d. Rijeka, dana 06. veljače 2011. godine, u otvorenom roku od 15 dana,  od dana 

objave, prispjela jedna prijava i to: Maje Parentić, dipl. iur. iz Krka, J. Pupačića 68. Uvidom u 

predmetnu prijavu natjecateljice,  Povjerenstvo je utvrdilo da imenovana ispunjava sve 

formalne uvjete raspisanog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada 

Krka, te podnosimo isti prijedlog Gradskom vijeću i predlaţemo da donese Odluku o 

imenovanju ravnateljice.     
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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 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka 

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

Ad 14.  

 

U obrazloženju Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera po prijedlogu Odluke o 

prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“ 

istaknuto je sljedeće: lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“ stvara se na dobrovoljnoj 

osnovi i otvorena je za sudjelovanje svih lokalnih javnih, gospodarskih i društvenih aktera 

ovog područja, ukoliko prihvaćaju principe i ciljeve navedene u Sporazumu koji ureĎuje 

odnose izmeĎu partnera. Lokalno partnerstvo je svjesno da se lokalni razvojni pristupi, zbog 

njihovog integriranog karaktera i lokalnog sudjelovanja u donošenju odluka mogu pokazati 

kao izuzetno korisni za kvarnerske otoke, jer se usmjeravaju na osnaţivanje lokalnih 

kapaciteta, ostvaruju veze izmeĎu različitih razvojnih agencija, stvaraju samoodrţive oblike 

rasta i dopunskog zaposlenja i pridonose osnaţivanju lokalnih područja.       

Ciljevi  lokalnog partnerstva u navedenom okviru su sljedeći: 

a) Mobilizirati lokalne aktere za osmišljavanje i preuzimanje kontrole nad budućim 

razvojem svog područja; 

b) Podrţati razvoj područja, koje pokazuje spremnost i sposobnost osmisliti i provesti 

integriranu i odrţivu pilot strategiju razvoja koju prati razvojni poslovni plan 

temeljen na predstavničkom partnerstvu i strukturiran oko odreĎene vaţne teme 

tipične za identitet dotičnog područja; 

c) Primjenjivati decentralizirani i integrirani pristup teritorijalnom razvoju odozdo 

prema gore; 

a) Otvoriti područje prema drugim područjima putem izmjene i prijenosa iskustva i 

kroz sudjelovanje relevantnih nacionalnih ili Europskih mreţa. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

O D L U K U 

o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi 

sup“ 

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

 

Ad 15. 

 

Nakon kraćeg obrazloţenja, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinka 

Bajčića po prijedlogu Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Ţupanijskog suda 

u  Rijeci,  Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada 

Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», 

donijelo je   
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Z A K L J U Č A K 

o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Županijskog suda u  Rijeci 

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

 

Ad 16.  

Pitanja i odgovori. 

 

Član vijeća Radovan Kosić postavlja dva pitanja: 

1.Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Krka Josipu Staničiću:  zašto Odbori Gradskog vijeća 

ne funkcioniraju dovoljno? Smatra da je predsjednik Gradskog vijeća odgovoran za rad 

Odbora, te iznosi činjenicu kako samo dva Odbora redovito rade za potrebe Gradskog vijeća i 

to : Odbor za izbor imenovanja i razriješenja i Odbor za proračun i financije, dok ostali 

Odbori stagniraju u svom radu.    

Odbori su isključivo stranački podjeljeni i smatram da bi Odbore trebalo uputiti u rad kako bi 

i oni predlagali Odluke Gradskom vijeću.   

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić odgovorio je kako svaki Odbor gradskog 

vijeća ima svog predsjednika koji sukladno Poslovniku gradskog vijeća saziva sastanke, 

organizira rad,  te eventualno predlaţe teme.Slaţe se s tvrdnjom da pojedini Odbori ne 

sazivaju sastanke, te je to pitanje potrebno razmotriti s pročelnikom JUO, u cilju poticanja 

Odbora na odrţavanje sjednica.     

 

U raspravu se uključio gradonačelnik Darijo Vasilić koji obrazlaţe kako su Odbori tijela 

Gradskog vijeća izabrani isključivo po prijedlozima političkih stranaka koje participiraju u 

radu Gradskog vijeća, iz čega proizlazi da Odbori nisu stručna već politička tijela, a članovi 

Odbora odgovorni su političkim strankama koje su ih izabrale. 

U praksi predstavničkih tijela na svim razinama Odbori se sastaju neposredno prije sjednica 

predstavničkih tijela, daju svoje očitovanje, mišljenje i prijedloge na one točke dnevnog reda 

Gradskog vijeća koje su po Poslovniku u njihovoj nadleţnosti.  

   

2.Gradonačelniku Dariju Vasiliću u svezi nedavnog posjeta krčke delegacije belgijskoj 

prijestolnici Bruxellesu. Iznosi kako je Bruxelles središte Evropske unije i centar birokracije i 

poduzetnika, te da je u posjet trebalo uključiti poduzetnike s područja grada Krka kako bi se 

razmjenila iskustva. 

 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: u Bruxellesu je delegacija Grada Krka, 

potpisala sporazum o prijateljstvu i suradnji s općinom Evere-Bruxelles.  Sporazum o suradnji 

rezultat je dvogodišnjih priprema, a konačni dogovor uslijedio je nakon što je delegacija 

općine Evere na čelu sa gradonačelnikom Rudijem Vervoortom posjetila Krk u listopadu 

2010. godine.  Jedan od vaţnijih ciljeva uzvratnog posjeta bio je upoznavanje funkcioniranja 

njihove lokalne samouprave.  Gradonačelnik Everea istaknuo je da ova suradnja pruţa 

mogućnost razmjene iskustava na svim područjima. U Bruxellesu je, za predstavnike 

belgijskih medija, turoperatore i goste odrţana prezentacija turističke ponude grada i otoka 

Krka. Gostima su ljepote otoka Krka pribliţile i otočke gastro delicije: krčki sir, krčki pršut, 

maslinovo ulje i neizostavna Vrbnička ţlahtina. Gradonačelnik je istaknuo vaţnost suradnje 

hrvatskih gradova s europskim središtima, pri čemu je teţište na povezivanju stanovnika, 

razmjeni iskustava, poticanju partnerstva, otvaranju novih trţišta, te u konačnici realizacija 

zajedničkih projekata. 



 

12 
 

 

Član vijeća Miljenko Milohnić izraţava nezadovoljstvo neučinkovitom i sporom izvedbom 

radova na Vodoopskrbi Šotoventa – cjevovod Skrbčići Brzac, te navodi kako mjesec dana 

stoji iskopan kanal i kako radovi ne napreduju.  

  

U raspravu se uključio član Vijeća Neven Hržić koji je ujedno voditelj gradilišta na 

navedenom projektu koji obrazlaţe da radovi idu svojim tijekom, da se u izvedbi radova ne 

kasni. 

 

Članica Vijeća Darinka   Brusić postavlja pitanje da li je moguće ostvariti pravo priključka 

na javnu vodooprskrbu na poljoprivrednom zemljištu.  

 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako novim Zakonom o vodama 

duţnost Ponikve tj. komunalne tvrtke da dostavi Gradu, odnosno Gradskom vijeću na 

usvajanje prijedlog Pravilnika o opskrbi vodom, izgradnji vodovodne mreţe i priključenju na 

javnu vodovodnu mreţu. Formiran je i Odbor koji radi na pripremi prijedloga navedenog 

Pravilnika.  Grad Krk očekuje da će Skupština Ponikve d.o.o.  u skorašnje vrijeme dostaviti 

prijedlog Pravilnika u kojem će se riješiti pitanje poljoprivrednih priključaka, te će Grad, 

prijedlog Pravilnika uputiti Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i usvajanje.  

 

 

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20.00 sati.  

 

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK     

    Mladena Cvitković                                                                 Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         
 

    

 


