
1 
 

 

 
                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/18-01/05  

     Urbroj:2142/01-01-18-3 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

 

10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 12.  rujna  2018.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Josip Brusić, Barbara Toljanić, Josip Mrakovčić, Ines Balorda, Siniša 

Patrk, Danijel Brozić, David Mrakovčić, Darko Purić, Goran Marević, Anto Čabraja,  

Berislav Manestar, Franjo Volarić i Milan Žužić.   

Odsustvovanje sa sjednice Gradskog vijeća opravdali su: Marinko Pavlić, 

Predsjednik Gradskog vijeća i član vijeća Zlatko Morožin.   

Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir Miler, 

Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Mladena 

Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Mladen 

Trinajstić, izvjestitelj  Novog lista i Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka. 

Sjednicu otvara Josip Brusić, Potpredsjednik  Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je 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  9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 6. kolovoza 

2018. godine. 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 

“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt “Rekonstrukcija 

zgrade društvenog doma Bajčići“. 

3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine. 



2 
 

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

“Katarina Frankopan“ Krk. 

5. Pitanja i odgovori. 
 

Ad 1. 

U raspravi po Zapisniku sa 9. sjednice Gradskog vijeća održane 06. kolovoza 2018. godine, 

član vijeća Goran Marević iznio je niz primjedbi. 

Istaknuo je kako je zatražio od gradskih službi snimak zadnje sjednice Gradskog vijeća, 

međutim dobio je odgovor kako snimke nema iz razloga jer je uređaj za snimanje 

pokvaren. Isto smatra nedopustivim, da se u vremenu između dvije sjednice vijeća kvar 

nije otklonio. Nadalje, iznosi primjedbu kako su njegova pitanja kao i odgovori 

Gradonačelnika sa sjednice izmjenjeni, odnosno nisu postavljeni striktno kako je pitanje 

postavljeno.  

S obzirom na pristiglo mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka na postavljeno pitanje 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  28. ožujka 2018. godine, da li postoji 

spisak obveznika i može li se dobiti  detaljan izvještaj o ročnosti po stanju nenaplaćenih 

potraživanja za komunalnu naknadu na dan 31. 12. 2017. godine, a kako dostavljenim 

Izvješćem od službi Grada Krka nije zadovoljan, traži ponovnu dostavu izvješća sukladno 

mišljenju Agencije. 

U raspravi Zapisniku sa 9. Sjednice Gradskog vijeća, uključio se gradonačelnik Darijo Vasilić 

koji je ponovio objašnjenje iznijeto na prethodnim sjednicama kako Zapisnik sadrži  tijek rada 

na sjednici i teme / Odluke/ Zaključke o kojima se raspravljalo, te imena osoba koje su 

sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja, a izdvojeno mišljenje pojedinog člana, 

samo ako on zatraži da se to unese u zapisnik. 

Od člana vijeća nije taksativno dobiveno šta želi da uđe u Zapisnik.  

Član vijeća Goran Marević navodi kako Županija ima aktualni sat javno, a mi ne možemo 

ni snimak sjednice dobiti, te smatra kako bi pitanja vijećnika kao i odgovori Gradonačelnika  

trebali biti dostupni javnosti.   

Zatim, u nastavku član vijeća Goran Marević inzistira da se u Zapisniku 9. sjednice Gradskog 

vijeća Grada Krka izvrše slijedeće izmjene:  

 Na stranici 2. predmetnog Zapisnika umjesto riječi : „nema nikakvog detaljnijeg 

odgovora na postavljeno pitanje „da li postoji spisak obveznika i može li se dobiti  

detaljan izvještaj o ročnosti po stanju nenaplaćenih potraživanja za komunalnu 

naknadu na dan 31. 12. 2017. godine“, obzirom da dostavljenim Izvješćem od službi 

Grada Krka nije bio zadovoljan iz razloga jer je Izvještaj dostavljen  bez korištenja 

osobnog imena i prezimena  dužnika – TREBA STAJATI: “pošto prema Poslovniku 

Gradskog vijeća Grada Krka imam pravo uvida u sve podatke, a sad ih ne možemo 
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dobiti, smatram da su suspendirana vijećnićka prava, te da je potrebno izmijeniti 

Poslovnik Gradskog vijeća” 

 Na str. 9. Ad 10. Zapisnika u raspravi po prijedlogu Odluke  o donošenju Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku umjesto 

rečenice:“ kako tvrtka Valamar radi što želi,  te da su njihove namjere  daleko od 

iznesenog“ i da je Građevinska inspekcija  stigla na teren tek kada je zgrada 

dovršena“; TREBA STAJATI dopuna istog: „gradnja je započela i prije Javne 

rasprave, bez obzira što je gradnja počela sukladno UPU Krk ona je započela bez 

građevinske dozvole i to nije legalna gradnja“   

 

 Na str. 12. pod točkom Pitanja i odgovori umjesto sadašnjeg teksta koji glasi:  

pitanje postavljeno u tč. 8. Dnevnog reda, bi li se mogao donijeti plan o uređenju 

kampa Politin? Nadalje ističe kako komunalni redar ne izlazi na teren redovito, kako 

su iza 15. lipnja, kad stupa na snagu Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova 

na području Grada Krka podnesene prijave o obavljanju građevinskih radova na 

hotelu u izgradnji „Maritim“ i da gradske službe nisu  reagirale“ TREBA STAJATI: 

nadalje ističe kako komunalni redar nije htio izaći na teren jer da je po propisu, 

reagirao bi odmah kao kod postave lampica u Caffe baru „Volsonis“ kada su 

lampice postavljene  u zidanom prolazu prema terasi – unutarnjem vrtu objekta koje 

je vlasnik postavio zbog sigurnosti gostiju“.  

 

Nakon iznesenih primjedbi i obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Krka sa 3 (tri) glasova 

„protiv“ i 10 (deset) „za“  donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 06. lolovoza 2018. 

godine.  

Ad 2.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 “Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt “Rekonstrukcija zgrade društvenog doma 

Bajčići“, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  

Grad Krk odlučio se za prijavu na potporu za koju je raspisan Natječaj za provedbu tipa 

operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu,  Mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine za rekonstrukciju 

zgrade Društvenog doma Bajčići. 

S obzirom na natječajne uvjete, za prijavu je predložena rekonstrukcija Društvenog doma 

Bajčići u postojećim gabaritima, što predstavlja investiciju koja u okvirima predmetnog 

Natječaja, od mogućih 100, može ostvariti minimalno 69 bodova, s time da se najviše bodova 

gubi radi intenzivnijeg bodovanja projekata koji se provode na područjima jedinica lokalne 

samouprave s nižim indeksom razvijenosti. Iz tog se razloga, prilikom razrade investicije, 

pokušalo maksimalizirati broj bodova u ostalim kategorijama poput tipa ulaganja, stvaranja 

novih radnih mjesta, spremnosti projekta ili vrste ulaganja. 
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Zahtjev za ostvarivanje bespovratne potpore podnosi se u dva dijela, i to Agenciji za plaćanja 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prvi dio Zahtjeva tako se dostavlja najkasnije do 

14. rujna ove godine, dok je drugi dio potrebno dostaviti po sklapanju Ugovora o financiranju. 

Odluka o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva bit će poznata u roku od 120 dana od dana 

zatvaranja Natječaja, odnosno polovicom siječnja naredne godine. 

Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići iznosi 3.574.859,98 kn, u 

što su pored troškova izgradnje i opremanja samog objekta, uključeni i rashodi koji proizlaze 

iz izrade glavnog projekta, korištenja konzultantskih usluga te angažiranja nadzora. Ukupno 

prihvatljivi troškovi, stoga, iznose 3.459.380,94 kn (izgradnja, opremanje i ostali opći 

troškovi), dok bi potpora iz fondova Europske unije, u slučaju prihvaćanja investicije, trebala 

iznositi 80% prethodno navedenog iznosa, iliti 2.767.504,75 kn. Ostatak od 807.355,23 kn 

snosi bi investitor, odnosno Grad Krk. 

Za Rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Bajčići izrađen je Glavni projekt kojeg potpisuje 

tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, a u kojem stoji kako bi realizacija ove investicije 

trebala doprinijeti atraktivnosti naselja i njegovom razvojnom potencijalu te potaknuti rast i 

društveno-ekonomsku održivost. Također, izdvojeno je i poboljšanje kvalitete života mještana 

temeljem razvoja osnovnih usluga vezanih uz ruralno područje, u konkretnom slučaju 

ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa stanovnika.  

Naime, rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići trebala bi na području Mjesnog odbora 

Poljica (kojim su pored istoimenog naselja obuhvaćeni Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, 

Nenadići i Žgaljići), pored ostalog, pridonijeti poticanju razvoja kulture, zatim promicanju 

svih oblika kulturnog stvaralaštva, ostvarivanju kulturnih i društvenih interesa stanovnika te 

posebnih interesnih skupina koje će biti korisnici Doma, ali i očuvanju, odnosno razvitku 

kulturnog identiteta, uopće. 

U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević predložio je kako bi bilo uputno  

provjeriti mogu li se i od LAG-a izvući sredstva za projekt, koja bi dobrodošla za namiriti  

ostatak sredstva za realizaciju projekta.    

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020. za projekt “Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići“ 

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

 

Ad 3.  

Kraće obrazloženje po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

U raspravi po po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika, član vijeća Goran Marević moli da 

mu se pojasni šta je to pojam „naknada za nezakonito zadržavanje zgrade u prostoru“. 
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Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je kako je naknada novčani iznos koji prije 

donošenja rješenja o izvedenom stanju plaća podnositelj zahtjeva, za legalizaciju bespravno 

sadgrađenih zgrada. 

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi. Donosi ga upravno tijelo općine odnosno grada na 

čijem se području građevina nalazi a koje je nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.  

Nadalje, član vijeća pohvaljuje rad prometnog redara, smatra da bi bilo potrebno zaposliti još 

jednog prometnog redara tijekom ljeta kako bi bilo više prometnog reda po selima.  

 

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  

Z A K L J U Č A K  

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

siječnja  do 30. lipnja 2018. godine 

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

 

Ad 4.  

 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je 

pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo sljedeće: zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju propisano je da Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Katarina Frankopan“ Krk donosi njegovo Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost 

Osnivača - Gradskog vijeća Grada Krka. Razlozi donošenja ovih, najrecentnijih Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, što ih je 03. kolovoza ove godine 

ustvrdilo Upravno vijeće ustanove, mogu se svesti na povećanje broja odgojitelja u 

Područnom vrtiću Malinska, i to od dosadašnjih 12 na njih 14.  

Naime, kako taj vrtić raspolaže prostornim mogućnostima za povećanje kapaciteta, s 

Općinom Malinska-Dubašnica dogovoreno je otvaranje nove jasličke skupine, što je 

naposljetku rezultiralo potrebom da ustanova, na puno radno vrijeme, zaposli još dva nova 

odgojitelja koji će se financirati iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za»  donijelo je  

Z A K L J U Č A K  

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk 
( vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika …., koji čini sastavni dio 

ovog Zapisnika) 

Ad 5.  

Pitanja i odgovori:  

 Član vijeća David Mrakovčić postavlja dva pitanja: 

1.  kako Grad stoji s postupkom uvođenja Uredbe o GDPR-u ? 
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Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako je Grad Krk još u 

ožujku ove godine krenuo s aktivnostima za prilagođavanje i usvajanje Uredbe. U 

svibnju 2018. godine potpisan je Ugovor s tvtkom  ESC d.o.o. iz Zagreba.                   

Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred 

organizacije bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika, klijenata ili 

zaposlenika. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci te u 

koju svrhu se smiju koristiti. Isto tako, u slučaju da netko odluči povući privolu za 

korištenje njegovih osobnih podataka, organizacije moraju biti u mogućnosti 

učiniti to u zadanom roku. 

                    Službenica za zaštitu osobnih podataka od strane Grada Krka je Josipa Milohnić, 

stručna suradnica za protokol i informiranje. Svakako će doći do promjena u 

procedurama, na čemu aktivno radimo.  

2. Stanje u prometu u ulici Narodnog Preporoda je kaotično. Potrebno je na toj 

dionici riješiti pitanje biciklističke staze i prometne infrastrukture.  

Kako je dionica ulice Narodnog Preporoda u gradu Krku u Županijskoj 

nadležnosti, postoji li mogućnost da navedena dionica ceste pređe u gradsku 

nadležnost?    

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je navedena dionica ulice 

Narodnog Preporoda izgradnjom gradske zaobilaznice prešla u nadležnost 

Županijske uprave za ceste Rijeka.   

Grad Krk ima projekte koji su pred građevinskom dozvolom: rješavanje 

oborinskih voda iz Lakmartinske ulice i Vidikovca, izgradnju izlaza ulice Krčkih 

Iseljenika nasuprot Lakmartinske ulice, zatim u ulici Narodnog Preporoda kreće se 

u izgradnju kanalizacije, od ulica Lakmartinske do ulice Mate Balote u gradu 

Krku.  

Zbog konfiguracije terena i formiranih okućnica vrlo je zahtjevno i skupo 

projektirati biciklističku stazu u ulici Narodnog Preporoda, a nadležnost ŽUC-a 

smanjuje troškove održavanja Gradu, ujedno smanjuje i upravljačka prava pa treba 

razmisliti o pokretanju procedure ukidanja ceste.   

 

 Član vijeća Darko Purić postavio je dva pitanja: 

1.  vezano uz divlja kampirališta da li se nešto planira poduzeti po tom 

pitanju ?    

               Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se svako ljeto provode 

kontrole  i izvidi od strane Carinske inspekcije, Turističke inspekcije i 

komunalnog redarstva osobito u Košljunskoj ulici i na Prnibi.  

               I ovo ljeto pokrenuti su brojni prekršajni postupci i naplaćene su mandatne 

kazne, međutim stalno dolaze novi.  

               Inspektori često nisu dostupni i to je veliki problem.     

2. Da li je istinit podatak da je Grad Krk prodao DTK mrežu tvrtki 

Ponikve?  

DTK mreža se gradila paralelno s vodovodom, Ponikva je registrirana kao 

infrastrukturni operator, dok Grad to isto ne može raditi jer nismi registrirani 

za takve djelatnosti. Veći dio DTK infrastrukture je od početka vlasništvo 

Ponikve, a manji dio dionica koje smo izgradili sami predali smo na 
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upravljanje Ponikvi i time povećali kapital Grada u tvrtki Ponikve Eko otok 

Krk, odgovorio je gradonačelnik Darijo Vasilić.   

 Član vijeća Ante Čabraja postavio je dva pitanja 

1. Što nam donosi novi Zakon o otocima koji je u pripremi? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je očekivano da se s 

prijedlogom novog Zakonu o otocima koji je u zakonskoj proceduri,  

unaprijede postojeće mjere kao što su subvencioniranje otočnog javnog 

cestovnog prijevoza, ulaganje u komunalnu, prometnu i društvenu 

infrastrukturu, prometno povezivanje, potpore otočnim poslodavcima, 

subvenciniranje vodoopskrbe, ali i uvesti nove mjere za otočne poslodavce.  

Jedinice lokalne samouprave na otocima izgubile su 40 milijuna kuna 

dijela poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima u ovoj godini. 

Najznačajniji doprinos Zakona o otocima je povoljnije kategoriziranje JLS 

na otocima u natječajima za sredstva EU Fondova.    

2.  Imamo li u vidu kojeg  investitora koji bi oplemenio neku od naših 

turističkih zona?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se stalno pojavljuju novi 

investitori. Međutim, nakon nekog vremena odustaju. Kada vide što sve 

treba proći, koliko vremena i novca potrošiti da bi pokrenuli investicije, 

mnogi naši strani ulagači koji su bili zainteresirani da investiraju u 

Hrvatsku odustaju.  

Grad Krk ima nekoliko ugostiteljsko turističkih zona  izvan naselja: Politin, 

Torkul, Glavotok i Ježevac (koji prema PPPGŽ više nije ugostiteljsko 

turistička zona izvan naselja, već je zamijenjen s 11 ha turističke zone 

Strigar).   

 

 Član vijeća Goran Marević konstatira kako bi bilo potrebno napraviti plan 

investiranja u projektu „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te 

rehabilitacija sustava odvodnje“, jer nećemo stići izrealizirati sve kilometre 

predviđenog projekta te ćemo imati penale od strane EU.  

 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler obrazložio je kako su svi sudionici u 

projektu svjesni kašnjenja s radovima, do sad je odrađeno 20 % radova. 

Dinamički plan je da se odradi u predviđenom roku. Kad se kopaju kanali mi 

uvjek radove proširimo na dodatne radove ( optički kabel i sl.) a izvođač nema 

dodatno vrijeme za izvođenje poslova. Ponikva je uputila EU komisiji zamolbu 

za dodatnim rokom za izvođenje radova radi polaganja optičkog kabela u već 

iskopane rovove. Ako se dobije odobrenje u kanale će se ugraditi i DTK, ili u 

suprotnom samo ugovorena infrastruktura. Ukoliko se bude kasnilo s 

rokovima, izvođač je dužan platiti penale u iznosu od 253.000,00 kn po danu.   

                        2.Da li je davanje u zakup zemljišta za hotel „Maritim“ u Krku, bilo 

izvršeno sukladno zakonskoj proceduri?  

                           Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da kako je za zakup zemljišta, 

koje zemljište se nalazi  iza hotela Maritim, a u posjedu je Grada Krka, bio 

raspisan natječaj.  
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                             Zemljište od 997 m
2
 dano je u zakup za 10,00 kn/m2 godišnje. Čestica je u 

stvarnom vlasništvu Grada Krka, a vezano za upisane ostale vlasnike Grad 

Krk pokrenuo je kod Općinskog suda Rijeka, Stalne službe u Krku ispravni 

postupak i očekujemo skori dovršetak sudskog postupka.     

 Član vijeća Berislav Manestar postavio je sljedeća pitanja:  

1. Rasvjeta na potezu od Doma zdravlja do Robne kuće u gradu Krku ne radi, 

na predmetnom području nema ni postavljenih kanti za otpad, dok je kanta 

za otpad ispred ulaza u Robnu kuću uvjek prenatrpana smećem te bi je 

trebalo ukloniti.  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je rasvjeta na putu od 

Robne kuće do Doma zdravlja djelom na javnoj površini a djelom je 

postavljena na zemljištu koje je u vlasništvu Doma zdravlja.  

Grad Krk će svakako pokrenuti postupak kako bi se postavila javna  

rasvjeta na cijelom potezu, kao i uputiti Veclu da postavi kante za otpad na 

potezu između Robne kuće i Doma zdravlja.  

Prostor oko Robne kuće je u privatnom vlasništvu, te Grad Krk na tom 

potezu nema ovlasti upravljanja.  

2. Da li se planira uređivati Ribarska ulica kao i parter ulaza na Malim 

Vratima, obzirom da su to turistički vrlo frekventne ulice, a 

neuređene? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se sad izvode radovi u 

Ribarskoj ulici na postavi kanalizacije. Završetkom predviđenih radova, 

vratiti će se stari kamen koji će se presložiti.  

Spoj Ribarske ulice i Mahnićeve također će se urediti nakon završetka 

radova na „Rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija 

sustava odvodnje“ u tim ulicama.  

    

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20.30 sati.  

 

   
ZAPISNIK SASTAVILA                                 POTPREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Matejčić                                                                      Gradskog vijeća Grada Krka  

                                                                                  Josip Brusić                         

 

 

 


