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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa: 021-05/19-01/03 

     Urbroj:2142/01-01-18-3 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K    

 

15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 11. srpnja  2019.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Marinko Pavlić, Josip Brusić, Barbara Toljanić, Ines Balorda, Siniša 

Patrk, Goran Marević, Anto Čabraja, Berislav Manestar, Josip Mrakovčić, Danijel Brozić,  

Milan Žužić, David Mrakovčić, Darko Purić, Zlatko Morožin i Franjo Volarić.   

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

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

Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručni suradnik 

Odsjeka za proračun i financije, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za opće, 

pravne i kadrovske poslove, Danko Milohnić, direktor tvrtke Vecla d.o.o., predstavnici tvrtke 

Planimetar d.o.o. Mladen Kardum ing. građ., Romana di Gusto dipl.ing.arh., i Igor Gržetić 

izrađivač Internet stranica Grada Krka.  

Sjednicu otvara Marinko Pavlić,  predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je na sjednici 

prisutno 15  (petnaest) članova Vijeća, te se u skladu s tim mogu donositi pravovaljane odluke.  

Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Pavlić, u smislu odredbi članka 117. 

stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopunu dnevnog reda i to:  

 Prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća 

 

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

Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za», donijelo je:  

Zaključak da se Dnevni red dopuni novom točkom i to: 

 Prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća 
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U  nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći: 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  16. travnja 

2019. godine. 

2. Prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća 

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Krka. 

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 

5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća. 

6. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 

7. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Krka. 

8. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 

1-Krk (NA1, R38, R310, R311). 

9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana “Galija“ u Gradu Krku. 

10.Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu 

prostornoplanske dokumentacije za 2018. godinu. 

11.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada 

Krka.  

12.Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.  

13.Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj. 

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete  isporuke komunalne 

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. 

16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  Grad  Krk 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk. 

17. Pitanja i odgovori. 

 

Kako je uobičajeno  zbog prisutnosti gostiju  predstavnika tvrtke Planimetar d.o.o. Mladen 

Kardum ing. građ., Romana di Gusto dipl.ing.arh. prijedlozi Odluka pod točkom 6, 7, i 8 

Dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća, razmatrani su i usvajani su na početku sjednice, 
koju je vodio predsjednik Marinko Pavlić. 
 

Ad 1. 

U raspravi po Zapisniku sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  16. travnja 2019. 

godine član vijeća Goran Marević iznosi pogreške koje su u zapisniku za točke 9. i 10. 

Dnevnog reda.  

U radnom materijalu točke 9. Dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća krivo je unesena 

godina objave dokumenta Narodnih Novina, a koja greška se odnosi na točku 29. prijedloga 

Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
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izgubljenim životinjama, te divljim životinjama,  na što pročelnik komentira kako je u pripremi 

objave akta već sve ispravljeno.  

Nadalje vijećnik Goran Marević iznosi kako su neki članci krivo preneseni i kako je potpuno 

krivo interpretirano obrazloženje Zamjenika Gradonačelnika po pitanju legalnog odlagališta 

otpada. 

Smatra da ima previše greški u Zapisniku i kako treba poduzeti nešto u vezi s time, a osobito što 

se tiče snimki sa sjednica vijeća, jer je ovaj put na traženje dobio jednu od rijetkih snimki sa 

sjednica Gradskog vijeća.  

Kad sam pitao Zapisničarku zašto se Zapisnik mijenja i nije po preslušanoj snimci, odgovorila je 

kako Gradonačelnik čita i po potrebi mijenja tekst u Zapisniku.  

Gosp. Marević moli da se sad raspravi o iznesenim primjedbama i dali se Zapisnik radi po 

snimkama ili po nečijoj intervenciji?  

U raspravi po Zapisniku uključio se gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo da kad se 

zapisnik usvoji na sjednici Gradskog vijeća onda je taj zapisnik vjerodostojan dokument sa 

sjednice vijeća.  

Nakon usvajanja zapisnika, snimka sa prethodne sjednice nema utjecaja na tekst zapisnika koji je 

usvojen. Snimke možemo prekontrolirati ali smo Zapisnik usvojili. 

U 90% slučajeva pri točki Dnevnog reda usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice samo  

vijećnik Goran Marević ima primjedbe na zapisnik.  

Ako niti jedan drugi vijećnik nema primjedbu  na zapisnik znači da većina vijećnika smatra da je 

zapisnik korektno napisan i da vjerodostojno oslikava duh i sadržaj sjednice Gradskog vijeća. 

Svaki vijećnik može promijeniti svoj iskaz u zapisniku ako smatra smatra da ono šta je napisano 

ne odražava sadržaj i duh njegove rasprave, onda je dužan pismeno isto obrazložiti i predati 

pismeno predsjedniku Gradskog vijeća.  

U raspravi po Zapisniku Goran Marević navodi kako članovi vladajuće koalicije uopće ne čitaju 

zapisnike ni radne materijale, da se nađe po 30 grešaka u pripremi teme za Odbor, te i to nešto 

govori o članovima Gradskog vijeća i o Gradskoj upravi.  

Ako se postavi pitanje da se dešava kriminal u gradu kako Valamar gradi bez građevinske 

dozvole i snimka nestane, onda nemojmo tvrditi da se pitanja postavljaju tek tako.  

Zar nije indikativno da baš sa tih sjednica gdje postoji nešto vezano dokazima, snimke nestanu?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić se ponovno uključuje u raspravu te navodi kako je poželjno da 

vijećnik ispravi nelogičnosti ali i danas osim primjedbe koje su tehničke prirode nemamo 

konkretnog teksta u kojem smjeru treba ispraviti zapisnik, a što je dužnost vijećnika da točno 

definira ispravak teksta.  

Član vijeća Goran Marević nastavlja, kako je očito netko kriv jer po poslovniku treba čuvati 

snimke,  a ne čuva ih se. 

 

U raspravu se uključio i predsjednik Gradskog vijeća Marinko Pavlić koji navodi da čita sve 

materijale kao i njegovi kolege vijećnici i da moli kolegu vijećnika g. Marevića da ne govori 

paušalno i napamet.  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić ponovno se uključio u raspravu i opetovano zamolio člana vijeća 

gosp.  Marevića da ukoliko želi predložiti konkretne izmjene i dopune zapisnika da će ga vijeće 

prihvatiti.  

Član vijeća Goran Marević komentira kako govorimo o transparentnosti,  a pojedine probleme na 

ovaj način sakrivamo od javnosti.  
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Član vijeća Goran Marević obraća se Predsjedniku vijeća govoreći kako bi on kao predsjednik 

Gradskog vijeća trebao štititi prava i interese svih vijećnika i kako su svi trebali reagirati  kad su 

čuli da su nestale snimke sa sjednica.  

 

Predsjednik vijeća Marinko Pavlić opetovano navodi kako nisu nestale već je bio tehnički 

problem i kako više nema potrebe za raspravom, te daje točku Dnevnog reda: Zapisnik sa 14. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  16. travnja 2019. godine na usvajanje. 

   

Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“  

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka,  održane  16. travnja 

2019. godine. 

 

 

Ad 2.  

Predlagatelj Franjo Volarić u ime 9 članova Gradskog vijeća Grada Krka i to:  Marinka Pavlića, 

Josipa Brusića, Barbare Mrakovčić, Ines  Balorda, Josipa Mrakovčića, Siniše Patrka, Danijela 

Brozića, Milana Žužića, i u svoje osobno, predlaže u ime predstavničke većine,  na temelju 

članka 42. Statuta Grada Krka i članka 11. i 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka 

prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća,  za predsjedatelja sjednice 

Gradskog vijeća do izbora predsjednika predlaže se Marinko Pavlić. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća 

vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća,  koja čini 

sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad 3.  

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić: temeljem 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, aktualni predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka 

Marinko Pavlić, iz osobnih razloga, podnio je ostavku na svoju predsjedničku dužnost. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   
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O D L U K U 

o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja 

ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka koja čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad 4. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić: temeljem 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka,  aktualni potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka 

Josip Brusić, iz osobnih razloga, podnio je ostavku na svoju potpredsjedničku dužnost. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća 

Grada Krka - vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja 

ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka koja čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

 

Ad 5. 

Predlagatelj Franjo Volarić u ime 9 članova Gradskog vijeća Grada Krka i to:  Marinka Pavlića, 

Josipa Brusića, Barbare Mrakovčić, Ines  Balorda, Josipa Mrakovčića, Siniše Patrka, Danijela 

Brozića, Milana Žužića, i u svoje osobno, predlaže u ime predstavničke većine,  na temelju 

Statuta Grada Krka i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, prijedlog Odluke o izboru 

predsjednika Gradskog vijeća, Grada Krka, za novog predsjednika Gradskog vijeća predlaže se 

dosadašnji potpredsjednik Josip Brusić. 

 

U raspravi po predmetnoj temi Goran Marević istaknuo je sljedeće: 

Na početku ovog mandata imao je razgovor sa potpredsjednikom Gradskog vijeća kako želi 

postaviti neka pitanja kad gosp. Brusić postane predsjednik Gradskog vijeća.  

Kao je sad došlo to vrijeme, a da ne bi bilo ikakvih sumnji prema predsjedniku kojeg upravo  

trebamo izabrati zanima ga sljedeće: dvojbe se odnose na građevinske zahvate našeg kolege u 

vrijeme izgradnje hotela „Maritim“ u Krku. Još u početku gradnje imali smo primjedbe kako je 

zemljište skroz raskopano i o tome smo obavijestili kolege vijećnike i službu Grada. 

Naime, naš kolega je cijelu parcelu izravnao što nije po Zakonu kad je riječ o rekonstrukciji 

objekta jer je trebao ostati jedan zid zbog umanjenja komunalnog doprinosa objekta koji je 

prethodno bio sagrađen na parceli.  

Zatim ističe nelegalno davanje parkirališnog prostora u zakup koji natječaj je raspisao Grad Krk 

a na parceli su bila upisana još tri vlasnika što mu je nelogično?  
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Na postavljena pitanja i primjedbe odgovorio je Gradonačelnik Darijo Vasilić: hotel Maritim ima 

legalno ishođenu građevinsku dozvolu, komunalni doprinos umanjio se za postojeći izgrađeni 

volumen,  neovisno o tome ruši li se objekt ili ne, obzirom da je na predmetnoj lokaciji još od 

1959. godine bio izgrađen objekt, komunalni doprinos umanjuje se za volumen objekta koji je 

prethodno na istoj čestici bio izgrađen.  

Grad Krk je za  česticu iza hotela, koja je u zakupu za parkiralište hotela „Maritim“  potpisao 

nagodbu s Državnim odvjetništvom i postao većinski vlasnik iste.  

Vezano za ostatak upisanih vlasnika u Općinskom sudu Crikvenica, Ispostava Krk vodi se 

Ispravni postupak u kojem će se Grad Krk upisati kao vlasnik čestice.  

U raspravu se uključuje i dosadašnji potpredsjednik vijeća Josip Brusić  koji je obrazložio 

postupak rušenja zida objekta u rekonstrukciji -  ukoliko isti zid predstavlja opasnost. 

Ističe, kako je sve vezano za gradnju objekta uvedeno u Građevinski dnevnik te kako je objekt 

uredno prošao tehnički prijem, dobio Uporabnu dozvolu i sve ostale potrebne dozvole za rad.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako je gradnja malih obiteljskih hotela u Strategiji 

turizma Grada Krka i kako jedan ovakav slučaj može biti samo pozitivan primjer.  

    

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

izboru predsjednika Gradskog vijeća 
(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća 

 koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Nakon donošenja Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka dosadašnji 

predsjednik i predsjedatelj ove sjednice gosp. Marinko Pavlić zahvalio se svim kolegama 

vijećnicima na suradnji, kao i prisutnom direktoru tvrtke Vecla, svim gradskim službenicima što 

je Gradsko vijeće u ovih dvije godine mandata ostvarilo sve svoje planirane ciljeve.  

 

Daljnji tijek vođenja sjednice Gradskog vijeća preuzima  novoizabrani predsjednik Josip Brusić. 

 

Ad 6. 

 

Predlagatelj Franjo Volarić u ime 9 članova Gradskog vijeća Grada Krka i to:  Marinka Pavlića, 

Josipa Brusića, Barbare Mrakovčić, Ines  Balorda, Josipa Mrakovčića, Siniše Patrka, Danijela 
Brozića, Milana Žužića, i u svoje osobno, predlaže u ime predstavničke većine,  na temelju 

Statuta Grada Krka i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, prijedlog Odluke o izboru 

potpredsjednika  Gradskog vijeća, Grada Krka, za novog potpredsjednika Gradskog vijeća 

predlaže se Marinko Pavlić.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 
(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 
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 koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 7. 

 

Predstavnica tvrtke Planimetar d.o.o., Romana Di Gusto,  izrađivača plana  IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka istaknula je sljedeće: Prostorni plan uređenja Grada Krka 

donesen je 2007. godine, nakon čega je doživio tri izmjene i dopune. Najrecentnije, IV. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka izrađene su temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan 

snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, a kojom je određen opseg samih izmjena. 

Naime, ciljevi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i IV. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) te provođenja 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, mogu se svesti na 

stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine 

smještene na k.č. 2670, u starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu 

prenamjenu u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-

baština), u namjeri otvaranja Exclusive hotela Galija.  

Sama rekonstrukcija podrazumijeva nadogradnju jedne etaže te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u 

svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju arhitekta Tomislava 

Kukina i detaljnim uvjetima Ministarstva kulture Republike Hrvatske upućenim posredstvom 

nadležnog konzervatorskog tijela. 

Član Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ante Čabraja izjavio je kako je predmetni 

odbor razmatrao sve tri točke današnjeg Dnevnog reda vezane uz donošenje planova te na iste 

nije imao primjedbi.  

 

U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević istaknuo je kako Javna rasprava za  

donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka nije održana u 

zakonskom roku, odnosno održana je od 03. do 10. prosinca 2018. godine, što nije dovoljan 

zakonski rok, jer se tada datum 03. ne računa.  

Romana di Gusto, dipl. ing. arh. istaknula je kako se u svim objavama (stranice Ministarstva, 

Grada, Novi List) kao i u svim pozivima koji su poslati za Javnu raspravu objavljeno  da Javna 

rasprava započinje 03.12. a završava 10. 12. 2018. što je prema Zakonu dovoljan rok, te će  na taj 

način rokovi biti upisani i u sastavnice elaborata donesenog plana.    

 

Nadalje, član vijeća Goran Marević tvrdi da građani koji su postavili pitanja na Javnoj raspravi 

nisu dobili odgovore.  

Predstavnica tvrtke Planimetar d.o.o. Romana  di Gusto i Ines Galjanić, odgovorile su kako su 

odgovori odaslani. Naime, odgovori se šalju samo strankama kojima se ne udovoljava, a na 

javnom izlaganju imali smo samo jednu takvu primjedbu i stranci je odgovor poslan. Osim toga 

stranci je odgovor dan i na samoj Javnoj raspravi pa se smatra da je stranka dobila odgovor.  
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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 15 (petnaest) glasova «za» 

donijelo je   

O D L U K U 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka 
(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 8. 

 

Obrazloženje po prijedlogu  Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja UPU 1-Krk (NA1, R38, R310, R311), iznijela je Romana Di Gusto dipl. ing. arh. te 

istaknula sljedeće:  Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) donesen 

je 2013. godine, nakon čega je doživio tri izmjene i dopune. Najrecentnije, IV. Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) izrađene su temeljem 

Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, a kojom je 

određen opseg samih izmjena.  

Naime, ciljevi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, 

R310, R311), kao i IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka te provođenja 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, mogu se svesti na 

stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine 

smještene na k.č. 2670, u starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu 

prenamjenu u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-

baština), u namjeri otvaranja Exclusive hotela Galija. Sama rekonstrukcija podrazumijeva 

nadogradnju jedne etaže te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog 

prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju arhitekta Tomislava Kukina i detaljnim uvjetima 

Ministarstva kulture Republike Hrvatske upućenim posredstvom nadležnog konzervatorskog 

tijela. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R38, 

R310, R311) 
(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R38, R310, R311), koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 
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Ad 9. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana “Galija“ u Gradu Krku, obrazložila je 

Romana Di Gusto dipl. ing. arh. te istaknula sljedeće:  Detaljni plan uređenja Galija u gradu 

Krku donesen je 2006. godine. Potreba provođenja postupka stavljanja izvan snage važećeg 

Detaljnog plana uređenja Galija utvrđena je Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana 

uređenja Galija u gradu Krku. 

Ciljevi stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija, kao i IV. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka te IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), mogu se svesti na stvaranje prostorno-planskih 

preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine smještene na k.č. 2670, u 

starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu prenamjenu u građevinu 

ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-baština), u namjeri otvaranja 

Exclusive hotela Galija. Sama rekonstrukcija podrazumijeva nadogradnju jedne etaže te izmjenu 

ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju 

arhitekta Tomislava Kukina i detaljnim uvjetima Ministarstva kulture Republike Hrvatske 

upućenim posredstvom nadležnog konzervatorskog tijela. 

Dodajmo tome, kako se s obzirom na to da je osnovni Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk 

(NA1, R11, R38, R310, R311) donesen 2013. godine, a kojim su, pored ostalog, određeni uvjeti 

gradnje za starogradsku jezgru grada Krka, pristupilo proceduri stavljanja izvan snage Detaljnog 

plana uređenja Galija, što s jedne strane pojednostavljuje provedbu, dok je s druge u skladu sa 

Zakonom o prostornom uređenju kojim je dokinuta kategorija detaljnih planova uređenja. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana “Galija“ u gradu Krku 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana “Galija“ u 

Gradu Krku, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 10. 

Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti 

pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske 

dokumentacije za 2018. godinu, obrazložila je Ines Galjanić: temeljem Zakona o prostornom 

uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih 



10 | P a g e  
 

inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno 

izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije.  

Izvješćem za 2018. godinu tako je obuhvaćeno 18 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (dvostruko 

manje nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, 

Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i Urbanističkog plana 

uređenja UPU 5 - Vrh, odnosno za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Mali Kankul 

u gradu Krku. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja 

Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na 

utvrđivanje novih uvjeta gradnje ili izmjenu postojećih. Nastavno na to, a u cilju sveobuhvatne 

izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, krajem 2017. godine, ugovorena je izrada 

Prostorno-programske analize građevinskih područja naselja na području Grada Krka, kao i 

Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene izvan naselja 

na području Grada Krka. 

 Temeljem tih analiza utvrdit će se opravdanost i mogućnosti povećanja građevinskih područja 

naselja, kao i ostali potrebni segmenti i postupci u pogledu usklađivanja Prostornog plana 

uređenja Grada Krka s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, kao i sa 

Zakonom o prostornom uređenju. Radi izrade tih analiza naručene su nove katastarske podloge 

od Državne geodetske uprave, dok su od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije zatraženi podatci o izdanim građevinskim 

dozvolama, rješenjima izvedenog stanja i slično. Uz to, ove je godine ugovorena i izrada 

Kataloga katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u 

HTRS sustavu za područje Grada Krka. Tim će se Katalogom utvrditi kriteriji interpretacije 

granice važećih građevinskih područja, a sve u namjeri da dovrši ugovorena analiza građevinskih 

područja. 

Spomenimo uz to da je tijekom 2018. godine  donesen jedan novi plan (Urbanistički plan 

uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok) te dvije izmjene i dopune postojećih planova (III. Izmjene i 

dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311); Izmjene i 

dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku), dok su dva 

detaljna plana uređenja stavljena izvan snage (Detaljni plan uređenja dijela područja Zone 29 na 

predjelu Sv. Petar u gradu Krku; Detaljni plan uređenja Zone 26 u gradu Krku). 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

Z A K L J U Č A K 

Prima se na znanje Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i 

dopunu prostorno planske dokumentacije za 2018. godinu. 
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Ad 11. 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada 

Krka, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić:  temeljem Odluke o zaduživanju kod Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak (HBOR) s ciljem financiranja projekta Modernizacije postojeće javne 

rasvjete u dijelu grada Krka, Gradsko vijeće, sukladno ponuđenim uvjetima kreditora (HBOR-a), 

prihvatilo je zaduživanje Grada Krka. Budući da je radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi 

vezanog uz ovaj projekt potrebno provesti postupak javne nabave koji je pokrenut u lipnju ove 

godine (nakon provedenog prethodnog savjetovanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske), korištenje krednih sredstava, s obzirom na dugotrajnost takvog postupka, 

nužno je (s 31. srpnja 2019.) prolongirati do 31. prosinca 2019. godine.  

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje 

projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o  izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke 

za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu 

grada Krka, koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 12.  

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata iznio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo sljedeće: novom Odlukom o stipendiranju učenika 

srednjih škola i studenata utvrđeni su (novi) uvjeti za dodjelu stipendija, kao i postupak njihove 

dodjele, i to redovitim učenicima srednjih škola te redovitim studentima, državljanima 

Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Krka.  

Tom su Odlukom olakšani uvjeti koje stipendisti moraju zadovoljiti da bi stekli pravo na 

stipendiju u smislu smanjivanja ocjenovnog praga, a kao značaja novost uvedene su i stipendije 

za deficitarna zanimanja.  

Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha odsad imati redoviti 

učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim 

razredima najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7), dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija 

temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji 

ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim 

prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7); (2) za studente 

viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama 

najmanje 3,8 (umjesto dosadašnjih 4,0) te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 

najmanje 50 ECTS bodova (umjesto dosadašnjih 55).  

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, 

trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem 

liste Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim 

prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna 

zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da 

su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve 
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godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; 

(3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim 

godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS 

bodova.  

Stipendije će se kao i dosad dodjeljivati temeljem javnog natječaja za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima kojeg raspisuje gradonačelnik, i to najkasnije do kraja listopada tekuće 

godine za narednu školsku, tj. akademsku godinu.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o  stipendiranju učenika srednjih škola i studenata 

 koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 13. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o komunalnom redu, iznio je pročelnik JUO Marinko Bajčić 

te istaknuo sljedeće: veći dio trenutno važeće Odluke o komunalnom redu (s Izmjenama i 

dopunama iz 2016. i 2017. godine) nije izmijenjen, već su njene odredbe prenesene u Prijedlog 

nove Odluke o komunalnom redu. Međutim zbog stupanja na snagu Zakona bilo je potrebno 

izvršiti odgovarajuće izmjene u odnosu na Odluku o komunalnom redu koja je na snazi, a neke 

od značajnijih izmjena su: 

 jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara, 

 proširenje primjene odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo 
provođenje na zemljištu u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, 

nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila, 

 propisivanje zabrane postavljanja tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i 
druge urbane opreme, kao i klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih 

sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez 

građevinske dozvole i glavnog projekta suprotno općim aktima Grada. 

 

Također, zbog poštivanja obveze usklađenja Odluke o komunalnom redu s odredbama Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u dijelu koji se 

odnosi na prikupljanje, odvoz i postupanje s prikupljenim otpadom, predlaže se donošenje nove 

Odluke o komunalnom redu. 

Pravna osnova za donošenje Odluke o komunalnom redu je u odredbi članka 104. stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojom je propisano da u svrhu uređenja naselja te 

uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave donosi odluku o komunalnom redu. 

Nadalje pročelnik Marinko Bajčić obrazložio je kako se Odbor za komunalno gospodarstvo 

načelno se  složio s donošenjem ovakve Odluke o komunalnom redu s napomenom da se do 

kraja 2019. godine donesu potrebne korekcije i poboljšanja u Odluci.  
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U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević iznosi kako s obzirom na ovlasti koje 

su dane komunalnom redaru s postojećom ekipiranošću to nije moguće provesti, te predlaže da 

Grad pokrene postupak popune službe komunalnog redarstva i zapošljavanja novih službenika. 

Na kraju se Goran Marević osvrnuo na raspravu s prošle sjednice Gradskog vijeća u vezi 

donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama. Navodi kako na površinama javne 

namjene pojedinci nose hranu napuštenim kućnim ljubimcima pa predlaže da Grad pokrene 

postupak dopune Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama, odnosno da se u Odluci izričito 

propiše da na površinama javne namjene nije dozvoljeno hranjenje napuštenih kućnih ljubimaca 

te da se za prekršitelje propiše odgovarajuća kazna.  

Pročelnik JUO predložio je sve izmijene koje vijećnici žele vezane za naprijed navedenu Odluku 

dostave Gradu u pisanom obliku.  

Član vijeća David Mrakovčić predlaže da se u roku 6 mjeseci pristupi Izmjenama odluke o 

komunalnom redu jer je to hitno potrebno.    

 

U raspravu se uključio i gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo kako Odluka o 

komunalnom redu zahvaća niz različitih segmenata, te bi bilo dobro da se u dopunu Odluke koju 

se spremamo pripremiti uključi što  više radnih tijela, kako bi kvalitetno obuhvatili sve 

segmente.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o komunalnom redu 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o  komunalnom redu,  koja čini sastavni dio ovog 

zapisnika). 

 

Nakon usvajanja Odluke o komunalnom redu, Gradsko vijeće Grada Krka,  temeljem odredbi 

članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća jednoglasno sa 15 

(petnaest) glasova «za» donijelo je  sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

U cilju poboljšanja usvojene Odluke o komunalnom redu, u roku 6 mjeseci od dana donošenja 

predmetne Odluke, Gradskom vijeću Grada Krka dostaviti će se Izmjene i dopune Odluke o 

komunalnom redu u cilju rasprave i usvajanja.   

Ad 14. 

 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj ukratko je obrazložio pročelnik JUO 

Marinko Bajčić: temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, 2010. godine donesena 

je Odluka o naknadi za razvoj s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u 

priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Projekt Jadran - 
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Podsustav Krk, kao i otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju ove investicije. 

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području naselja 

Krk i Kornić.  

Tom Odlukom pored visine same naknade propisuje se i namjena kojoj služi prihod od naknade 

za razvoj, način i rokovi uplate, nadzor nad obračunom i naplatom naknade, a uz to detaljnije se 

mogu propisati obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne 

odredbe te postupak za njihovo ostvarivanje. Tijekom 2014. i 2016. godine donese su Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj kojima se dopunjavala, tj. mijenjala namjena 

korištenja prikupljene naknade, kao i njezina visina. U travnju ove godine, TKD Ponikve voda 

d.o.o., na inicijativu Općine Omišalj, potaknulo je raspravu o situacijama kada zbog kvara na 

internoj vodovodnoj mreži isteče velika količina vode, a podredno tome i o problemu plaćanja 

usluge opskrbe vodom, odnosno odvodnje otpadne vode.  

Naime, isporučitelj vodnih usluga, sukladno ovoj Odluci, korisnike odsad, na zahtjev, može 

osloboditi od plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200,00 m3 u slučajevima 

kvarova na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom, u jednom obračunskom 

razdoblju. Naknada za razvoj pritom će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u 

prethodne dvije godine.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o dopuni Odluke o naknadi za razvoj 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj,  koja čini 

sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad 15. 

 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete  isporuke komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić: obzirom na 

odredbu Zakona o komunalnom gospodarstvu, Vecla d.o.o. Krk izradila je Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i iste dostavila Gradu Krku u cilju 

ishođenja prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Krka. 

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 1. srpnja 2019. godine razmatrani su Opći uvjeti isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama koje je Gradu Krku dostavila 

Uprava Vecle do.o. Krk u cilju ishođenja prethodne suglasnosti Gradskog vijeća, sukladno 

članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18 i 110/18).  

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je   

O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete  isporuke komunalne usluge parkiranja 

na uređenim javnim površinama   
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(vidi prilog predmetni prijedlog  Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete  

isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,   

  koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

 

 

Ad 16. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Grad  Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk, iznio je pročelnik Marinko Bajčić. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 15 (petnaest) glasova «za»  donijelo je  

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  Grad  Krk Dječji vrtić “Katarina 

Frankopan“ Krk 

(vidi prilog predmetni prijedlog  Zaključka,  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Grad  Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk,  koji čini sastavni dio ovog zapisnika). 

 

 

Ad 17.  

 

Pitanja i odgovori:  

 

 Član vijeća Siniša Patrk postavlja pitanje vezano za nelegalni kamp Valdižun, šta se 
poduzelo da se spriječe nelegalne radnje? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je utvrđeno da Golf klub naplaćuje 
naknadu  za vozila koja se tamo nalaze, uglavnom kamperi. 

Na tom području Grad je postavio velike kamene blokove kako kamperi ne bi mogli 

ulaziti na područje Valdižuna, međutim nepoznati počinitelj je iste uklonio. 

 

Na području Prnibe postavili smo visoku željeznu prepreku, vatrogasci imaju ključeve za 

pomicanje rampe,  a kamper vozila ne mogu proći ispod. Smatram da bi takvu rampu 

trebali postaviti i na Valdižunu.  Vezano za nepropisno postavljene znakove dat će se 

nalog komunalnom redaru da iste ukloni.   

 

 Zašto  korisnici vezova lučice Dunat nisu dobili Ugovore o korištenju vezova? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je u lučici Dunat 31 komunalni vez i 
100 nautičkih vezova. 

30 vezova bi trebalo biti dodijeljeno korisnicima sukladno Pravilniku, prema kojem  su 

određeni prioriteti dodjele veza.  
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Vezove koriste stari korisnici, a novi Ugovori još nisu pripremljeni.  

 

 Član vijeća Anto Čabraja postavlja pitanje koje su aktualnosti vezane za proširenje 
kapaciteta dječjeg vrtića? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić je odgovorio da još nemamo konkretnih podataka o tome 

koliko djece je ostalo neupisano, obzirom da je određeni broj djece s područja Grada 

Krka, upisan u ostale područne dječje vrtiće.  

Grad financira roditeljima financijsku razliku između ekonomske cijene i roditeljske 

uplate  za djecu koja su upisana u privatne vrtiće.  

Mjesni odbor Vrh je u pregovorima sa vlasnicima zemljišta u naselju Vrh, gdje je  

planom predviđena izgradnja vrtića, a vezano za vrtić u Krku, završeno je Idejno rješenje 

za izgradnju vrtića, Grad će trebati provesti postupak izmjene UPU-a, jer su navedene 

čestice sadašnjim planom namijenjene za stanovanje.    

 Član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje vezano za penalizaciju projekta 
prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Krka, šta se 

penalizira, u kojoj mjeri i tko će na kraju sve to platiti? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se radi o projektu sakupljanja 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i u prvoj fazi projekt uključuje 

izgradnju 86 km kanalizacijske mreže, a u drugoj uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.  

Ova penalizacija se odnosi na prvu fazu, jer za drugu fazu još nije dovršen postupak 

nabave i ugovori nisu zaključeni. 

Penalizacija  se odnosi na nepravilnosti u postupku nabave iako je predsjednik 

Povjerenstva za javnu nabavu bio predstavnik Hrvatskih voda, obveznik preuzimanja 

razlike financiranja uvjetovane realizacijom je korisnik projekta, a to su Ponikve voda.  

Na Odluku nadzornih i provedbenih tijela uložena je žalba i ako bude trebalo pokrenut će 

se i Upravni spor. Ukoliko Upravni spor ne završi u našu korist predložit će se 

financiranje penalizacije iz naknade za razvoj koja se već duže vrijeme naplaćuje u 

iznosu od 2 kn po m
3
 i tom istom iznosu nakon 2023. godine, usmjerit će se u dodatno 

financiranje ovog projekta, pa ne očekujemo za potrošače poskupljenje vode.        

 

 U drugom postavljenom pitanju član vijeća David Mrakovčić navodi kako je činjenica 
da nam transparentnost nije jača strana, da određeni dokumenti nisu objavljeni i kako bi 

trebalo ažurirati projekte i inicijative na kojima Grad radi.  

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić je obrazložio  je  kako su u elektroničkom oglasniku 

javne nabave koji je javno dostupan prikazani svi ugovori te kako ćemo svakako naložiti 

ažuriranje web stranica.  

 

 Član vijeća Darko Purić postavlja pitanje vezano za izmjenu PPU- a u smislu zone 
Glavotok ? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je kako je inicijativa za izmjenu PPU za zonu 

T1 krenula od stranih investitora koji traže izmještanje zone,  odnosno izmještanje 
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građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Glavotok (T1)  ukupne površine 

150020 m
2
 (područje Gurzini – Buina).  

            Vezano uz isto Grad je zatražio mišljenje JU Zavod  za prostorno uređenje PGŽ, da li je 

prijedlog podnositelja zahtjeva u skladu s Prostornim planom Primorsko goranske 

županije.   

 Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje vezano za ukopane spremnike ( 

kontejnere) koji ne funkcioniraju te kako prostor iza dva kioska na dijelu parkirališta na 

Portapizzani izgledaju uneređeno zbog dodatno postavljenih kanti za otpad za potrebe 

ugostiteljskih objekata u starogradskoj jezri? 

 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić  odgovorio je kako je upoznat s tim problemom i da 

postoji  dogovor između ugostitelja iz starogradske jezgre i Ponikve Eko otok Krk da 

ugostitelji  otpad odlažu iza kioska postavljenih na Portapizani, a u kojim kioscima se ne 

obavlja  djelatnost.  

             Nadalje u aktualnom satu, član vijeća Goran Marević kao vidljiv problem navodi i 

koncesijska odobrenja. Kao primjer navodi Općinu Punat koja na svojim web stranicama 

ima popis koncesionara sa odobrenim površinama. Kod nas koncesionari raspolažu sa 

većom kvadraturom nego šta je ugovoreno i tu se gube velika sredstva, kao primjer 

navodi i Valamar. 

           U nastavku obrazlaganja navodi kako se u plažu Portapizzana već godinama nije ništa 

uložilo. 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da su površine koje su dane na korištenje 

regulirane koncesijskim odobrenjima, a koncesionarima koji su koristili površinu veću od 

ugovorene ranijih godina, naplaćena je razlika između korištene i ugovorene kvadrature. 

Vezano za uređenje plaže i  Portapizana će doći na red.  

Prošlih godina značajna sredstva utrošena su na uređenje plaže na području Plav i kod 

hotela Bor.  

 

 Član vijeća Goran Marević u nastavku navodi kako je Mirjenko Mrakovčić potpisao 

Ugovor o zakupu zemljišta za koje je u saznanju da se na isto gradi ogradni zid, što u 

Ugovoru o zakupu zemljišta ne stoji.  Na prijavu se komunalni redar oglušio jer mu je 

navodno bilo rečeno da ne izlazi na teren, a gospodin Markovčić je nastavio s radovima. 

Nadalje, vijećnik postavlja pitanje vezano uz donošenje Odluke o Etičkom povjerenstvu 

jer  Grad Krk iste nema. 
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 Gradonačelnik je odgovorio kako je upoznat sa situacijom i kako je stranci naloženo da 

obustavi radove. Za predmetno zemljište bio je raspisan natječaj za zakup istog na koji se 

javio gosp. Mrakovčić Mirjenko.  

Na teren prije raspisivanja natječaja su izašli pravnica i geometar i utvrdili da nema 

zapreke da se zemljište da u zakup.   

U međuvremenu je od strane M. Mrakovčića podnesen zahtjev za kupnju istog zemljišta . 

Ponovno će se izaći na teren i utvrditi činjenica o mogućnostima, uvjetima i zaprekama 

prodaje terena.  

             Odluku o Etičkom povjerenstvu ćemo donijeti, do sada nismo imali niti jedan zahtjev po 

istom.  

Član vijeća Berislav Manestar se zahvaljuje Gradu Krku, predsjedniku Gradskog vijeća, 

Gradonačelniku, kolegi vijećniku Zlatku Morožinu što su prisustvovali filmu Štafeta smrti. 

Iskazuje žaljenje da se nije odazvala većina vijećnika jer je to bio film o jednom od najvećih 

događaja novije hrvatske povijesti u kojoj su sudjelovali pripadnici Hrvatskih oružanih snaga, poznati 

HOS-ovci.  

 

   

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.55 sata.  

 

   
ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               
Mladena Matejčić                                                               Gradskog vijeća Grada 
Krka  
                                                                            Josip Brusić                         

 

   

 

 

 


