GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/08
Urbroj:2142/01-01-19-3
Z A P I S N I K
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 25. rujna 2019. godine u Maloj
Vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Josip Brusić, Marinko Pavlić, Barbara Toljanić, Ines Balorda, Siniša
Patrk, Goran Marević, Anto Čabraja, Berislav Manestar, Josip Mrakovčić ( pristigao na
sjednicu u 18.30 h), 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, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za
proračun i financije, 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, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na sjednici
prisutno 14 (četrnaest) članova Vijeća, (član vijeća Josip Mrakovčić pristigao je u 18.30 h), te
se u skladu s tim mogu donositi pravovaljane odluke.
Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Josip Brusić, u smislu odredbi članka 117.
stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopunu dnevnog reda i to:
 Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju
Grada Krka i Grada Vukovara.
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Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89.
Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 14 (četrnaest) glasova «za», donijelo je:
Zaključak da se Dnevni red dopuni novom točkom i to:
 Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju
Grada Krka i Grada Vukovara.
Napomena: član vijeća Josip Mrakovčić priključio se radu sjednice u 18.30 h na početku točke
Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka.
U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1.

Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja
2019. godine.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu s
prilozima:
a) Izvod iz knjige javnog duga do 30. lipnja 2019. godine;
b) Izvršenje Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01.01.-30.06. godine i
c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01. - 30.06.2019. godine.
3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2019. godine.
4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.
5. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za
2019. godinu.
6. Prijedlozi Izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava (turistička, ekološka
i spomenička) i to:
a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. godinu;
b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu i
c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
za 2019. godinu.
8. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019. godinu.
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka.
11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju
Grada Krka i Grada Vukovara.
13. Pitanja i odgovori.
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Ad 1.
U raspravi po Zapisniku sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2019.
godine član vijeća David Mrakovčić obrazlaže kako želi da se u Zapisniku dopuni odgovor
Gradonačelnika sa rečenicom „Uzrok penalizacije bilo je korištenje slovenskog jezika“, a koji
odgovor je dan pod točkom Pitanja i odgovori na moje postavljeno pitanje o projektu sakupljanja
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.
Gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako nije uobičajeno po poslovničkim uzancama da se
u Zapisniku dopunjuju slobodne rasprave drugih sudionika u raspravi.
Zapisnik je kratko i sažeto prenio sve što sam htio reći po temi projekta sakupljanja odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka i ne slažem se sa dopunom.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka dao je na glasanje prijedlog člana vijeća Davida
Mrakovčića da se Zapisnik pod točkom Pitanja i odgovori, dopuni predloženom rečenicom člana
vijeća.
Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jedan)
„suzdržan“ donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se prijedlog člana vijeća Davida Mrakovčića da se odgovor gradonačelnika
Darija Vasilića, u raspravi pod točkom: Pitanja i odgovori na pitanje: o projektu
sakupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka dopuni.
U daljnjem tijeku sjednice, u raspravi po točki Ad 1. za riječ se javio član vijeća Goran Marević
istaknuo je kako je na skorašnjem sastanku koji je održan u Gradskoj upravi Grada Krka, sa
pročelnikom Marinkom Bajčićem između ostalih tema bilo raspravljano i neprovođenje
Zaključaka donesenih od strane Gradskog vijeća na prethodnim sjednicama, po kojim
zaključcima se nije postupilo. Ukazuje na propust.
Također, član vijeća ističe da je od strane pročelnika obaviješten kako bi pismene izjave vezane
za Zapisnik trebale stići barem dva dana prije održavanja sjednice, a mi vijećnici materijale
ponekad dobijemo i 4 dana prije održavanja sjednice što je vrlo kratak rok, pa stoga predlaže da
se materijal dostavi barem 6 dana prije održavanja sjednice.
U daljnjoj raspravi pročelnik Marinko Bajčić istaknuo kako se zaista nije postupilo po pojedinim
Zaključcima Gradskog vijeća, odnosno da zadaci nisu proslijeđeni u rad komunalnom redaru, ali
ćemo te propuste ispraviti.
Nadalje, u nastavku ističe je kako bi materijale za sjednicu Gradskog vijeća svakako trebali
pokušati dostavljati ranije te će se poraditi na tome da to zaista bude tako. Nadalje, nastavlja
pročelnik, član vijeća Goran Marević ima stalne primjedbe po Zapisniku, a prema poslovničkom
roku primjedbe na Zapisnik potrebno je dostaviti dva dana prije održavanja sjednice u pisanom
obliku, kako bi na sjednici već bili spremni hoćemo li iste prihvatiti ili ne.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (četrnaest) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“
donijelo sljedeći
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ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 11. srpnja 2019.
godine.
Ad 2.
Obrazloženje po prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.
godinu s prilozima, iznijela je Dinka Pejnović te istaknula sljedeće:
Konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
ostvario je prihode i primitke u iznosu od 36.546.820,63 kn, koji zajedno s prenesenim viškom
prihoda iz 2018. godine od 1.855.483,00 kn čine ostvarenje od 38.402.304,93 kn. Budući da je u
istom razdoblju prošle godine realizirano 32.067.720,21 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno
4.479.100,42 kn prihoda više.
Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 32.559.289,00 kn što je 45,9% od plana, a u odnosu na
isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 30.977.315,18 kn, ostvareno je 5,1% više.
Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na dohodak,
pomoći proračunu iz međunarodnih organizacija te pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prihoda od
nefinancijske imovine, ostalih prihoda, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihoda od
kazni i upravnih mjera, prihoda od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine te primitaka od
zaduživanja.
Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda poreza na
imovinu (za 20%), pomoći proračunu iz drugih proračuna te pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije (za 1%) i donacija (za 20%).
Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.415.499,00 kn, pomoći i potpore u iznosu od
7.902.963,76 kn, prihodi od imovine u iznosu od 3.173.065,00 kn, prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od
10.339.174,87 kn, a prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u
iznosu od 636.089,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje
građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 1.146.328,00 kn, što je samo 15,5% od
planiranog za ovu godinu. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici ove
godine, realizirana su sredstva kredita za projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području
Mali Kartec u gradu Krku (2.841.203,93 kn), dok za projekt Modernizacije postojeće javne
rasvjete na području grada Krka ugovoreni kredit vrijedan 3.030.000,00 kn nije iskorišten, a
kredit za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku još nije ugovoren.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 37.572.886,18 kn, što je za
12,0% više nego li prošle godine, odnosno 42,0% od ove godine planiranih rashoda i izdataka
koji ukupno iznose 89.517.350,00 kn.
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Iako je razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda negativna te iznosi
1.026.065,55 kn, s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine u iznosu od 1.939.326,30 kn
ostvaren je ukupni višak prihoda od 913.260,75 kn. No, nakon pripajanja Dječjeg vrtića
Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, 01. siječnja 2019., a koji je u prošloj
godini ostvario manjak od 83.843,30 kn, ukupni preneseni višak je smanjen te sada iznosi
829.417,45 kn.
U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević postavio je pitanje: za nabavku
vatrogasnog vozila JVP Grada Krka posudila je od Grada 2.350.000,00 kn. Ugovor je sklopljen u
10/18 i plaćanje je ugovoreno u 3 rate, što je sada s time?
Dinka Pejnović je odgovorila kako je Ugovor o pozajmici sklopljen u 10. mjesecu 2018. godine i
da je plaćanje bilo ugovoreno u tri rate, na način da određeni iznos bude kao predujam.
JVP Grada Krka uplatila je predujam dobavljaču i Grad Krk prenio je sredstva JVP. Kako u
tekućoj godini nije došlo do primopredaje vozila dogodilo bi se to da su sredstva vidljiva na
računu JVP, a Grad Krk bi u Proračunu ima manjak sredstava, pa je stoga zatražen povrat
isplaćenih sredstava u gradski proračun. Dogovorena je dinamika plaćanja na način da će Grad
Krk osigurati iznos za preostale dvije rate. Jedna rata u iznosu od 1.250.000,00 kn isplatiti će se
30 dana od dana isporuke vozila, a ostatak od 950.000,00 kn voditi će se kroz poziciju robnog
najma, te će se dobavljaču isplatiti u srpnju 2020. godine.
Isporuka vozila očekuje se polovicom listopada ove kalendarske godine.
Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje vezano zašto se odustaje od cjelovite rekonstrukcije
ulice Narodnog Preporoda i Slavka Nikolića u Gradu Krku?
Dinka Pejnović odgovorila je kako će se iznos potreban za dovršetak rekonstrukcije planirati u
2020. godini.
U raspravu se uključio gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo kako je potrebno ishoditi
dopunu građevinske dozvole za cestu, te smo pregovorima s ŽUC-om jer smo i od njih tražili
sufinanciranje projekta.
Procjena vrijednosti investicije od projektantske kuće iznosi 11.000.000,00 kn od čega je ŽUC
spreman sufinancirati u iznosu od 2.000.000,00 kn što stvara veliku razliku u sredstvima.
Kad se ishodi građevinska dozvola, tijek investicije će ovisiti o tome koliko budemo imali
osiguranih sredstava.
U raspravu se uključuje vijećnik Goran Marević koji napominje kako članovi vijeća moraju
tražiti Predsjednika vijeća za riječ, a Gradonačelnik upada u raspravu, te ističe kako bi na
sjednici svi trebali biti ravnopravni.
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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
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA 2019. GODINU
(vidi prilog predmetni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka
za 2019. godinu, koji čini sastavni dio ovog zapisnika).
Ad 3.
Kraće obrazloženje po temi Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja
2019. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
U raspravi po po temi Izvješća o radu Gradonačelnika, član vijeća Goran Marević postavio je
pitanje vezano za projekt e bicikli. Zašto projekt nije zaživio ove turističke sezone, kad je sve
bilo spremno i zar se nije na vrijeme moglo ispitati koja je dokumntacija potrebna za obavljanje
iznajmljivanja e bicikla?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su tijekom realizacije projekta, ostale Općine
JLS otoka Krka odlučile da će biti kvalitetija usluga da se s naplatom iznajmljivanja e bicikla i
ostalim poslovima vezanim za predmetni projekt bavi tvrtka Ponikve a ne JLS.
Tvrtka Ponikve je prihvatila vođenje projekta e bicikle, a kako nije bila registrirana za obavljanje
djelatnosti trebalo je uskladiti poslovanje sa zakonskim propisima da bi projekt mogao zaživjeti,
obzirom da je projekt pokrenut s ciljem razvoja otoka i podizanja kvalitete turističke ponude,
odnosno popularizacije i promocije električnih bicikala.
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
ZAKLJUČAK
Prihvaća Izvješće Gradonačelnika Grada Krka o radu za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2019. godine
(vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka).
Ad 4.
Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, obrazložio je
gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo kako je Proračun Grada Krka za 2019. godinu usvojen u
iznosu od 88.262.580,00 kn prihoda i primitaka te 89.517.350,00 kn rashoda i izdataka, s
planiranim viškom prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Centra za kulturu Grada
Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan od 1.254.770,00 kn. Ovogodišnjim Proračunom
obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za
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financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno
nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.
Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka,
1.853.692,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2018. godine te 97.996.151,31 kn rashoda i
izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 522.796,53 kn viška prihoda Grada Krka i 1.791,72
kn manjka prihoda iz Državnog proračuna za sredstva decentralizirane funkcije vatrogastva,
zatim 1.406.686,64 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 761,62 kn viška
prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina
Frankopan. Dodajmo tome, kako je od 01. siječnja ove godine Dječji vrtić Lastavica Punat
integriran u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, čime je prenesen i njegov prošlogodišnji
manjak u iznosu od 83.842,00 kn, koji je, međutim, u Gradski proračun uplatila Općina Punat.
Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda za 6.929.878,35 kn (7,72%), povećanja
primitaka od zaduživanja za 950.000,00 kn, povećanja prenesenog viška prihoda iz prethodne
godine za 598.922,96 kn, kao i povećanja rashoda i izdataka za 8.478.801,31 kn došlo je zbog:
povećanja prihoda od pomoći otočnih općina i roditeljskih uplata radi integriranja Dječjeg vrtića
Lastavica Punat u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, povećanja prihoda od pomoći otočnih
općina za financiranje vatrogastva uz istovremeno smanjivanje državne pomoći za
decentralizirane funkcije vatrogastva , uvođenja novog projekta Sanacije toplovoda u Dječjem
vrtiću Katarina Frankopan Krk, realizacije projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na
području Mali Kartec u gradu Krku za koji je planiran prihod od pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava , kao i izvoran prihod iz državnog proračuna a koji će po
primitku biti uplaćeni banci za povrat glavnice kredita (zbog čega je ovaj projekt dvaput prikazan
u prihodima i rashodima Proračuna, i to kao primitak od kredita i prihod pomoći za povrat
kredita, odnosno kao rashod za realizaciju projekta i kao izdatak za povrat glavnice kredita!),
nabave tehničkog vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, izmjene pojedinih stavki
prihoda s obzirom na izvršenje, kao i pojedinih stavki rashoda te uvedenog viška prihoda po
godišnjem obračunu za 2018. Godinu.
Poput prihoda, i rashodi Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 8.478.801,31 kn, s time da
se povećanje od 4.881.752,00 kn odnosi na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, povećanje od
2.000,00 kn na Gradsku knjižnicu Krk, povećanje od 44.054,39 kn na Centar za kulturu Grada
Krka, povećanje od 2.205.630,00 kn na Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk te povećanje od
1.345.364,92 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka.
Član odbora za proračun i financije David Mrakovčić istaknuo je da je predmetni Odbor
razmotrio prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu,
Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, kao i prijedloge Odluka
pod točkom 5., 6 i 7., te na iste nije imao primjedbi.
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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 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2019. GODINU
(vidi prilog predmetni prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, koji
čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 5.
Kraće obrazloženje po temi prijedloga Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
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
ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Krka za 2019. godinu, koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 6.
a) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izmjene Programa raspodjele
turističke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
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
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
b) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o Izmjeni Programa korištenja ekološke
pristojbe za 2019. godinu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
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
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
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c) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o Izmjeni Plana rapodjele sredstava
spomeničke rente za 2019. godinu, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
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
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
(vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Plana … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 7.
Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019.
godinu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće: sukladno Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna
izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.
Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne samouprave u 2019. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos
od 2.812.046,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.530.841,00 kn planirano za plaće
djelatnika, a 281.205,00 kn za materijalne troškove.
Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom.
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
ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 8.
Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu, obrazložila je Ines Galjanić te istaknula sljedeće: izvršenim I. Izmjenama Proračuna
Grada Krka prišlo se i Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog
Proračuna.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih
15.679.600,00 kn neznatno su smanjena na 15.094.600,00 kn, od čega se 7.500.000,00 kn
osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 200.000,00 kn iz naknade za koncesiju,
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4.932.600,00 kn iz proračuna Grada Krka, 2.362.000,00 kn iz ugovora, naknada i ostalih izvora
sukladno posebnim propisima te 100.000,00 kn iz donacija. Tako izmijenjenim Programom za
izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta izdvojeno je 10.206.000,00 kn, za izgradnju (i
projektiranje) javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih
parkirališta, javnih zelenih površina te građevina i uređaja javne namjene 1.219.000,00 kn, za
proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 970.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja
433.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 2.266.600,00
kn.
Član Odbora za komunalno gospodarstvo Goran Marević istaknuo je da je predmetni Odbor
razmotrio prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019. godinu kao i kao i prijedloge Odluka pod točkom 9., i 10., te na iste nije imao primjedbi.
U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević postavlja pitanje na koji način se
mogu dobiti informacije, obzirom da je na sastanku Odbora zatražio od voditelja Odsjeka za
komunalno gospodarstvo informacije vezane za jedan objekt za komunalnu naknadu i komunalni
doprinos, a odgovoreno mu je da se informaciju ne može dobiti.
Obrazloženje je dao pročelnik JUO koji je istaknuo ako je traženje informacija vezano za fizičku
osobu ili obrt, tada sukladno Zakonu o zaštiti podataka nismo u mogućnosti dati informaciju.
U raspravi član vijeća Goran Marević navodi kako nije tražio informaciju za fizičku osobu već je
i traženje informacije bilo vezano za objekt.
Pročelnik JUO odgovorio je da pri postavljaju takvih pitanja od strane vijećnika treba ocijeniti
šta je privatnost, a što javni interes, te da se pri pružanju informacija Grad Krk drži uputa i
Smjernica za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama.
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
ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu obrazložio je ukratko
pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo kako je na temelju odredbi Zakona o komunalnom
gospodarstvu, Gradsko vijeće Grada Krka je na prošloj sjednici održanoj 11. srpnja 2019.
godine donijelo novu Odluku o komunalnom redu koja je i objavljena u “SN PGŽ“.
Prilikom pripreme Prijedloga Odluke, pored temeljnog Zakona o komunalnom gospodarstvu
imalo se u vidu i konzumiralo niz drugih Zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje u
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širem smislu komunalni red i komunalna problematika jedinica lokalne samouprave, kao i
odredbe ranije Odluke o komunalnom redu.
Nakon objave Odluke o komunalnom redu i izvršenog nadzora usklađenosti s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu, Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je telefonskim
putem ukazao na određene neusklađenosti odnosno nepravilnosti, i to u dijelu Odluke, gdje se
spominje “prikupljanje i postupanje s komunalnim otpadom - gospodarenje otpadom“, jer to
terminološki nije predmet Zakona o komunalnom gospodarstvu, pa Ured ocjenjuje da ne može
biti niti predmet ove Odluke, a osobito što je to propisano i uređeno zasebnom Odlukom.
Naime, isto je uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, podzakonskim aktima
donesenim na temelju navedenog Zakona, te Odlukom o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koju je Gradsko
vijeće donijelo na sjednici 30. siječnja 2018. godine..
U tom smislu, a da se ne šalje pisana primjedba, čega su i posljedice i postupanja drugačija, iz
Ureda državne uprave preporučili su da se što žurnije pristupi izmjenama i dopunama Odluke, i
to u dijelu koje je uređeno drugim zakonima i odlukama te da se o istome u što skorijem roku
obavijesti Ured o poduzetim radnjama.
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Brusić istaknuo je kako je Odbor za komunalno
gospodarstvo razmotrilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
te na isti nije imalo primjedbi.
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
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke … koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 10.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Krka, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić.
Ovom Odlukom, u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka
imenovani su: Saša Grgantov, David Mrakovčić i Antonela Mahulja.
Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, njegovi su zadaci
su: utvrđivanje i provjerava visine štete od prirodne nepogode za područje Grada, unos podataka
o prvim procjenama šteta u Registar šteta, prosljeđivanje konačne procjene šteta Županijskom
povjerenstvu, raspoređivanje dodijeljenih sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično
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uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima, praćenje i nadzor namjenskog korištenja
odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, sastavljanje
izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i njihovo dostavljanje Županijskom
povjerenstvu, suradnja sa Županijskim povjerenstvom, donošenje plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti te obavljanje drugih poslova i aktivnosti iz svojeg
djelokruga u suradnji sa Županijskim povjerenstvom.
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
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka, koja čini sastavni dio ovog
zapisnika)
Ad 11.
Kraće obrazloženje Prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca porotnika Županijskog suda u
Rijeci, iznio je pročelnik Marinko Bajčić.
U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević izjavio je kako nekolicina građana
smatra da objava Poziva radi davanja prijedloga / imenovanja sudaca porotnika nije bila
dovoljno transparentna iz razloga što objava samo na web stranicama Grada Krka nije dovoljna,
već je Poziv trebalo objaviti i u dnevnom tisku.
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
Z AKLJUČAK
o utvrđivanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca porotnika Županijskog suda u
Rijeci, koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 12.
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada Krka i
Grada Vukovara obrazložio je član vijeća Berislav Manestar: dana 23. rujna 2019. godine Gradu
Krku podnesena je pisana inicijativa HSP, Podružnice Krk za pokretanje postupka bratimljenja
gradova Krka i Vukovara (Prilog: Predmetna inicijativa...)
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Ovim prijedlogom Zaključka pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada
Krka i Grada Vukovara, podržava se inicijativa i prijedlog za pokretanje postupka bratimljenja
Grada Krka i Grada Vukovara u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa na unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka naših dvaju gradova.
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 AKLJUČAK
o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada Krka i Grada
Vukovara
( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 13.
Pitanja i odgovori:
1.Član vijeća David Mrakovčić predložio je kako bi gradske zidine sa vanjske strane grada,
odnosno sa strane mora, bilo potrebno osvijetliti. Smatra da bi taj projekt bio promotivan za
grad.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je prijedlog prihvatljiv, te će se izvršiti
analiza predloženog projekta, na način da se utvrdi vrsta rasvjete i potreban iznos
investicije.
2. Nadalje član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje vezano za penalizaciju projekta
“Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka”, navodi kako
uzrok penalizacije nije korištenje slovenskog jezika u dokumentaciji pri provođenju
postupka javne nabave, kako istina nije razvidna i da je glavni razlog penalizacije projekta
bio u Povjerenstvu koje je odabiralo ponuditelja, jer je jednog ponuditelja odbilo a drugog
prihvatilo temeljem istih kriterija. Zatim David Mrakovčić ističe kako je počinjena
nepravilnost br. 13. odnosno – izmjena uvjeta sposobnosti nakon otvaranja ponuda, te seje
na temelju nepravilnosti br. 13. izrekla sveukupna financijska korekcija u iznosu od 25 %.
Učinjena je greška od strane Povjerenstva i želi znati tko sačinjava Povjerenstvo za
provedbu postupka javne nabave za navedeni projekt?
Ističe, kako će se Grad Krk sporiti, međutim gledajući činjenice, ne izgleda obećavajuće.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je u Novom Listu izjavljeno da će se
projekt “Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka”,
dovršiti, neovisno o tome hoćemo li povući sredstva iz EU ili ne.
U nastavku, Gradonačelnik obrazlaže kako je Grad angažirao Odvjetničko društvo iz
Zagreba kako bi napisalo Žalbu na Obavijest o financijskoj korekciji.
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Članu vijeća dostaviti ćemo podatak o sastavu Povjerenstva za provedbu postupka javne
nabave za projekt „Sustav prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka
Krka – rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rehabilitacija sustava
odvodnje“ kao i odgovor Odvjetničkog društva.
3. Član vijeća Franjo Volarić postavlja pitanje: ima li saznanja vezano za projekt proširenja
Dječjeg vrtića u Krku, obzirom da je poveći broj djece ostao neupisan?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je obaviješten od strane vrtića da je 46
djece ostalo neupisano. Od 46 djece, 23 djece je ostalo neupisano iz razloga jer roditelji
nemaju prebivalište na području Grada Krka, a 16 djece dodijeljen je smještaj u drugim
otočkim vrtićima.
Djeci koja su smještena u drugim vrtićima na području otoka, kao i privatnim vrtićima,
Grad Krk plaća razliku između ekonomske cijene vrtića i roditeljske uplate.
Od roditelja koji oboje rade i oba imaju prebivalište na području Grada Krka, neupisano
je ostalo 10 djece.
Vezano za izgradnju dječjeg vrtića u Krku, pripremamo izmjenu i dopunu UPU-a,
potrebno je ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu, kao i osigurati financijska sredstva
za gradnju, te je plan formirati 4 odgojne grupe. Paralelno s izgradnjom dječjeg vrtića u
Krku radi se i na projektu dječjeg vrtića u Vrhu gdje je potrebno otkupiti zemljište od
privatnih osoba.
4. Član vijeća Siniša Patrk postavlja sljedeća pitanja:
a) možemo li mi kao Grad išta učiniti kako bi ograničili
kampovima?
b) Kružni tok na Dunatu je vrlo loše održavan, tko ga održava?

broj mobil homova u

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:
a) Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz
skupine kampovi, na najviše 40% osnovnih smještajnih jedinica mogu biti
postavljeni mobil homovi, a prema dostupnim podacima u autokampovima na
području Grada Krka, mobil homovi ne prelaze 25 % kapaciteta kampa.
U prvim izmjenama i dopunama PPU Grada Krka, Grad Krk će dodatno regulirati
ograničenja za mobil homove.
b) Kružni tok na Dunatu održava Gradsko drušvo Vecla d.o.o. kojem će se dostaviti
vaša primjedba.
5. Član vijeća Darko Purić postavlja dva pitanja:
a) pitanje vezano za financijske izvještaje Vecle. Naime, isti se vide kroz Proračunske
pozicije, međutim na stranicama nije objavljen njihov financijski izvještaj, te se ne zna
na što se troše sredstva.
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b) Ugovor o prodaji zemljišta između Grada Krka i Milana Žužića. Zemljište je
prodano, te je ugovoreno obročno plaćanje. Da li je to inače praksa da se građevinska
zemljišta otplaćuju obročno?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:
a) Zatražiti ćemo od Vecle d.o.o. da nam dostave financijsko izvješće za 2018. godinu i
Polugodišnje izvješće za 2019. godinu, te da ubuduće financijska izvješća objavljuju
na web stranici Vecle d.o.o. Krk.
b) U Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada
Krka, predviđena je mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene u obrocima na najduži
rok od 5 godina uz plaćanje kamata na neotplaćene obroke i da se 20%
kupoprodajnog iznosa plati odmah po zaključenju ugovora. Isti uvjeti se primjenjuju
kod svih kupoprodajnih zemljišta i ima puno takvih primjera.
6. Član vijeća Anto Čabraja postavlja pitanje kad se očekuje useljenje stanara u zgradu
POS-a i može li Grad financirati večeru zaposlenicima Policijske postaje Krk u čast
manifestacije Sv. Mihovila zaštitnika policajaca?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se iduću srijedu, 02. listopada 2019.
godine očekuje svečano otvorenje zgrade POS-a. Izvršen je tehnički pregled te je
ishođena Uporabna dozvola.
 Vezano za sufinanciranje manifestacije Sv. Mihovila u Policijskoj postaji Krk, moguće
je kroz zahtjev njihove udruge financirati dio troškova, dok bi preostali dio troškova
trebali financirati iz drugih izvora.
7. Član vijeća Josip Mrakovčić postavlja pitanje vezano za održavanje poljoprivrednih
puteva temeljem provedenog IPARD programa. Da li se u to održavanje može uvrstiti i
košnja puteva uz rub barem 2 x godišnje?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako bi svakako bilo potrebno da se košnja uz
rub puteva koji su obnovljeni temeljem IPARD programa, 2 x godišnje uvrsti u sustav
stalnog održavanja poljoprivrednih puteva.
8. Član vijeća Goran Marević
a) vraća se na temu penalizacije projekta “Sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda otoka Krka”, te tvrdi da je prva penalizacija bila izrečena na 60. milijuna
kuna a kasnije je rečeno kako ćemo dobiti još penala na iznos od 50.000,000,00. Nadalje
nastavlja kako je jučer održano vijeće Općine Punat na kojem je rečeno da će se penali od
50. miliona kuna riješiti Ugovorom o financiranju dugovanja svih JLS koje sudjeluju u
predmetnom projektu. Kad ste nam mislili javiti takvu vijest?
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 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako vijećnik G. Marević voli govoriti o
izgubljenim milionima, čime pokušava pridobiti naklonost građana.
Vezano za sastav Povjerenstva već je rečeno da će se dostaviti Popis članova Povjerenstva
za provedbu postupka javne nabave za projekt „Sustav prikupljanja odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka – rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja
te rehabilitacija sustava odvodnje“.
Vezano za Ugovor o financiranju dugovanja, Grad Krk ga nema namjeru potpisati, pa iz
tog razloga isti nije predložen Gradskom vijeću.

Skupština Ponikve je donijela Odluku da će se sredstva koja su umanjena po financijskoj
korekciji namiriti iz kredita koji će se vračati iz naknande za razvoj, ne iz Proračuna.
b) Nadalje, član vijeća Goran Marević traži očitovanje Predsjednika Gradskog vijeća, vlasnika
Hotela „Maritim“ jer smatra da su postojale ozbiljne nepravilnosti u poslovanju hotela do
03/2019., te zašto je vlasniku hotela gosp. Brusiću, našem predsjedniku vijeća otpisan dug za
komunalni doprinos, zbog nepravovremene isplate sredstava od strane Habora-a?
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Brusić ukratko se očitovao o poslovanju objekta
Hotela “Maritim” i istoimenog obrta, te smatra da u poslovanju nema ništa sporno i nezakonski.
U raspravu se uključio Gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo, da obzirom član vijeća
Goran Marević ima osnovane sumnje u poslovanje Obrta i objekta ugostiteljsko turističke
namjene – hotel “Maritim” sukladno članku 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, Grad
Krk očitovati će se o istom u mjeri nadležnosti koje Grad Krk ima.
Vezano za isto u saznanju smo da Objekt – hotel “Maritim” ima sve potrebne dozvole potrebne
za poslovanje.
Komunalni doprinos za objekt “Maritim” plaćen je u punom iznosu, ali zbog nepravovremenog
odobrenja kredita od strane Habor-a naplaćena je kamata u visini eskontne stope NBH, a ne
zatezna kamata.

Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20.45 sati.
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