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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/18-01/02  

     Urbroj:2142/01-01-18-4 

 

 

 Z  A  P  I  S  N  I  K    

 

7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 28.  ožujka  2018.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Marinko Pavlić,  Josip Brusić, Barbara Mrakovčić, Josip Mrakovčić, 

Ines Balorda, Siniša Patrk, Danijel Brozić, Milan Žužić, David Mrakovčić, Darko Purić, 

Goran Marević, Anto Čabraja, Zlatko Morožin, Berislav Manestar, Franjo Volarić.    

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

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

Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka 

za komunalno gospodarstvo, Marija Elena Brusić, predsjednica Savjeta mladih 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 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 raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Krka i 

 Prijedlog Odluke o oslobađanju  Županijske lučke uprave Krk od plaćanja komunalnog 
doprinosa za rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i proširenje postojećeg 

lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza rekonstrukcije luke 

Krk). 

 

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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Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkama i to: 

 Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka i 

 

 Prijedlog Odluke o oslobađanju  Županijske lučke uprave Krk od plaćanja 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i proširenje 

postojećeg lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza 

rekonstrukcije luke Krk). 

 

 

U  nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći: 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. siječnja 2018. 

godine. 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu s 

prilozima: 

a) Knjiga izdanih računa 2017. godine; 

b) Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12. 2017., HBOR – sredstva od poreza 

na dohodak za razvoj otoka; 

c) Izvod iz knjige javnog duga za 2017. godinu; 

d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 

4. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.  

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini. 

6. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i 

spomeničke pristojbe/rente i to: 

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu; 

b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu i 

c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu. 

7. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 

godine. 

8. Prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada 

Krka. 

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju početnih cijena za kupoprodaju i zakup zemljišta u 

vlasništvu Grada Krka. 

10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to: 1/3 dijela k.č. 2352/7 k.o. 

Krk – grad (1/3 dijela z.č. 28/18 k.o. Krk), koja parcela u navedenom suvlasničkom dijelu 

ima površinu od 516 m
2
. 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja  za zamjenu zemljišta i to: ( k.č. 2569/3 k.o. Krk – 

grad (z.č. 643/3 k.o. Krk) površine 312 m
2
 i k.č. 2568/4 k.o. Krk – grad (z.č. 649/16 k.o. Krk) 

površine 667 m
2
, za zemljište na području DPU Zone 26 u gradu Krku.  

12. Prijedlog Odluke  za priznavanje  prava suvlasništva Lovačkom društvu Kamenjarka sa 

sjedištem u Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2 k.o. Kornić (Lovački dom u Korniću) na 

temelju ulaganja u izgradnju. 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom 

vatrogasnom postrojbom Grada Krka.  
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14. Prijedlog Analize i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i to: 

a)  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za  

2017. godinu; 

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 

Krka za 2018. godinu (sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje). 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.  

16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina 

Frankopan“ Krk. 

17. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka. 

18. Prijedlog Odluke o oslobađanju  Županijske lučke uprave Krk od plaćanja 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i proširenje 

postojećeg lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza 

rekonstrukcije luke Krk). 

19. Pitanja i odgovori. 

                         

Ad 1. 

U raspravi po Zapisniku sa 6. sjednice Gradskog vijeća održane 30. siječnja 2018. godine, 

član vijeća Goran Marević iznio je primjedbu na pitanje vijećnice Barbare Mrakovčić sa 6. 

sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. siječnja 2018.g. u točki dnevnog reda 

Pitanja i odgovori, a vezano za pitanje prijevoza – autobusnih linija za područje Šotoventa u 

poslijepodnevnim satima, smatra da pitanje i odgovor na postavljeno pitanje nisu detaljno 

opisani u Zapisniku. 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio da sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Krka, član vijeća ne može komentirati i tražiti objašnjenja na pitanje drugog člana 

vijeća, već samo vijećnik koji je postavio  određeno pitanje, pa se tako izrečeni komentari ne 

upisuju u zapisnik.   

 

Nadalje, u nastavku obrazloženja na pitanje o uređenju poljoprivrednih puteva Gradonačelnik 

je odgovorio kako će Grad Krk s nekim od građevinskih obrta ugovoriti poslove nasipavanja i 

popravljanja poljoprivrednih puteva za područje Kornića, Muraja i Lakmartina.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća istaknuo je kako se u Zapisniku potkrala greška,  te umjesto 

imena člana vijeća Josip Brusić, piše Joško Brusić, te je potreban ispravak.   

Nakon iznesene primjedbe i obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Krka sa 15 (petnaest) 

glasova „za“ jednoglasno je donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 30. siječnja 2018. 

godine, uz ispravak koji je naveden u prednjem obrazloženju.  

Ad 2. 
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Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, obrazložila 

je Dinka Pejnović te istaknula da je Proračun Grada Krka za 2017. godinu usvojen  20. 

prosinca 2016. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 84.410.937,00 kn te 

planiranim viškom prihoda od 569.670,06 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. rujna 

2017., bio sveden na 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška 

iz 2016. te 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka.  

Drugom izmjenom, potvrđenom 20. prosinca 2017., definiran je konačni budžet od 

73.694.576,19 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška iz 2016. te 

74.925.718,85 kn rashoda i izdataka. 

Konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) 

ostvaren je u iznosu od 72.197.665,97 kn, što čini 97,64% plana, a u odnosu na 2016. kada je 

realizirano 66.082.844,76 kn, ostvareno je 109,25% prihoda i primitaka. Prema tome, 

možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje bolje od prošlogodišnjeg, i to uglavnom 

radi primitaka od zaduživanja koji su u 2017. ostvareni u iznosu od 3.000.000,00 kn, dok su 

2016. bili tek 49.177,18 kn. 

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 67.766.453,83 kn, što čini 97,6% plana, a u odnosu 

na 2016. tijekom koje je uprihodovano 63.830.777,28 kn, ove ih je godine realizirano 6% 

više.  

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.431.212,14 kn, što je 

114% plana, te za 35% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.202.890,30 kn realizirano 

prošle godine.  

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.000.000,00 kn, i kao 

takvi, obzirom na kratkoročni kredit, značajno su viši od prošlogodišnjeg rezultata ostvarenog 

u iznosu od 49.177,18 kn. 

Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na imovinu (za 

17,6%), pomoći iz drugih proračuna (za 73%), pomoći proračunskim korisnicima iz 

proračuna koji im nije nadležan (za 6%), prihoda od imovine (za 6%), prihoda od upravnih i 

administrativnih pristojbi (za 5%) uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 

3%), prihoda od prodaje proizvoda i usluga te donacija (za 22%), prihoda po posebnim 

propisima (za 18%), prihoda od kazni (za 65%), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne 

imovine (za 211%), kao i primitaka od zaduživanja. 

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od prihoda od poreza na 

dohodak (za 10,7%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 41%), prihoda od upravnih i 

administrativnih pristojbi (za 3%), ostalih prihoda (za 25%), kao i prihoda od prodaje 

nefinancijske imovine (za 35%). 

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 20.586.052,47 kn, što čini 96% plana, dok su pomoći i 

potpore realizirane u iznosu od 17.019.749,87 kn, što je također 96% od ukupno planiranog. 

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 68.814.365,61 kn, što u odnosu na 

planiranih 74.925.718,85 kn, čini 91,8% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2016. 

rashodi povećani za 5%. 
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U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 67% čine rashodi poslovanja, 29% rashodi za 

nabavu dugotrajne imovine te 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku 

imovinu. 

U raspravi po prijedlogu  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. 

godinu, član vijeća Goran Marević postavio je pitanje za iznos od 1.624.000,00 otpisa po 

potraživanjima s osnova komunalne naknade: da li postoji spisak obveznika / dužnika i može 

li se dobiti popis obveznika i iznos duga komunalne naknade s pripadajućim kamatama? 

Dinka Pejnović je odgovorila da Grad raspolaže sa detaljnim popisom obveznika, ali je u 

mogućnosti dostaviti dospjela i nedospjela potraživanja sukladno Zakonu o Proračunu i 

skupine obveznika po visini duga i vremenu kad je obveza nastala. Ukoliko je zastara 

potraživanja, Grad Krk ne može sam otpisati dug, već stranka mora predati zahtjev za otpis. 

Tek tada se otpisuje dug.  

Član vijeća Goran Marević naglasio je kako bi svakako htio dobiti traženi popis obveznika 

duga s osnova komunalne naknade s iznosima.  

Član odbora za proračun i financije David Mrakovčić istaknuo je da je predmetni Odbor 

razmotrio prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu s 

prilozima, kao i prijedloge Odluka pod točkom 3.,  i 6.,te na iste nije imao 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   

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2017. 

GODINU 
 (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Krka za 

2017. godinu koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 3. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu, iznijela je 

Dinka Pejnović.  

 

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 raspodjeli rezultata za 2017. godinu  
               (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 4. 

 

Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 

obrazložio je Đimi Skomeršić, te istaknuo sljedeće:  

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (koje 

se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, 
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namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području 

Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu 

od 7.179.692,48 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 868.672,19 kn, prihod od 

naknade za održavanje groblja u iznosu od 82.455,28 kn, pomoći u iznosu od 70.000,00 kn te 

ostali prihodi u iznosu od 68.131,77 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.268.951,72 kn. 

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.415.906,20 kn, na 

održavanje javnih površina 2.474.180,00 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.083.963,92 

kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.098.020,09 kn, na održavanje groblja 140.118,10 

kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 96.604,52 kn, na 

održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 155.000,00 kn, na održavanje 

osnovnoškolske sportske dvorane 219.248,49 kn, te na gradnju objekata školskog i 

predškolskog sadržaja 1.585.910,40 kn. 

U nastavku sjednice Goran Marević, član Odbora za komunalno gospodarstvo  istaknuo 

je da je predmetni Odbor razmotrio prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu , kao i prijedlog Odluke točke 5., ,  te na iste nije 

imao primjedbi.  

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 A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu  

 (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 5. 

Obrazloženje po prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu, iznijela je Ines Galjanić te istaknula sljedeće:  

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su 

prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u 

iznosu od 7.725.708,10 kn, prihod od naknade za koncesiju u iznosu od 458.350,29 kn, 

proračunski prihodi u iznosu od 3.094.493,46 kn te prihodi iz drugih izvora u iznosu od 

3.178.816,40 kn, što je osiguralo konačni budžet od 14.457.368,25 kn. 

Tijekom prošle godine na izgradnju, uređenje i projektiranje javnih površina tako je utrošeno 

4.430.865,38 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje nerazvrstanih cesta 6.430.529,62 kn, 

na izgradnju, uređenje i projektiranje groblja 615.465,57 kn, na izgradnju i projektiranje 

objekata javne rasvjete 960.752,88 kn, te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku 

dokumentaciju 2.019.754,80 kn. 
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Bez  rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i 

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

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu  

 (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 6. 

 

a) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

rapodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. 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   

 

Z A K L J U Č A K 

          o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rapodjele sredstava boravišne 

pristojbe za 2017. godinu 

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

 

 

b) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. 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   

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 

2017. godinu 

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

 

 

c) Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o usvajanju Izvješća o usvajanju Plana 

rapodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 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   

 

Z A K L J U Č A K 

 

              o usvajanju Izvješća o usvajanju Plana rapodjele sredstava spomeničke rente za 

2017. godinu 



8 
 

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

 

 

 

Ad 7.  

 

Kraće obrazloženje po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. 

prosinca 2017. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

 

U raspravi po po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika, član vijeća David Mrakovčić 

postavlja pitanje da li su radovi na istočnoj strani gradskih bedema dovršeni i da li će se 

uskoro pristupiti izgradnji šetnice za gradske bedeme? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je potpisan primopredajni zapisnik o 

izvršenim radovima, te kako izgradnja šetnice, rekonstrukcija i sanacija bedema ne idu dalje 

do trokutaste kule iz razloga jer Konzervatorski odjel Rijeka inzistira na provođenju dodatnih 

arheoloških istraživanja. 

Vezano za izgradnju šetnice, potrebno je prethodno riješiti imovinsko pravne odnose na 

česticama koje su u vlasništvu fizičkih osoba. Kroz zadnje desetljeće mnogo se radilo na 

zamjeni i otkupu zemljišta uz bedeme, ali još uvjek nije sve riješeno.  

 

U nastavku član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje vezano za javnu rasvjetu kako su 

na većini lampi u gradu Krku postavljene antene za paljenje i gašenje lampi, da li postoji 

projekcija uštede električne energije?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako uštede svakako ima, na 20 % rasvjetnih 

tijela koliko ich je uključeno u sustav daljinskog upravljanja Ministarstvo gospodarstva je 

financiralo sustav postave daljinskog upravljanja javnom rasvjetom i sve JLS su također 

sudjelovale u projektu.  

 

 

Član vijeća Berislav Manestar postavlja pitanje vezano za rekonstrukciju javne rasvjete na 

Malim vratima  u gradu Krku.  

 

Darijo Vasilić je odgovorio je kako je Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike izradio 

projekt rekonstrukcije javne rasvjete na Malim vratima, te da je Konzervatorski odjel 

inzistirao na ovakvom rješenju javne rasvjete, te je time projekt i dovršen.   

    

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 A K L J U Č A K  

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

do 31. prosinca 2017. godine 

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

 

Ad 8. 

 

Prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada 

Krka, obrazložio je pročelnik JUO Marinko Bajčić te istaknuo kako je Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, pored ustrojstva, djelokruga i načina rada jedinica 
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lokalne samouprave uređena je i mjesna samouprava, točnije mjesni odbori koji se osnivaju 

statutom kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 

neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Posljednjim Izmjenama i 

dopunama Statuta Grada Krka, donesenim početkom 2018. godine, na temelju prihvaćene 

inicijative Odbora za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka, osnovana su 

dva nova mjesna odbora za naselje Krk, s time da je ovom Odlukom, pored sjedišta, definiran 

i njihov obuhvat.  

Naime, područje Mjesnog odbora Krk Istok i Mjesnog odbora Krk Zapad (oba sa sjedištem na 

adresi Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk), razdvaja linija koja od Obale Hrvatske mornarice 

ide uz rub Velikog parka i nastavlja se Ulicom Stjepana Radića do Robne kuće Krk te 

usporedno s gradskim bedemima makadamskom cestom ide do raskrižja ulica Stjepana 

Radića i Narodnog preporoda te se na zavoju ispod Krkplastike nastavlja ravno prema 

sjeveroistoku. 

U raspravi po prijedlogu naprijed navedene Odluke član vijeća David Mrakovčić istaknuo je 

kako se razgraničenje sitno razlikuje od prijedloga Odbora za razvoj mjesne samouprave, te 

predlaže informiranje građana grada Krka kako bi znali kojem Mjesnom odboru pripadaju.  

Član vijeća Ante Čabraja smatra kako u Odluci treba decidirano navesti koje sve ulice 

pripadaju pojedinom Mjesnom odboru.  

 

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 područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Krka 

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

Ad 9.  

Prijedlog Odluke o utvrđivanju početnih cijena za kupoprodaju i zakup zemljišta u vlasništvu 

Grada Krka, obrazložila je Radmila Živanović Čop te istaknula kako se radi o utvrđivanju 

početnih cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje će se 

primjenjivati u postupcima javnih natječaja za prodaju i zamjenu zemljišta, za prodaju i 

zamjenu zemljišta izravnom pogodbom u slučajevima propisanim Zakonom o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima te za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju cesta i druge 

komunalne infrastrukture, te Odluke o utvrđivanju početnih zakupnina za neizgrađeno 

građevinsko zemljište te za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krka koja se ima 

primjenjivati u postupcima javnih natječaja za zakup zemljišta.  

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 početnih cijena za kupoprodaju i zakup zemljišta u vlasništvu Grada 

Krka 

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

Ad 10. 
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Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to: 1/3 dijela k.č. 2352/7 k.o. 

Krk – grad (1/3 dijela z.č. 28/18 k.o. Krk), koja parcela u navedenom suvlasničkom dijelu ima 

površinu od 516 m
2
, obrazložila je radmila Živanović Čop te istaknula kako je nakon 

prethodno provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne Novine br. 21/18 i provedenog 

postupka procjene vrijednosti zemljišta,  ovom Odlukom realizirana je prodaja 1/3 dijela k.č. 

2352/7, k.o. Krk - grad (1/3 dijela z.č. 28/18, k.o. Krk), površine od 516 m
2
, upisane u z.k.ul. 

624, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi na 

području Dražica u gradu Krku (u zoni sporta i rekreacije), i to Jasni Maligec iz Krka, s time 

da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 101,00 EUR po m
2
, što ukupno iznosi 

52.116,00 EUR. 

 

Član vijeća Berislav Manestar iznio je primjedbu kako bi natječaji koji se odnose na 

prodaju zemljišta trebali biti objavljeni u dnevnom tisku iz razloga jer vrlo malo građana čita 

„Narodne Novine“.  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić prihvatio je primjedbu te naglasio kako se u dnevnom tisku ne 

objavljuju natječaji zbog visokih cijena oglasnog prostora.  

 

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 prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka 

( i to: 1/3 dijela k.č. 2352/7 k.o. Krk – grad (1/3 dijela z.č. 28/18 k.o. Krk) 

( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o prodaji zemljišta, koja čini sastavni dio ovog 

Zapisnika)  

Ad 11. 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o raspisivanju natječaja  za zamjenu zemljišta i to: ( k.č. 

2569/3 k.o. Krk – grad (z.č. 643/3 k.o. Krk) površine 312 m
2
 i k.č. 2568/4 k.o. Krk – grad 

(z.č. 649/16 k.o. Krk) površine 667 m
2
, za zemljište na području DPU Zone 26 u gradu Krku, 

iznijela je Radmila Živanović Čop: ovom Odlukom omogućava se raspisivanje natječaja s 

namjerom zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina, i to k.č. 2569/3, k.o. Krk - grad (z.č. 

643/3, k.o. Krk), površine od 312 m
2
, i k.č. 2568/4, k.o. Krk - grad (z.č. 649/16, k.o. Krk), 

površine od 667 m
2,
 a koje u naravi čine jedinstvenu građevinsku parcelu na području Dražica 

u gradu Krku (u Ružmarinskoj ulici), inače vlasništvo Grada Krka, za zemljište na području 

Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, na kojem Grad Krk vidi interes u smislu 

otvaranja mogućnosti izgradnje dodatnih sadržaja za postojeći kompleks Dječjeg vrtića 

„Katarina Frankopan“, izgrađen na k.č. 2056, k.o. grad Krk.  

Time bi se otvorila mogućnost izgradnje anexa krčkog dječjeg vrtića, s kapacitetom za još oko 

150-ero djece, koji bi mogao dobro funkcionirati i komunicirati s glavnim objektom. 

Kraće obrazloženje po naprijed navedenom prijedlogu Odluke iznio je i gradonačelnik Darijo 

Vasilić koji je istaknuo kako je 2009. godine u Krku otvoren novi Dječji vrtić koji je tada 

imao 160 djece iz Krka i 40 djece iz drugih općina otoka Krka.  
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Sada u vrtiću Krk imamo upisano 240 djece a još je desetak djece s područja Grada Krka 

ostalo neupisano.  

Natalitet i standard građana stalno rastu te roditelji upisuju djecu u jaslice i vrtić sve ranije. 

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 raspisivanju natječaja  za zamjenu zemljišta 
( i to: ( k.č. 2569/3 k.o. Krk – grad (z.č. 643/3 k.o. Krk) površine 312 m

2
 i k.č. 2568/4 k.o. Krk – 

grad (z.č. 649/16 k.o. Krk) površine 667 m
2
, za zemljište na području DPU Zone 26 u gradu Krku-  

 vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o prodaji zemljišta, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

Ad 12. 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke  za priznavanje  prava suvlasništva Lovačkom društvu 

Kamenjarka sa sjedištem u Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2 k.o. Kornić (Lovački dom u 

Korniću) na temelju ulaganja u izgradnju, iznijeli su Radmila Živanović Čop i gradonačelnik 

Darijo Vasilić koji je istaknuo kako su Lovački dom gradili Grad Krk i Lovačko društvo.  

Grad Krk nije mogao biti investitor jer je zemljište izvan obuhvata građevinske zone i Grad 

nije registriran za obavljanje djelatnosti lovstva. 

 Financijska potpora dobivena je i od PGŽ, kao i od samih građana koji su svojim 

dobrovoljnim radom sudjelovali u izgradnji doma.  

Temeljem Nalaza i mišljenja sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina 

Davora Šamanića, u svrhu utvrđivanja suvlasničkog dijela građevine i pripadajućeg zemljišta, 

točnije Lovačkog doma u Korniću, za Grad Krk i Lovačko društvo Kamenjarka iz Kornića, 

utvrđeno je kako je u navedenu izgradnju Grad Krk investirao 761.428,00 kn ili 67%, a 

Lovačko društvo Kamenjarka 375.669,00 kn ili 33%.  

Ovom se odlukom, temeljem građenja i ulaganja u izgradnju spomenute gospodarske zgrade, 

Lovačkom društvu Kamenjarka priznaje 302/1008 dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić (30%), a 

Gradu Krku 706/1008 dijela (70%), što bi, naposljetku, trebalo završiti zaključenjem ugovora 

sukladno kojem će se Lovačko društvo Kamenjarka upisati kao suvlasnik na tih 302/1008 

dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić, upisane u z.k.ul. 2610, k.o. Kornić, i kojim će se utvrditi 

međusobni odnosi suvlasnika vezani za upravljanje predmetnom nekretninom. 

Član vijeća Goran Marević konstatira kako na području Grada Krka imamo više Lovačkih 

domova, te kakvi su vlasnički  odnosi u njima? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su ostali domovi u vlasništvu Lovačkih 

društava,  te Grad Krk  prema mojim saznanjima nema u istima vlasničkih udjela.   

Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje kakva je reakcija Lovačkog društva obzirom na 
odnose vlasništva Grad 70 % Lovačko društvo 30%?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je to sporazumno rješenje.  

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  
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O D L U K U  

za priznavanje  prava suvlasništva Lovačkom društvu Kamenjarka sa sjedištem u 

Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2 k.o. Kornić (Lovački dom u Korniću) na temelju ulaganja 

u izgradnju 

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

 

Ad 13.  

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i 

obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka, iznio je Marinko Bajčić te istaknuo 

kako je temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu, Gradsko vijeće Grada Krka, 2009. godine, 

donijelo Odluku o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom 

Grada Krka, a kojom se uređuju prava i obveze Grada Krka, kao njezinog osnivača. 

 Obzirom da je od usvajanja predmetne Odluke došlo do izmjena zakonske regulative koja 

uređuje sustav i nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave, (sukladno Izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim 

izborima te nedavno donesenim Izmjenama i dopunama Statuta Grada Krka), njezine izmjene 

podrazumijevaju usklađivanje se s novim zakonskim rješenjima, kao i odredbama Statuta 

Grada Krka, a tiču se nadležnosti gradonačelnika koji odsad osim što imenuje i razrješuje 

zapovjednika i zamjenika zapovjednika Postrojbe, imenuje i članove njezinog Upravnog 

vijeća.  

 

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 izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom 

vatrogasnom postrojbom Grada Krka 
 ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 14.  

 

a) Kraće obrazloženje po prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Grada Krka za  2017. godinu iznio je Marinko Bajčić. 

 

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   

A N A L I Z U 

stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za  2017. godinu 
( vidi prilog predmetni prijedlog Analize  koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

 

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 

2018. godinu (sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje), iznio je Marinko 

Bajčić. 

U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević iznio je kako bi iz popisa 

potrebnih stvari i opreme trebalo izbaciti čačkalice, posude za šampanjac i sl. jer to nije 

oprema potrebna za rad Civilne zaštite.  

Marinko Bajčić je prihvatio primjedbu navodeći da se u popisu potkrala greška pa je 

navedena i nepotrebna oprema.  
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 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   

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 na području Grada Krka za 2018. godinu 
( vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg Plana razvoja …. koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika)  

 

 

 

Ad 15. 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te istaknuo sljedeće: 

Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka donijelo je Upravno vijeće JVP u ožujku 2010. 

godine, nakon što je Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici od 25. veljače 2010. godine dalo 

prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta, sukladno uvodnim odredbama Zakona  o 

ustanovama i Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom 

postrojbom Grada Krka  («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 58/09). 

Kako je u proteklom razdoblju došlo do izmjena zakonske regulative koja uređuju sustav i 

nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave (Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima te  u vezi s time donesene su 

Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, pokrenut je i postupak Izmjene i dopune Statuta Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka kojima se usklađuju pojedine odredbe s novim zakonskim 

rješenjima. 

Upravno vijeće JVP je na sjednici održanoj 7. veljače 2018. godine nakon razmatranja Nacrta 

– radnog prijedloga utvrdilo Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta JVP Grada Krka te je isti 

prijedlog sukladno uvodnim propisima uputilo  Osnivaču – Gradu Krku u cilju ishođenja 

prethodne suglasnosti. 

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   

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka 
( vidi prilog Zaključku predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka, koji čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

 Ad 16.  

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina 

Frankopan“ Krk, iznio je Marinko Bajčić. 
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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   

 

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 17. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada 

Krka, obrazložio je Marinko Bajčić te istaknuo kako  dosadašnjim članovima vijeća mjesnih 

odbora uskoro ističe četverogodišnji mandat, ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove 

vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, i to premijerno za Mjesni odbor Krk Istok i 

Mjesni odbor Krk Zapad, te za Mjesni odbor Kornić, Mjesni odbor Milohnići, Mjesni odbor 

Poljica, Mjesni odbor Skrbčići - Pinezići i Mjesni odbor Vrh, a što se planiraju održati u 

nedjelju, 10. lipnja 2018. godine.  

Tijela zadužena za provedbu izbora, sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o izboru 

članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, su: stalni i prošireni sastav Gradskog 

izbornog povjerenstva koje imenuje gradonačelnik te birački odbori koje imenuje Gradsko 

izborno povjerenstvo. 

 

Član vijeća David Mrakovčić iznio je primjedbu kako je 10. lipnja već početak sezone te da 

bi bilo bolje odrediti datum izbora u mjesecu svibnju, na što je gradonačelnik Darijo Vasilić 

odgovorio kako se vodilo računa o vjerskim blagdanima i danima Grada, te je 10. lipnja bio 

najprikladniji datum za izbore članove vijeća mjesnih odbora.  

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 raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 18.  

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o oslobađanju  Županijske lučke uprave Krk od plaćanja 

komunalnog doprinosa za rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i proširenje postojećeg 

lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza rekonstrukcije luke 

Krk), iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo da je Županijska lučka uprava Krk 

investitor je izgradnje odnosno rekonstrukcije “ribarske luke“ – produženje i proširenje 

postojećeg lukobrana i izgradnja benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza 

rekonstrukcije luke Krk). 
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Za predmetnu rekonstrukciju investitor je ishodio pravomoćnu Građevinsku dozvolu. 

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom 

doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 42/04, 34/09, 27/10, 19/12, 

13/13 i 9/15), na temelju predmetne Građevinske dozvole i Analitičkog iskaza izračuna 

veličina iz Glavnog projekta  zajedničke oznake broj:15-070-GP od kolovoza 2015. godine, 

od strane Odsjeka za komunalno gospodarstvo izvršen je obračun komunalnog doprinosa čija 

visina za navedenu rekonstrukciju iznosi ukupno 500.681,94 kuna  

Člankom 8. naprijed citirane gradske Odluke o komunalnom doprinosu propisano je pored 

ostaloga da gradonačelnik može obveznika – investitora osloboditi plaćanja komunalnog 

doprinosa u cijelosti ili djelomično ako grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, 

trafostanice i javne govornice, javne garaže i parkirališta (stavak 1. podstavak 3.). 

Nadalje, odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao temeljnog 

zakona kojim je uređen sustav lokalne samouprave ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17),  

pored ostalog, utvrđene su ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih jedinica glede stjecanja i 

otuđivanja nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom u skladu s zakonom i 

Statutom Grada.  

U tom smislu, zakonskim odredbama ograničeno je pojedinačno raspolaganje gradonačelnika, 

tj. “Gradonačelnik odlučuje o sjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina  Grada čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, 

odnosno drugom raspolaganju imovinom.“ 

U kontekstu šireg tumačenja navedenih zakonskih odredbi, predmetno ograničenje odnosilo bi 

se i na drugu imovinu i financijska sredstva iznad utvrđenog iznosa. 

Kako utvrđena visina komunalnog doprinosa za navedenu rekonstrukciju “ribarske luke“ – 

produženje i proširenje postojećeg lukobrana i izgradnja benzinske postaje za plovila u luci 

Krk iznosi 500.681,94 kuna, što prelazi dozvoljenih 0,5% iznosa prihoda…, ostvarenih u 

prethodnoj godini, pa bi stoga predmetnu Odluku o oslobađanju Županijske lučke uprave Krk 

trebalo u konačnici donijeti predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Krka. 

U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević prokomentirao je čemu uvod kad  

Gradonačelnik  ne može samostalno donijeti Odluku. 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je u prednjem tekstu sve obrazloženo, te stoga 

se Odluka i prepušta na donošenje Gradskom vijeću, a kao predlagač dužan je sam obrazložiti 

odluku.   

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» i 1 (jedan) 

«suzdržan» donijelo je   

 

O D L U K U 

o oslobađanju  Županijske lučke uprave Krk od plaćanja komunalnog doprinosa za 

rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i proširenje postojećeg lukobrana i 
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izgradnju benzinske postaje za plovila u luci Krk (1. faza rekonstrukcije luke Krk) 

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

 

 

Ad 19. 

Pitanja i odgovori:  

 Članica vijeća Ines Balorda postavlja pitanje u kojoj smo fazi realizacije projekta 

POS-ovih stanova? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je proveden natječaj za 

izvođenje radova na izgradnji POS-ovih stanova, međutim ponuđene vrijednosti 

od strane izvoditelja radova / ponuđača  bile za cca 1.000,000,00 kn veće od 

projektantskih troškovnika koji su usklađeni sa Zakonom o POS-u. Obzirom da je 

Grad Krk trebao preuzeti financiranje razlikre, odlučeno je da APN poništi natječaj 

javne nabave za izvođenje radova na izgradnji POS-ovih stanova i provede 

ponovni natječaj javne nabave. 

APN je raspisao novi natječaj,  te je 05. travnja 2018. g. ponovno otvaranje 

ponuda.  

Grad Krk je spreman izvođaču radova dati odobrenje da se radovi izvode i tijekom 

turističke sezone 2018. godine.  

 Član vijeća Darko Purić postavlja pitanje da li se Grad Krk planira javiti na natječaje 

strukturnih fondova čija je ukupna vrijednost 300.000,000,00 kn. 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić je odgovorio je da je upoznat s pozivom za 

dostavu prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda: „Unapređenje 

usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja“ i da se s Dječjim 

vrtićem pripremaju projekti koji bi se mogli kandidirati.    

 Član vijeća David Mrakovčić otvara pitanje upravljanja državnim poljoprivrednim 

zemljištem, te predlaže kako bi Centar za poljoprivredu i održivi razvoj mogao 

pripomoći Gradu u realizaciji upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem.  

 Gradonačelnik prihvaća prijedlog i predlaže da se Centru povjeri izrada plana 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.  

 Član vijeća Anto Čabraja iznosi kako je u Domu umirovljenika „Mali Kartec“ došlo 

do nekorektnih odnosa između uprave i djelatnika koji djelatnici su bili na razgovoru i 

kod Gradonačelnika, te ima li Gradonačelnik kakvih saznanja o istom? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da Grad Krk nema osnivačkih prava 

nad ustanovom Dom umirovljenika „Mali Kartec“ već Primorsko goranska 

županija, ali je upoznat s nastalim problemima.  

 Član vijeća Josip Brusić postavlja pitanje vezano za dinamiku radova na izgradnji 

projekta „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacije sustava 

odvodnje“ i može li se očekivati skori dovršetak radova na dionicama koje su 

započete? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su na Koordinaciji JLS otoka 

Krka i Skupštini Ponikve voda d.o.o.  upoznati s problematikom izvođenja radova 

i kašnjenjem rokova.  
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Obrazloženje glavnog izvoditelja za kašnjenje radova je da su vremenski uvjeti bili 

loši, te navode i nedostatak radne snage i dodatne zahtjeve investitora za polaganjem  

DTK instalacija i instalacija oborinske odvodnje. 

U gradu Krku, ulice Ružmarinska i V. Tomašića,  te Plavnička ulica, trebale bi biti 

dovršene do kraja travnja. Dok bi ulice Ivana Zajca i V. Lisinskog u gradu Krku, ako 

sve bude po dinamičkom planu radova, trebale biti dovršene do 15. lipnja 2018.  

Radovi će se nastaviti 15. rujna kad prestaje zabrana izvođenja radova.  

U Korniću se svi radovi odvijaju prema rasporedu.  

Josip Brusić postavlja pitanje naplate plaže u kampu Ježevac? Iznajmljivači strahuju 

da  bi kamp Ježevac tj. tvrtka Valamar mogla početi vršiti naplatu za pristup plaži u 

kampu, obzirom da su kamp podigli na višu razinu usluge, čime bi grad izgubio plažu?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić smatra da se tako nešto ne smije dogoditi jer autokamp 

Ježevac ima otvorenu koncesiju i koncesijska odobrenja i takav oblik gospodarenja 

pomorskim dobrom ne omogućava koncesionaru zabranu pristupa ili naplatu 

korištenja plaže.  

 

U nastavku sjednice Gradonačelnik je obavijestio prisutne kako su dovršeni radovi na 

uređenju Velike vijećnice, tj. nove kino dvorane.  

Tvrtka Vecla se registrirala za kinooperatora, te će djelatnik Vecle biti zadužen za 

dvoranu.  

Otvorenje kino dvorane planirano je za 06. travnja 2018. godine.   

 

  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.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Matejčić                                                                      Gradskog vijeća Grada Krka  

                                                                                  Marinko Pavlić                         
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