GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj:2142/01-01-19-3
Z A P I S N I K
13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 29. siječnja 2019. godine u Maloj
Vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Marinko Pavlić, Josip Brusić, Barbara Toljanić, Ines Balorda, Siniša
Patrk, Goran Marević, Anto Čabraja, Berislav Manestar, Franjo Volarić i Milan Žužić.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir Miler
Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Radmila
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Mladena Matejčić, viši
stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, Danko Milohnić, direktor tvrtke
Vecla d.o.o. i Igor Gržetić izrađivač Internet stranica Grada Krka.
Izostanak sa sjednice opravdali su sljedeći članovi vijeća: Danijel Brozić, Josip Mrakovčić,
David Mrakovčić, Darko Purić i Zlatko Morožin.
Sjednicu otvara Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na sjednici
prisutno 10 (deset) 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:
 Zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za upis
pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk) na
lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk.
Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89.
Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 10 (deset) glasova «za», donijelo je:
Zaključak da se Dnevni red dopuni novom točkom i to:
 Zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za
upis pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o.
Krk) na lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk.
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U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 19.
prosinca 2019. godine.
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.
3. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad odnosno k.o. Krk i to: (zamjena
k.č. 3822/8 k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) površine 602 m 2, u vlasništvu Grada Krka, u
naravi zemljište koje se nalazi unutar područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito
stambene namjene za k.č. 3853/5 k.o. Krk grad (z.č. 1570/3 k.o. Krk) površine 358 m 2 koja
parcela ulazi u sastav zapadne zaobilaznice oznake GU 1, te k.č. 3853/1 k.o. krk grad (z.č.
1570/1 k.o. Krk), površine 200 m2 i k.č. 3853/6 k.o. Krk grad (z.č. 1570/4 k.o. Krk), sve
vlasništvo Biserke Mahulje iz Rijeke, Jelačićev trg 1.
4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o Krk grad odnosno k.o. Krk i to: (zamjena
k.č. 3822/1 k.o. Krk grad (z.č. 1568/1 k.o. Krk) u vlasništvu Grada Krka, u naravi zemljište
koje se nalazi unutar građevinskog područja grada krka, u zoni mješovite namjene, pretežito
stambene namjene za k.č. 3820/2 k.o. krk grad (z.č. 1569/4 k.o. Krk) površine 710 m2 koja
parcela ulazi u sastav zapadne gradske obilaznice oznake GU 1, vlasništvo Dragutina i
Marije Kosić iz Krka, Lina Bolmarčića 22.
5. Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja
(zaključenog između Grada Krka i Jedriličarskog kluba Plav kao nositelja prava građenja, na
nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk grad.)
6. Prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje
ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.
8. Zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za upis
pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk) na
lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk.
9. Pitanja i odgovori.

Ad 1.
U raspravi po Zapisniku sa 12. sjednice Gradskog vijeća održane 19. prosinca 2018. godine, član
vijeća Goran Marević smatra da u Zapisniku nije napisan točan podatak u točki 14. Pitanja i
odgovori gdje je član vijeća Milan Žužić postavio pitanje za potrebu fugiranja kamena u
Frankopanskoj ulici uz Trg Krčkih glagoljaša u gradu Krku.
Gradonačelnik je odgovorio kako će se dati nalog Odsjeku za komunalno gospodarstvo da
zatraži ponudu i naruči izvođenje radova fugiranja ulice.
Vijećnik iznosi da on i članovi vijeća David Markovčić i Darko Purić nisu čuli da je
Gradonačelnik tako odgovorio na to pitanje, te moli snimku 12. sjednice Gradskog vijeća.
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako će mu sukladno Poslovniku Gradskog vijeća ista
biti dostavljena.
Nadalje, član vijeća Goran Marević navodi kako nije zadovoljan odgovorom Ponikve Eko otok
Krk vezano za postavljeno pitanje odvoza otpada s objekta koji se rekonstruira u staroj jezgri
grada Krka (Ribarska ulica) u vlasništvu Mladene Matejčić. Navodi kako tvrtka Ponikve nije
registrirana za odvoz / zbrinjavanje građevinskog otpada i u odgovoru Ponikve ništa nije istinito.
Prije održavanja ove sjednice Gradskog vijeća kontaktirali su šefa mehanizacije ( održavanja
voznog parka i baja) koji im je potvrdio kako je ukazao direktoru Ivanu Jurešiću na
„nedozvoljene radnje“ vezane uz odvoz građevinskog otpada, te kako imaju slike i snimke
građana.
Nadalje u odgovoru tvrtke Ponikve ništa nije istinito čak im je i obračun troškova netočan.
Potrebno je pokrenuti neki drugi postupak jer se ovim povređuje više stvari, osobito to što je
očito da je naša komunalna tvrtka servis zaposlenicima. Navodi kako bi volio da se taj postupak
još istraži ili da se održi sastanak s Ponikvom kako bi im oni ukazali na pogrešno poslovanje.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa devet (devet) glasova „za“ i 1 (jedan) „ protiv“
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 19. prosinca 2018.
godine.
Ad 2.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, iznio je gradonačelnik Darijo
Vasilić ter istaknuo kako je krajem prošle godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno u
smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, a koje ne
mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn.
Takva odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do
15. prosinca tekuće godine, s time da se primjenjuje od 01. siječnja naredne godine, i to do
donošenja nove odluke, a dostavlja se Poreznoj upravi radi objave na njihovim internetskim
stranicama.
Za 2019. ova se odluka mora donijeti najkasnije do 31. siječnja, a ako predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave istu ne usvoji u propisanom roku, visina paušalnog poreza po
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski
turizam iznosila bi 750,00 kn.
Prema tome, ovom Odlukom iznosi paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam ostaju na dosadašnjim
vrijednostima, tj. ne povećavaju se. Za naselje Krk (A razred; koeficijent 1,0) iznosi 350,00 kn;
za Kornić (B; 0,85) 297,50 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C; 0,70) 245,00 kn; te za sva
ostala naselja Grada Krka (Bajčiće, Brusiće, Broziće, Kapovce, Lakmartin, Linardiće, Muraj,
Nenadiće, Poljica, Vrh, Kosiće, Salatiće i Žgaljiće) (D; 0,50) 175,00 kn.
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Obveznik poreza na dohodak kojem se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička
osoba - građanin, iznajmljivač, odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva. Od paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za Robinzonski turizam, na području Grada Krka u 2016. godini ukupno je
uprihodovano 852.000,00 kn, u 2017. 880.000,00 kn, a u 2018. 950.139,00 kn.
Nadalje Gradonačelnik navodi kako većina iznajmljivača ima prebivalište na području Grada
Krka, i od njih prihod od poreza ide Gradu Krku, dok ostali ostali koji nisu prijavljeni na našem
području, njihovi prihodi od paušalnog poreza idu Gradu / Općini gdje imaju prebivalište.
Pokušati ćemo kroz Udrugu Gradova dati prijedlog da prihod od paušalnog poreza pripada
Gradu / Općini u kojoj se i ostavaruje prihod.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 10 (deset) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 3.
Obrazloženje po prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad odnosno k.o. Krk i
to: (zamjena k.č. 3822/8 k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) površine 602 m 2, u vlasništvu
Grada Krka, u naravi zemljište koje se nalazi unutar područja grada Krka, u zoni mješovite,
pretežito stambene namjene za k.č. 3853/5 k.o. Krk grad (z.č. 1570/3 k.o. Krk) površine 358 m 2
koja parcela ulazi u sastav zapadne zaobilaznice oznake GU 1, te k.č. 3853/1 k.o. krk grad (z.č.
1570/1 k.o. Krk), površine 200 m2 i k.č. 3853/6 k.o. Krk grad (z.č. 1570/4 k.o. Krk), sve
vlasništvo Biserke Mahulje iz Rijeke, Jelačićev trg 1, iznijela je Radmila Živanović Čop:
Grad Krk raspisao je natječaj za prodaju (zamjenu) nekretnina u vlasništvu Grada Krka za k.č.
3822/8 k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) površine 602 m2, u naravi zemljište koje se nalazi
unutar područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito stambene namjene.
Početna vrijednost za navedenu parcel utvrđena je u iznosu od 150 Eura po m2 zemljišta. Za
kupnju ( zamjenu predmetnog zemljišta prispjela je jedan ponuda I to Biserka Mahulja iz Rijeke
sa ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene za zemljište u vlasništvu Grada Krka u iznosu od
150 Eura po m2, s time da je imenovana ponudila u zamjenu zemljište koje ima u vlasništvu I to:
3853/5 k.o. Krk grad (z.č. 1570/3 k.o. Krk) površine 358 m2 koja parcela ulazi u sastav zapadne
zaobilaznice oznake GU 1, te k.č. 3853/1 k.o. krk grad (z.č. 1570/1 k.o. Krk), površine 200 m 2 i
k.č. 3853/6 k.o. Krk grad (z.č. 1570/4 k.o. Krk.
Utvrđeno je da Grad Krk ima ekonomski I pravni interes za stjecanje prava vlasništava na
zemljištu koje je ponuđeno u zamjenu iz razloga jer k.č. 3853/5 k.o. Krk grad ulazi u sastav
zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1 za koju je prometnicu u tijeku rješavanje imovinsko
pravnih odnosa radi mogućnosti izgradnje iste, dok su k.č. 3853/1 k.o. Krk grad I k.č. 3853/6 k.o.
Krk grad u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište unutar građevinskog područja grada krka,
koje će ući u sastav građevinskih parcela koje će se formirati na tom području.
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U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević istaknuo je kako je član vijeća
Siniša Patrk već bio postavio pitanje vezano uz zakup poljoprivrednog zemljišta, te predlaže da
kad budemo donijeli Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, da bi bilo dobro da
određene dijelove zemljišta za koje se utvrdi da će nam biti potrebni, ostave za potrebe Grada,
kako ne bi plaćali visoke cijene zemljišta kao u ovom slučaju.
Nakon rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika
Gradskog vijeća, jednoglasno sa 10 (deset) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad odnosno k.o. Krk
(zamjena k.č. 3822/8 k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) površine 602 m2, u vlasništvu Grada
Krka, u naravi zemljište koje se nalazi unutar područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito
stambene namjene za k.č. 3853/5 k.o. Krk grad (z.č. 1570/3 k.o. Krk) površine 358 m 2 koja
parcela ulazi u sastav zapadne zaobilaznice oznake GU 1, te k.č. 3853/1 k.o. krk grad (z.č.
1570/1 k.o. Krk), površine 200 m2 i k.č. 3853/6 k.o. Krk grad (z.č. 1570/4 k.o. Krk), sve
vlasništvo Biserke Mahulje iz Rijeke, Jelačićev trg 1 -( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja
čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 4.
Obrazloženje po prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o Krk grad odnosno k.o. Krk i
to: (zamjena k.č. 3822/1 k.o. Krk grad (z.č. 1568/1 k.o. Krk) u vlasništvu Grada Krka, u naravi
zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja grada krka, u zoni mješovite namjene,
pretežito stambene namjene za k.č. 3820/2 k.o. krk grad (z.č. 1569/4 k.o. Krk) površine 710 m 2
koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske obilaznice oznake GU 1, vlasništvo Dragutina i
Marije Kosić iz Krka, Lina Bolmarčića 22, iznijela je Radmila Živanović Čop te istaknula kako
je Grad Krk raspisao natječaj za prodaju ( zamjenu) nekretnina u vlasništvu Grada Krka za k.č.
3822/1 k.o. Krk grad (z.č. 1568/1 k.o. Krk) u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinskog
područja grada krka, u zoni mješovite namjene, pretežito stambene namjene.
Za kupnju ( zamjenu predmetnog zemljišta prispjela je jedna ponuda I to Dragutin I Marija Kosić
iz Krka, L. Bormarčića 22 sa ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene za zemljište u vlasništvu
grada krka u iznosu od 155 Eura po m2 zemljišta, s time da su imenovani ponudili u zamjenu
zemljište koje imaju u vlasništvu I to k.č. 3820/2 k.o. krk grad (z.č. 1569/4 k.o. Krk) površine
710 m2 koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske obilaznice oznake GU 1,
Utvrđeno je da Grad Krk ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništava na
zemljištu koje je ponuđeno u zamjenu iz razloga jer k.č. 3820/2 k.o. Krk grad ulazi sastav
zapadne zaobilaznice oznake GU 1, za koju je prometnicu u tijeku rješavanje imovinsko pravnih
odnosa .
Bez rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog
vijeća, jednoglasno sa 10 (deset) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad odnosno k.o. Krk
(zamjena k.č. 3822/1 k.o. Krk grad (z.č. 1568/1 k.o. Krk) u vlasništvu Grada Krka, u naravi
zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja grada krka, u zoni mješovite namjene,
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pretežito stambene namjene za k.č. 3820/2 k.o. krk grad (z.č. 1569/4 k.o. Krk) površine 710 m 2
koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske obilaznice oznake GU 1, vlasništvo Dragutina i
Marije Kosić iz Krka, Lina Bolmarčića 22-( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni
dio ovog Zapisnika)

Ad 5.
Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja (zaključenog
između Grada Krka i Jedriličarskog kluba Plav kao nositelja prava građenja, na nekretnini u
vlasništvu Grada Krka, oznake 3932/3 površine 1440 m 2, k.o. Krk grad.) obrazložila je Radmila
Živanović Čop te istaknula kako je temeljem odluke Gradskog vijeća, Grad Krk je s
Jedriličarskim klubom Plav iz Krka zaključio Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini u
gradskom vlasništvu, oznake 3932/3, površine od 1440 m2, k.o. grad Krk, i to radi izgradnje
građevine sportsko-rekreacijske namjene, a namijenjene radu udruga čija je primarna djelatnost
iz područja sporta i rekreacije na moru.
Naime, temeljem odredbi predmetnog Ugovora Jedriličarski klub Plav, kao investitor, prethodno
navedenu građevinu trebao je izgraditi u roku od dvije godine od dana zaključenja Ugovora. No,
kako iz europskih fondova nije uspio osigurati sredstva potrebna za investiranje, obzirom da je
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odbila zahtjev za potporom
(koja je podnesena u okviru Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu) predloženo je sporazumno raskidanje Ugovora, odnosno, s
ciljem budućeg investiranja, vraćanje imovinskih odnosa u korist Grada Krka.
U raspravi po predmetnoj temi gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako je cilj Grada bio da
prenošenjem prava građenja na Jedriličarski klub „Plav“ omogući klubu kandidiranje projekta na
Eu fondove i dobivanje sredstava za izgradnju objekta iz fondova.
Kako Jedriličarski klub u tome nije uspio, što se vidi iz priloženog Rješenja, ponovo treba
imovinsko pravne odnose prebaciti na Grad kao investitora jer će se projekt graditi iz sredstava
Proračuna.
U raspravu se uključio član vijeća Goran Marević koji je postavio sljedeće pitanje: u 2018.
godini je u Proračunu bilo osigurano 380.000,00 kn, ove godine 400.00,00 kn za izgradnju
objekta Jedriličarskog kluba. Koji su radovi planirani za taj iznos sredstava?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se tim sredstvima namjerava napraviti iskope,
nasip sa betonskom pločom gdje je sad spremište kluba, te da se u skladu s projektom izgrade
potporni i temeljni zidovi i temeljna ploča.
Konstrukcija će biti predmet nabave u 2020. godini.
Nakon rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika
Gradskog vijeća, jednoglasno sa 10 (deset) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja (zaključenog između Grada
Krka i Jedriličarskog kluba Plav kao nositelja prava građenja, na nekretnini u vlasništvu
Grada Krka, oznake 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk grad.)
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
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Ad 6.
Obrazloženje po prijedlogu Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, iznio je Marinko
Bajčić te istaknuo kako se ovom Izmjenom Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka usklađuje se
s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka, i to na način da se članak 21., stavak 1. mijenja te
glasi: članu vijeća dostupni su svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se odnose na
pitanja o kojima raspravlja i odlučuje Vijeće, osim onih koji su zaštićeni temeljem odredbi Opće
Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zakonskih odredbi.
U raspravi po prijedlogu Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka član vijeća Goran
Marević postavio je pitanje: ako vijećnici dobiju materijal 5 dana prije održavanja sjednice
Gradskog vijeća, a Odbor se obično sastane dan prije vijeća, kako će se pripremiti za vijeće ako
čekaju odgovor pročelnika 15 dana? Ako Odbori ne dobiju materijal najkasnije 1 dan prije vijeća
koji su im potrebni za rad onda su Odbori samo forma.
U poslovniku piše da Odbori učestvuju u odlučivanju i da mogu napraviti svoj Pravilnik i
pripremiti još neke druge materijale.
Predlaže se da se organizira sastanak i da probamo svi skupa pripremiti jedan logičan primjer
Pravilnika o radu Odbora.
Gradonačelnik Darijo Vasilić je odgovorio da je činjenica da materijali za Gradsko vijeće idu 5
dana prije održavanja sjednice, a rokovi pročelnika prema Poslovniku su 15 dana, međutim to je
vezano za problematiku pitanja kad su potrebne anlize i sl., te kad odgovor ne možemo dati
odmah. Isto kao i kad se postavlja pitanje Gradonačelniku na aktualnom satu, ukoliko
Gradonačelnik ne raspolaže podacima, odgovor je dužan dostaviti u roku od 30 dana. Ovakav
primjer Poslovnika što ga mi imamo ima većina JLS u Hrvatskoj jer je preuzet od Udruge
Gradova.
Vijećnici i Odbori Gradskog vijeća bi trebali raditi između sjednica, te u tom slučaju rok od 15
dana za odgovor pročelnika je razuman rok.
U nastavku sjednice član vijeća Goran Marević ističe kako je na prošloj sjednici Gradonačelnik
izjavio da je pristup voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo pogrešan, kad nam je dao na
raspolaganju odmah informacije, a sad ispada da je u redu.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je odgovor bio vezan u smislu zaštite osobnih
podataka.
Nadalje, član vijeća Goran Marević postavlja pitanje vezano za održanu sjednicu Odbora za
poljoprivredu, da li će se dobiti njihov zapisnik?
Odgovorio je Marinko Bajčić: sve službe upoznate su sa Zapisnikom Odbora za poljoprivredu
čiji glavni koordinator je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler.
U raspravu se uključio i Zamjenik gradonačelnika koji je istaknuo da je zapisnik Odbora za
poljoprivredu predan Gradonačelniku radi davanja mišljenja na isti, te će se o temama i
prijedlozima iz Zapisnika Odbora za poljoprivredu raspravljati na Kolegiju.
Nakon rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika
Gradskog vijeća, jednoglasno sa 9 (devet) glasova «za» i 1 (jedan) «protiv» donijelo je
IZMJENE POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆAGRADAKRKA
( vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Poslovnika koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)
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Ad 7.
Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja
Centra za kulturu Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te istaknuo sljedeće: u tročlano
Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka, obzirom da
aktualnom čelniku u ožujku ove godine ističe četverogodišnji mandat, kao predstavnici Grada
Krka, imenovani su: Serđo Samblić i Ana Bajčić Hrgovčić. Trećeg člana imenuje ravnatelj/ica
Ustanove iz reda stručnih djelatnika. (Natječajno povjerenstvo zaprima prijave na natječaj i
utvrđuje da li su prijave zaprimljene pravovremeno te da li ispunjavaju sve tražene uvijete.
Temeljem pristiglih prijava ono podnosi prijedlog Gradskom vijeću za imenovanjem
ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka.
Član vijeća Goran Marević predlaže da Jovana Čutul članica Odbora za društvene djelatnosti
Gradskog vijeća Grada Krka, bude član Natječajnog povjerenstva umjesto jednog člana od strane
Grada.
Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Pavlić dao je na glasovanje prijedlog člana vijeća Gorana
Marevića.
Bez rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog
vijeća, 1 (jedan) glas «za», 1 (jedan) «suzdržan» i 8 (osam) «protiv» odbijen je prijedlog.
Nakon rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika
Gradskog vijeća, sa 9 (devet) glasova «za» i 1 (jedan) «protiv» donijelo je
ODLUKU
o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za
kulturu Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 8.
Zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za upis
pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk) na lokaciji
brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk, obrazložila je Radmila Živanović Čop.
U raspravi po predmetnoj temi Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je kako Brodogradilište
Krk nikad nije moglo steći vlasništvo jer se radi o pomorskom dobru na koje ne mogu biti
upisani privatni vlasnici.
Državno odvjetništvo je sudskim postupkom upisali javno dobro – pomorsko dobro u polovici
čestice, a druga polovica je ostala društveno vlasništvo korisnik Općina Krk.
Državno odvjetništvo predlaže da se nagodimo i da vlasništvo na dijelu općeg dobra na koji je
upisana Općina Krk, priznamo u korist RH.
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Predlažemo da se zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu
za upis pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk) na
lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk, usvoji i potpiše nagodba.
U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević predlaže da svakako treba osigurati
pravo prolaza po čestici koju im prepuštamo radi projekta novog lukobrana i općenito zbog
razvoja lučke infrastrukture.
Gradonačelnik Darijo Vasilić potvrdio je kako se već razgovaralo o putu, ali prethodno put treba
ucrtati u UPU 1 Krk.
Nakon rasprave temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika
Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 1 (jedan) «protiv» donijelo je
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da sa Republikom Hrvatskom zastupanoj po
Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zaključi izvansudsku nagodbu na temelju koje će
se na ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk upisati pomorsko dobro.
Ad 9.
Pitanja i odgovori.
 Član vijeća Goran Marević:
Sutra se održava Upravno vijeće Županijske lučke uprave, zapošljavaju se osobe koje nisu s
našeg područja i na koje se troši 50.000,00 – 60.000,00 kn godišnje samo na putne troškove.
Smatra da i mi ovdje u Krku imamo kvalitetnog kadra koji bi radio u Lučkoj upravi.
Nadalje, navodi da su Ugovori za plovila pisani u tri primjerka i da u ugovoru piše: “Ugovor je
potpisan u tri istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava ŽLU Krk, a u slučaju neistovjetnosti
sadržaja ovog Ugovora kao mjerodavan se uzima onaj koji je nalazi u pismohrani ŽLU”.
Navodi da pravno to nikako nije dobro formulirano, da takav sadržaj Ugovora otvara vrata za
moguće razne malverzacije i pogodovanje, te zahtijeva da se pravno obrazloži upitni članak
predmetnog Ugovora.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako nije u ingerenciji Grada zapošljavanje u
Lučkoj upravi, iz razloga jer je Lučkoj upravi osnivačPGŽ.
Ravnatelju ŽLU uputiti će se predmetno pitanje vezano za sporni članak Ugovora.
Članica vijeća Barbara Toljanić izjavila je kako je ona odradila vježbenički staž u Lučkoj
upravi i kako je bila pozvana za posao, međutim ona je odbila, te su se zaposlile dvije djelatnice
koje su bile također na vježbeničkom i koje su već uhodane u posao.
 Član vijeća Berislav Manestar postavlja pitanje kako je lučki kapetan mogao dobiti vez
preko puta benzinske crpke na Šetalištu Sv. Bernardina? Nadalje, navodi kako građani
godinama čekaju vez a on ga je dobio prije svih na listi čekanja?
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Danko Milohnić, direktor Vecle d.o.o. i član Upravnog vijeća ŽLU, odgovorio je kako je
svjestan da u krčkoj luci vlada nered, Upravno vijeće Županijske lučke uprave odlučilo je
izvršiti reviziju dodjele vezova, nakon čega će se objaviti lista prioriteta.
U raspravu se uključio član vijeća Franjo Volarić, koji se nadovezao na temu dodjele veza
Lučkom kapetanu, te izjavio kako je upoznat sa situacijom, da je spomenuti vez od Lučke
kapetanije, te kako kapetanija trenutno nema svoje plovilo lučki kapetan pa lučki kapetan
koristi privatno plovilo za pomorske intervencije.
 Član vijeća Ante Čabraja pohvaljuje Grad Krk radi asfaltiranja dijela ulice Sv. Ivana u
gradu Krku, napominje kako se u ulici Ivana Meštrovića i Paradizzo već dugo izvode
radove na fekalnoj kanalizaciji i postavlja pitanje kad se planira završetak radova?.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je tvrtka Ponikve i G.P. Krk odradila već 35
% ugovorenih radova. Odobreni su novi rokovi od strane EU fondova koji su vremenski
značajno produženi. Općenito kraj poslova bi trebao biti u lipnju 2021. godine.
 Potpredsjednik vijeća Josip Brusić postavlja isto pitanje vezano za Plavničku ulicu,
navodeći kako je to vrlo važna dionica zbog prometa prema kampu Ježevac, kao i
iskopane dionice kanala u staroj gradskoj jezgri?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio kako je upoznat s situacijom da se u dijelu
Plavničke ulice od nekadašnje mesnice Jarnečić do Šumarije promijenila kota kanalizacije.
Na tom području veliki je broj stanara i iznajmljivača, te se nadamo da će se radovi završiti u
skladu s dinamičkim planom prije 15. lipnja 2019. godine.
 Član vijeća Berislav Manestar postavlja pitanje: u Odluci iz točke 2. današnjeg
Dnevnog reda sjednice vijeća spominje se robinzonski smještaj, te moli objašnjenje što je
to, odnosno kakav je to vid smještaja?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je to vid smještaja koji se nalazi u prirodnom
okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili prostora u kojima se gostima pružaju usluge
smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima. Osnovno obilježje ovakve vrste smještaja
je da objekt nije priključen na infrastrukturu (struja, voda, kanalizacija, plin, telefon).
U raspravu se uključio pročelnik Marinko Bajčić koji je objasnio da smještajna jedinica
može biti za maximalno 30 osoba.
Član vijeća Goran Marević obrazložio je kako je to nekontrolirani vid turizma jer lako
može doći do požara u prirodi.
Nadalje gosp. Marević iznosi kako je rok od strane Eu fondova na projektu kanalizacije
produžen za još 365 dana što znači da li će se raditi i u vrijeme turističke sezone i jesu li
sredstva osigurana obzirom da se po gradu postavlja DTK infrastruktura?
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se u vrijeme ljetne sezone radovi neće
izvoditi. Do 15. lipnja ulice će se dovesti u uporabnu fazu, a radovi nastaviti 15. rujna. U
starogradskoj jezgri završena su Konzervatorska istraživanja te očekujemo svaki dan
odobrenje Konzervatorskog odjela za nastavak radova.
Nastavak radova će biti na jesen u Mahnićevoj ulici. Sa postavom fekalne kanalizacije ide i
postava DTK za koju je ishođena građevinska dozvola. Tvrtka Ponikva Eko otok Krk gradi
DTK i oni su registrirani kao infrastrukturni operateri. Troškovi za DTK mrežu i za
oborinsku odvodnju biti će financirani iz prenesenog viška prihoda nad rashodima iz 2018.
godine, prenamjenama u Programu građenja za 2019. godinu.
Trenutno su to iznosi koji opterećuju Proračun ali je šteta sad kad se radi fekalna i imamo
otvorene rovove ne izvesti i radove na postavi DTK i oborinske.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grada Krka
Marinko Pavlić

11

