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               GRADSKO VIJEĆE 

 

    Klasa: 021-05/21-01/04  

    Urbroj: 2142/01-01-21-3 

  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K     

 

 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. srpnja  2021. godine, u Velikoj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 19,00 sati. 

Nazočni: Nikša Franov, Josip Brusić, Franjo Volarić, Barbara Toljanić, Helga 

Bendiš – Žmirić, Milan Žužić,  Dinko Jakovljević, Jovana Čutul, Zoran Morožin, 

Dalibor Pahlić, Goran Marević i  Anto Čabraja.      

Odsustvovanje sa sjednice opravdala je članica vijeća Vanda Dunato.   

Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO Grada Krka, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne 

i kadrovske poslove i Igor Gržetić, izrađivač Internet stranica Grada Krka.   

Na temelju članka 153. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka sjednici prisustvuju građani 

grada Krka i to: Dubravka Dijanić, Alojzije Franolić, Kristina Karabaić, Tijana Novaković i 

Darko Tomljanović.  

Sjednicu otvara Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je na sjednici 
prisutno 12  (dvanaest) članova Vijeća,  te se u skladu s tim mogu donositi pravovaljane 

odluke.  

 

Predsjednik Gradsko vijeća Nikša Franov srdačno je pozdravio sve prisutne., te dao riječ 

gradonačelniku Dariju Vasiliću, koji je obavijestio članove vijeća da je pristigao Prigovor na 

Dnevni red 2. sjednice Gradskog vijeća od strane vijećnika Gorana Marevića koji u svom 

prigovoru navodi da predlaže izostavljanje točaka  2., 3., 4., 5., 6., 7 i 8  iz razloga što radna 

tijela Gradskog vijeća – Odbori nisu razmatrali prijedloge točaka predloženog Dnevnog reda.   

 

Nadalje, gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je članovima vijeća kako su Odbori 

Gradskog vijeća savjetodavna tijela te da Gradsko vijeće na temelju Zakona o lokalnoj i 

područnoj ( regionalnoj) samoupravi može pristupiti usvajanju točaka neovisno o mišljenju 

odbora.  

Kako radni materijal nije bilo moguće uputiti članovima Odbora  Gradskog vijeća jer oni još 

nisu od strane Gradskog vijeća izglasani, Gradonačelnik kao predlagač točke 2., 3., 4., 5., 6., 7 
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i 8  predloženog Dnevnog reda, predložio je da se iste razmatraju na sjednici  Gradskog vijeća 

koja će se održati sredinom rujna.   

Gradsko vijeće je bez rasprave, jednoglasno s 12 (dvanaest) glasova prihvatilo je prijedlog 

Gradonačelnika, kao predlagatelja akta, da se točke 2., 3., 4., 5., 6., 7 i 8  izostave s 

predloženog Dnevnog reda 2. sjednice Gradskog vijeća.   

   

Zatim je predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov, u smislu odredbi članka 117. stavak 1. i 

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

 Prijedlog Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i 

dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. 

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

Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za»  donijelo je:  

Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkom i to: 

 Prijedlog Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i 

dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 

U nastavku,  predsjednik Nikša Franov dao je na glasovanje u cijelosti Dnevni red 2. sjednice 

Gradskog vijeća Grada Krka, kojim se utvrđuje da je temeljem odredbi članka 40. Statuta 

Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je:  

 

Z a k l j u č a k 

Usvaja se Dnevni red 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka. 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje zapisnika sa (1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, 

održane 10. lipnja 2021. godine. 

2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću  Grada Krka za 2021. 

godinu. 

3. Prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela. 

4. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to: 

      a)  Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša; 

      b)  Odbora za proračun i financije; 

      c)  Odbor za statutarno-pravna pitanja; 

      d)  Odbora poduzetništvo i obrtništvo; 

      e)  Odbora za komunalno gospodarstvo; 

      f)   Odbora za turizam; 

      g)  Odbora za poljoprivredu; 

      h)  Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju; 

       i)  Odbora za razvoj mjesne samouprave; 

       j)  Odbora za društvene djelatnosti; 

      k)  Odbora za ravnopravnost spolova. 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Krka. 
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6. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka 

za 2021. godinu. 

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

Statuta Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan”. 

8.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

”Katarina Frankopan”. 

9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i 

dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. 

10. Pitanja i odgovori. 

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest) glasova „za“   donijelo je sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik s (1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, 

održane 10. lipnja 2021. godine. 

Ad 2. 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću  Grada Krka za 2021. 

godinu, ukratko je obrazložio pročelnik JUO Marinko Bajčić, te istaknuo sljedeće:  

 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.  

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dužna je 

osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim 

proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun.  

U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću planirana su u ukupnom iznosu od 

105.000,00 kn. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi 

jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj 

stranci, odnosno listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u 

predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog 

člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno listama 

grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom 

članu predstavničkog tijela.  

Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos 

od 1.750,00 kn, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i 

tromjesečni dodatak od još 175,00 kn.  

Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka 

tromjesečna sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) s 
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pet članova (od kojih su dvoje podzastupljenog spola) predviđeno je 9.100,00 kn, za 

Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan 

podzastupljenog spola) predviđeno je 3.675,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) 

s jednim članom predviđeno je 1.750,00 kn, za Uniju Kvarnera s jednim članom predviđeno je 

1.750,00 kn, za troje članova liste grupe birača čiji je nositelj Dinko Jakovljević (od kojih je 

jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 5.425,00 kn, a za člana liste grupe birača čiji je 

nositelj Goran Marević predviđeno je 1.750,00 kn. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za»  i 1 (jedan) «suzdržan»   

donijelo je 

O D L U K U  

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista 

grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću  Grada Krka za 2021. godinu 

( vidi prilog predmetnU Odluku, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 3.  

Prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela, 

ukratko je obrazložio pročelnik JUO Marinko Bajčić, te istaknuo sljedeće:  

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

donesenim 15. prosinca 2020. godine, propisano je ograničenje visine naknada koje mogu 

dobivati članovi predstavničkih tijela, što znači da se naknada za rad u predstavničkom tijelu i 

radnim tijelima predstavničkog tijela može odrediti u neto iznosu po članu predstavničkog 

tijela tako da njegova ukupna godišnja neto naknada u gradu ili općini s 5.000 do 10.000 

stanovnika ne smije biti viša od 8.000,00 kn. Ujedno, utvrđeno je kako se naknada za 

predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto pripadajuće naknade utvrđene za 

članove predstavničkog tijela.  

Slijedom navedenog, novom se Odlukom o naknadama troškova za rad članova Gradskog 

vijeća i radnih tijela, njezin sadržaj usklađuje s odredbama Zakona. 

Prema tome, za predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka utvrđena je mjesečna neto naknada 

u visini od 1.000,00 kn, za potpredsjednike u visini od 800,00 kn neto mjesečno, a za ostale 

članove u visini od 600,00 kn neto mjesečno. Za članove radnih tijela Gradskog vijeća i 

Gradonačelnika Grada Krka koji nisu iz redova vijećnika utvrđena je naknada od 200,00 kn 

neto, i to za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela, ako su na sjednici bili nazočni.  

Predsjednik, potpredsjednici i ostali članovi Gradskog vijeća Grada Krka za rad u radnim 

tijelima Gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za»  i 1 (jedan) «suzdržan»   

donijelo je 

O D L U K U  

 o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela 
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( vidi prilog predmetnU Odluku, koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

 

 

Ad 4. 

Prijedloge  Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća ( Odbora za razvoj, prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša, Odbora za proračun i financije, Odbor za statutarno-pravna 

pitanja, Odbora poduzetništvo i obrtništvo, Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za 

turizam, Odbora za poljoprivredu, Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbora 

za razvoj mjesne samouprave, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za ravnopravnost 

spolova), obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić koji je pored ostalog istaknuo da su 

provedene konsultacije sa svim političkim strankama i nositeljima kandidacijskih lista 

zastupljenih u Gradskom vijeću ovog saziva.  

Na temelju sastavljene tablice s imenima kandidata, Jedinstveni upravni odjel pripremio je 

prijedloge Odluka o izboru Odbora – stalnih radnih tijela Gradskog vijeća koja su utvrđena 

Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka.  

Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća, Mandatna komisija i Odbor za izbor, imenovanja i 

razrješenja imenovani su na prvoj (konstituirajućoj) sjednici Gradskog vijeća koja je održana 

10. lipnja 2021. godine.   

Nadalje, konstatirao je kako je održan Odbor za izbor imenovanja i razriješenja koji Odbor je 

jednoglasno donio Zaključak o podržavanju prijedloga Odluka o izboru Odbora Gradskog 

vijeća Grada Krka. 

U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević ističe kako smatra da Odbor za 

statutarno pravna pitanja nema za predsjednika dovoljno stručnu osobu jer ta ista osoba nije 

tijekom prošlog mandata utvrdila da je Odbor za Statutarno pravna pitanja iz prošlog saziva 

Gradskog vijeća bio nelegalan i predlaže da se izabere stručnija osoba.  

Član vijeća Franjo Volarić u tijeku rasprave istaknuo je kako većina ostaje pri prijedlozima 

Odluka koji su dostavljeni članovima vijeća te da nema potrebe raspravljati o svakom članu 

ponaosob.   

Predsjednik vijeća Nikša Franov primio je na znanje,  prijedlog člana vijeća Gorana Marevića 

da svi članovi vijeća dobiju službenu adresu E maila, te će se isti razmotriti u narednom 

razdoblju.   

U nastavku Predsjednik Gradskog vijeća daje ponaosob na glasovanje prijedloge Odluka i to 

kako slijedi:  

a) U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka 

predloženi su: 

     1. DAVID MRAKOVČIĆ, za predsjednika, 

  2. VANDA DUNATO,  za članicu, 

  3. NIKŠA FRANOV, za člana.  
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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 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

                o izboru Odbora za razvoj , prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

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

 

b) U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

   

                       1. IVAN JUREŠIĆ, za predsjednika, 

  2. DANIJEL MILOHNIĆ, za člana, 

  3. ZORAN MOROŽIN, za člana.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za» i 1 (jedan) glas 

«suzdržan», donijelo je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za proračun i financije 

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

  

 

c) U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

     1. ARIJANA STANIČIĆ, za predsjednicu, 

  2. ALEKSANDRA BRAUT, za članicu, 

  3. ČEDOMIR MILER,  za člana.  

 

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

Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  sa 11 (jedanaest) glasova «za» i 1 ( 

jedan) glas «protiv», donijelo je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja 

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

  

d) U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

 

     1. ŠIMUN JOSIPOVIĆ, za predsjednika, 

  2. JOSIP BRUSIĆ, za člana, 

  3. ZLATKO HERIĆ,  za člana.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  
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O D L U K U 

o izboru Odbora za poduzetništvo i obrtništvo  

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

 

 

 

 

 

e) U Odbor za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

     1. KRISTIJAN KOSIĆ,  za predsjednika, 

  2. DANIJEL PAVLOVIĆ, za člana 

  3. DINKO JAKOVLJEVIĆ, za člana.  

 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» 

donijelo je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo  

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

 

 
f) U Odbor za turizam Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

 

     1. ŽELJKO CVITKUŠIĆ, za predsjednika, 

  2. MARTINA BRUSIĆ, za članicu, 

  3. DEJAN ILIJIĆ, za člana.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za» i 1 (jedan) glas 

«protiv», donijelo je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za turizam  

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

 

 

g) U Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

 

     1. GORAN MAREVIĆ, za predsjednika, 

  2. SINIŠA PATRK, za člana, 

  3. PAVIĆ BAJČIĆ, za člana.  

 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  sa 11 (jedanaest) glasova «za» i 1 (jedan) glas 

«suzdržan», donijelo je  
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O D L U K U 

o izboru Odbora za poljoprivredu  

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

 

 

 

 

h) U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Krka 

predloženi su: 

     1. DOMAGOJ LUKANOVIĆ, za predsjednika, 

  2. TOMISLAV SOKOLIĆ, za člana, 

  3. DUBRAVKA DIJANIĆ, za članicu.  

   

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» 

donijelo je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  

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

 

i) U Odbor za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

 

     1. ALEN MRAKOVČIĆ, za predsjednika, 

  2. DANIJEL BROZIĆ, za člana, 

  3. MILOJKA MRŠIĆ, za članicu.  

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave  

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

 

j) U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

1. JOŠKO MARKOVIĆ, za predsjednika, 

2. JOSIP KARABAIĆ, za člana, 

3. IRIS RADIVOJ, za članicu, 

4. VEDRAN KIRINČIĆ, za članicu, 

5. IVA TABAR, za članicu. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća,  11 (jedanaest) glasova «za» i 1 (jedan) glas 

«suzdržan», donijelo je  
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O D L U K U 

o izboru Odbora za društvene djelatnosti   

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

 

 

 

 

k) U Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Krka predloženi su: 

1. MILENA DEBRUNNER, za predsjednicu, 

2. NADA LUŽINA, za članicu, 

3. BRANKA RADIVOJ, za članicu, 

4. RUŽICA MARKOVIĆ, za članicu, 

5. TIJANA NOVAKOVIĆ, za članicu. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o izboru Odbora za ravnopravnost spolova 

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

 

Ad 5.  

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, obrazložio je Marinko 

Bajčić te istaknuo sljedeće:  

 

Ovom se Odlukom kao članovi/predstavnici Gradskog vijeća Grada Krka u Povjerenstvu za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 

predlažu: Nikša Franov i Milan Žužić, s obzirom na to da je prethodno imenovanim 

članovima/predstavnicima Gradskog vijeća, nakon provedenih Lokalnih izbora, u svibnju ove 

godine  prestao mandat. 

 

U raspravi članica vijeća Jovana Čutul postavila je pitanje hoće li se usvajajući ovu Odluku 

raspisati i natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta koji građani iščekuju?  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov uključio se u raspravu te komentirao da je u 

pripremi novi Zakon o zakupu poljoprivrednog zemljišta, te da dok se ne usvoji mi možemo 

pripremiti natječaj po važećem zakonu.  

Član vijeća Goran Marević ukazao je na činjenicu kako bi Odbor za poljoprivredu i 

Povjerenstvo koje ćemo sada imenovati trebalo definirati nekoliko važnih odredbi te tek tada 

raspisati natječaj.  

  

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 12 (dvanaest) glasova «za»   donijelo je 

O D L U K U 
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o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 

( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

Ad 6. 

Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka za 2021. 

godinu, obrazložio je Marinko Bajčić te ukratko istaknuo:  

 

Na temelju Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Krka donio je svoj Program rada 

za 2021. godinu, odobren ovom Odlukom.  

Njime su tako, u okviru godišnjeg proračuna vrijednog 20.000,00 kn, obuhvaćene sljedeće 

aktivnosti: sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama za mlade, suradnja s tijelima Grada 

Krka i drugim tijelima o temama za mlade te suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih 

u Hrvatskoj i inozemstvu. 

Član vijeća Goran Marević ukazao je na činjenicu da sukladno Zakonu o savjetima mladih, 

prijedlog ove Odluke nije u skladu sa Zakonom jer kako savjet mladih može financirati 

udruge i to sa gradskim novcem, u ovom slučaju Udrugu Kreativni Krk. 

U prethodnom sazivu rada Savjeta mladih Gradsko vijeće nije dobilo Program rada  niti 

Izvješće o radu. 

Član vijeća Dinko Jakovljević ukazuje da financijski gledano  ispada da je savjet mladih 

zapravo dio Udruge Kreativni Krk.  

U raspravu se uključila članica vijeća Jovana Čutul koja smatra da mladi jesu apolitični iz 

razloga jer ih nitko ne doživljava ozbiljno, ne vide pozitivnu stranu u sudjelovanju u 

političkom radu već smatraju da je sve samo pro forma.  

 

Član vijeća Dalibor Pahlić smatra da bi trebalo oformiti savjet starijih koji bi bili 

savjetodavno tijelo mladima, te ih upućivali u rad i davali im poticaj.    

 

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 7 (sedam) glasova «za» i 5 ( pet) glasova  

«protiv»   donijelo je 

O D L U K U 

o davanju odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu 

( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

Ad 7. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  

Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan”, iznio je Marinko Bajčić. 

 

Član vijeća Goran Marević ističe kako iz prošlog saziva nije dobio odgovor na postavljeno 

pitanje na sjednici Gradskog vijeća vezano za temu da je ravnateljica ustanove „dijelila” 

olakšice roditeljima pri plaćanju dječjeg vrtića, odnosno oslobađala ih dijela cijene plaćanja 

dječjeg vrtića, što nije smijela činiti, te moli odgovor na postavljeno pitanje.   
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Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada 

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za»  i 1 (jedan) 

«protiv»   donijelo je 

Z A K L J U Č A K  

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  Izmjena i   dopuna Statuta Dječjeg 

vrtića ”Katarina Frankopan” Krk 

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

 

 

Ad 8. 

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” iznio je Marinko Bajčić. 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za»  i 1 (jedan) 

«suzdržan»   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 predmetni prijedlog Zaključka koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 9. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, iznio je Marinko Bajčić te 

istaknuo sljedeće:  

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine“ 

broj 125/19) kojim su, između ostaloga izmijenjene odredbe koje se tiču upravnog vijeća, koje 

se sada zove vatrogasno vijeće, način imenovanja, sastav i broj članova, te način obavljanja 

poslova iz nadležnosti tog tijela sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.  

U postupku nadzora zakonitosti Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Hrvatska 

vatrogasna zajednica je donijela Zaključak, KLASA:UP/I-011-02/21-04/58, URBROJ:444-

02-21-2 od 31. ožujka 2021. godine kojim nalaže Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka 

usklađivanje pojedinih odredbi, s odredbama novog Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ 

broj 125/19). 

U tom smislu, nakon izrade radnog nacrta Izmjena i dopuna Statuta JVP od strane 

zapovjednika i službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Vatrogasno vijeće JVP 

je na sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine nakon razmatranja Nacrta – radnog prijedloga 

utvrdilo Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka te je isti 

prijedlog dostavljen Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na prethodno mišljenje u cilju davanja 

sugestija, primjedbi i prijedloga na pojedine odredbe teksta Izmjena i dopuna Statuta. 

 

Nakon izvršenih konzultacija zapovjednika JVP s  službenicama Hrvatske vatrogasne 

zajednice te sitnih korekcija i dorada pojedinih odredbi prijedloga Izmjena i dopuna Statuta 

JVP, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka  je dostavila Gradu Krku – osnivaču JVP zahtjev 
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za davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka.  

 

Član vijeća Dinko Jakovljević postavio je pitanje vezano za predmetnu temu: zanima ga 

sljedeće: u sadašnjem prijedlogu u članku 11. piše da se mijenja članak 48. ; šta je prije pisalo 

u članku 48. koji se sada mijenja?  

Pročelnik Marinko Bajčić objasnio je predloženu izmjenu članka 48.  Izmjene i dopune 

Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za»   

donijelo je 

Z A K L J U Č A K  

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka 

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

 

Ad 10. 

Pitanja i odgovori:  

Član vijeća Ante Čabraja postavlja dva pitanja:    

a) U kojoj je fazi izgradnja Dječjeg vrtića i da li je utvrđena točna lokacija?  

b) Da li se zna ostvareni turistički promet broja noćenja ove godine do sada u 

odnosu na prošlu 2019. godinu?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

a) Planiramo izgradnju Područnog vrtića u Vrhu i Krku. Vezano za objekt u Vrhu 

izvršena je procjena nekretnina i čekamo odgovore vlasnika zemljišta o 

prihvatljivosti cijene i uvjeta kupoprodaje.  

Ukoliko ne postignemo dogovor sa vlasnicima zemljišta imamo i alternativnu 

lokaciju, koja bi bila izglednija.  

Vezano za lokaciju Krk, zemljište je otkupljeno i priprema se izmjena UPU 1 za 

utvrđivanje lokacijskih uvjeta za izgradnju objekta.  

Svake godine ostane određeni broj neupisane djece u vrtić, određeni broj te djece 

upisuje se u druge vrtiće na otoku gdje ima slobodnih mjesta, a Grad sufinancira 

boravak djece u područnim kako i u privatnim vrtićima.  

b) Sadašnji pokazatelji govore kako je ova turistička sezona u sadašnjim 

vremenskim okvirima bolja za 30 % od prošlogodišnje.  

2. Članica  vijeća Barbara Toljanić postavlja dva pitanja:    

a) U kojoj je fazi planirani projekt kružnog toka na Veloj ravnici? 

b) Imamo li propisanu Odluku kojom se građani obvezuju održavati prilazne puteve 

prema svojim nekretninama? 
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

a) Hrvatske ceste zadužene su za izradu projektne dokumentacije koja već dugo traje. 

Na temelju Vašeg pitanja uputiti ćemo pitanje Hrvatskim cestama. 

To raskrižje zaista zahtjeva protok prometa koji će imati veću sigurnost.  

b) Naša Odluka o komunalnom redu ne sadrži odredbu kojom su građani dužni održavati 

prilazne puteve prema svojim nekretninama. Potrebno je analizirati odluku o 

komunalnom redu i upotpuniti je.  

3.  Član vijeća Goran Marević postavlja dva pitanja: 

a) Prisustvovao je na zadnjoj sjednici Županijske lučke uprave na kojoj je iznesen niz 

kontradiktornosti, te iznosi kako je već nekoliko puta obavještavao vijeće o nizu 

nepravilnosti  Županijske lučke uprave. 

Zanima ga i situacija koja je propisana projektom Ribarske luke. Naime na budućem 

kraku Lukobrana koji se ima namjeru graditi,  15 godina  smjeti će se vezivati samo 

ribarski  brodovi?!  

Dakle šta će takva infrastruktura u gradu, kad građani neće moći dobiti komunalne 

vezove. Predlažem da se radije prijavimo na Operativni program koji je nedavno 

objavljen i prijavimo projekt Ribarske luke, gdje ćemo imati komunalne vezove. 

Nadalje, u financijskom planu koji je obrazložila kolegica Helga Bendiš Žmirić od 

strane ŽLU, izneseno je kako će Grad Krk financirati projekt sa 50 %, potrebnih 

sredstava, zanima ga  što će Grad konkretno financirati sa 50 % od ukupnog iznosa 

sredstva? 

U nastavku iznosi činjenicu da Lučki kapetan tvrdi da 35 % vezova u gradskoj luci 

nema ugovora i da na tom području vlada i dalje potpuni nered.  

b)Iznosi kako je predsjednik vijeća Nikša Franov na Konstituirajućoj sjednici Gradskog 

vijeća, koja je nedavno održana  izjavio kako je predsjednik bivšeg saziva vijeća Josip 

Brusić bio super,  s čime se on nikako ne slaže, iz razloga jer se bivši predsjednik vijeća 

nije držao Poslovničkih odredbi, nije ga se moglo dobiti ni telefonom ni e malom, te se 

nada da će u ovom novom sazivu više poštovati odredbe Poslovnika i suradnja s novim 

predsjednikom vijeća biti bolja.  

Na postavljena pitanja i komentare Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

a) Vezano za projekt Županijske lučke uprave Krk u mjesecu rujnu trebalo bi se 

pripremiti prezentaciju projekta i  prijedlog financiranja  

 Sve Odluke o istom donosi Gradsko vijeće, a ukoliko se Grad zadužuje za kapitalni 

projekt traži se suglasnost Ministarstva financija.  

Županijska lučka uprava očekuje da će Grad Krk sudjelovati u projektu sa 50 % 

potrebnog iznosa u dijelu koji nije financiran iz europskih fondova, a ostatak od 50 % 

financirala bi ŽLU.  
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U sklopu ovog projekta predviđeni su građevinski radovi rekonstrukcije koji uključuju 

produženje i proširenje gata postojećeg lukobrana, proširenje kolničke površine 

postojećeg gata te uređenje površine za ugradnju spremnika za gorivo.  

U međuvremenu su nastale određene izmjene u projektu, iz EU fondova bi trebalo 

povući sredstva u iznosu od 37,3  miliona, ukupna vrijednost projekta je 52 miliona 

kn,  koja vrijednost će se umanjiti, iz razloga jer se neće izvoditi radovi na parteru 

Lukobrana kao ni uređenje površine za izgradnju spremnika za gorivo.   

Član vijeća Goran Marević postavio je dopunsko pitanje: zašto nisu potrošena sredstva 

za vidljivost projekta? Ne potrošimo ih ni u jednom projektu pa bi građani voljeli znati 

zašto?  

4. Članica vijeća Jovana Čutul postavlja dva pitanja: 

a)  Prvo pitanje vezano je uz donošenje izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu. 

Naime, Odluka o komunalnom redu donesena je krajem 2019. godine s napomenom da 

će se izmijeniti u roku od 6 mjeseci,  zbog nedostataka, do danas nije ništa pripremljeno. 

Hoće li se pripremiti za naredno vijeće i može li se održati aktualni sat sa građanima na 

temu izmjena i dopuna  Odluke o komunalnom redu.  

b) Mjesni odbori ne daju informacije o svom radu. Bilo bi poželjno da se ima uvid u 

rad Mjesnih odbora u vidu kolika su utrošena sredstva, Programe Mjesnih 

odbora za tekuću godinu, ostvarenje programa, zapisnici i sl.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

a) Pri donošenju Odluke bilo je predloženo da članovi vijeća i Odbora dostave prijedloge 

izmijene Odluke. Od strane tadašnjeg člana vijeća Davida Mrakovčića dostavljeni su 

prijedlozi izmjena predmetne odluke.  

Članovi vijeća i Odbora mogu kroz naredno razdoblje od dva mjeseca,  dostaviti 

prijedloge izmijene i dopune Odluke o komunalnom redu koje ćemo razmotriti i 

regulirati Odluku.  

Sazvati se može zbor građana te na njemu raspravljati o aktualnoj temi.   

b) Možemo uvesti praksu da se Izvješća o radu Mjesnih odbora i realizaciji 

Programa budu sastavni dio Godišnjih izvješća.  

5.Član vijeća Zoran Morožin postavlja pitanje vezano za projekt uređenja gradske 

tržnice kod autobusnog kolodvora.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

1. Komunalno društvo Vecla ovlašteni je podnositelj prijedloga na natječaj tipa operacije 

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

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“. 

Projektom bi se uredio dio javne površine prema Vecli (na dijelu autobusnog 

kolodvora), uređivalo bi se parter te bi se postavilo nove montažne objekte. 
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Za prijavu projekta na EU fondove potrebno je izraditi glavni projekt i ishodovati 

građevinsku dozvolu.  

Vrijednost projekta je 7 miliona kn od čega bi se 4. miliona povuklo iz fondova EU.   

 

6.Član vijeća Dinko Jakovljević postavlja pitanje: suncobrani na ugostiteljskim 

objektima nisu više samo u određenoj bordo boji koju je Grad odredio Odlukom, već 

ima raznih boja i loga. Zna da je dozvoljeno proširenje ugostiteljskim terasama kako bi 

se olakšalo poslovanje i poštovale mjere vezane za Covid.  

Osnovno je pitanje hoće li ti suncobrani i tende ostati i kad se ugostiteljske terase vrate u 

prijašnje gabarite?  

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

Ugostiteljima koji su tražili proširenje terase radi poslovanja u epidemiološkim uvjetima 

usmeno je odobrena postava suncobrana koji nisu propisani odlukom o komunalnom redu, 

kako bi olakšali već ionako teško poslovanje ugostitelja u ovoj situaciji.  

Kad se ugostiteljske terase vrate u,  ugovorom određene gabarite postava suncobrana i tendi 

koji nisu propisani Odlukom o komunalnom redu neće biti dozvoljena. 

Član vijeća Dinko Jakovljević ističe kako je to jako važno jer time šaljemo sliku uređenosti 

grada i kakav nam Grad želimo imati.  

Smatra da je možda trebalo iskomunicirati sa sponzorima da se dobavljaju suncobrani i tende 

u boji Grada.  

  

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.00 sata.  

 

   
ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               
Mladena Matejčić                                                            Gradskog vijeća Grada 
Krka  
                                                                          Nikša Franov                          

 

   

 


