
















 

 

                  Jedinstveni upravni odjel  

 
KLASA:  021-05/20-01/06   

URBROJ: 2142/01-02/1-19-4/1 

Krk, 11. prosinca 2020.  

 

 

PREDMET: Izvješće o donesenim Zaključcima Gradskog vijeća  

 

 

Na temelju traženja člana vijeća Davida Mrakovčića i odgovora Gradonačelnika da će se za 

narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremiti Izvješće zaključaka sa sjednica Gradskog vijeća 

od početka saziva Gradskog vijeća 2017. - 2021.  do zaključno 22. sjednice Gradskog vijeća 

održane 26. studenog 2020. godine, u prilogu se dostavlja kratki sažetak donesenih 

zaključaka:  

  

 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održana 12.  rujna  2018.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

Gradonačelnik Darijo Vasilić slaže se vezano za uvođenje sustava kontrole za poduzetnike 

koji imaju sezonsko poslovanje, a vezano za plaćanje komunalne naknade, te je Gradsko 

vijeće Grada Krka nakon rasprave donijelo sljedeći  

ZAKLJUČAK 

Obvezuje se JUO, Odsjek za komunalno gospodarstvo da redovno vrši kontrolu rada 

sezonskog poslovanja tvrtki i obrta koji plaćanju komunalnu naknadu za sezonsko 

poslovanje.  

 
 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održana 11. srpnja  2019.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku 

U raspravi po predmetnoj točki član vijeća Goran Marević iznosi kako s obzirom na ovlasti 

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

predlaže da Grad pokrene postupak popune službe komunalnog redarstva i zapošljavanja 

novih službenika. Na kraju se Goran Marević osvrnuo na raspravu s prošle sjednice Gradskog 

vijeća u vezi donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama. Navodi kako na 

površinama javne namjene pojedinci nose hranu napuštenim kućnim ljubimcima pa predlaže 



da Grad pokrene postupak dopune Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama, odnosno 

da se u Odluci izričito propiše da na površinama javne namjene nije dozvoljeno hranjenje 

napuštenih kućnih ljubimaca te da se za prekršitelje propiše odgovarajuća kazna.  

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

Odluku dostave Gradu u pisanom obliku.  

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

komunalnom redu jer je to hitno potrebno.    

 

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

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

(petnaest) glasova «za» donijelo je  sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

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

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

dopune Odluke o komunalnom redu u cilju rasprave i usvajanja.   

 

 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održana 13. prosinca  2019.  godine u 

Maloj Vijećnici Grada Krka u Krku 

 

Član vijeća David Mrakovčić postavio je pitanje vezano za Odluku o komunalnom 

redu. Naime, članak 44. predmetne Odluke u kojem se govori o držanju životinja u 

naseljima je nedefiniran. Ostali gradovi imaju zasebne Odluke o držanju domaćih 

životinja.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je početkom prosinca svim 

vijećnicima poslan dopis za dostavu pismenih prijedloga vezanih uz Izmjenu i dopunu 

predmetne Odluke. U međuvremenu smo se dogovorili da se rokovi za donošenje 

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu prolongiraju do kraja siječnja 2020. 

Ukoliko članovi vijeća imaju sugestije koje bi bilo dobro ugraditi u novi prijedlog 

odluke, molimo da iste dostave u pismenom obliku do 31. siječnja 2020.g.  

 

 

Napomena: Ovo Izvješće donesenih zaključaka Gradskog vijeća ne sadrži postupanja koja su 

bila razmatrana po temama / točkama Dnevnog reda sjednica Gradskog vijeća kao ni 

postupanja po pojedinačnim pitanjima postavljenim Gradonačelniku na sjednicama Gradskog 

vijeća.   

 

 

Izvješće sastavila:                                                                 PROČELNIK: 

Mladena Matejčić                                                          Marinko Bajčić dipl. iur. v.r. 

 

 



                                                                                             

 

  

 


