GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/01
Urbroj:2142/01-01-18-3
Z A P I S N I K
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 30. siječnja 2018. godine u Uredu
Gradonačelnika Grada Krka u Krku.
Započeto u 17,00 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 i Franjo Volarić.
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, Danko
Milohnić direktor tvrtke Vecla d.o.o. Krk, Marija Elena Brusić, predsjednica Savjeta mladih
Grada Krka, mr.sc. Ivica Plišić, dipl. ing. građ. direktor tvrtke Ponikve voda d.o.o , Ponikve
Eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o., Boranka Miler, dipl. iur. pomoćnica direktora
Ponikve usluga d.o.o., Ivan Jurešić, univ.spec.oec. pomoćnik direktora Ponikve Eko otok Krk,
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 izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Krka;
 Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za
razdoblje od 2017. do 2022. godine.
Član vijeća Goran Marević izražava nezadovoljstvo, te ističe kako je materijal vezan za
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017.
do 2022. godine, dostavljen na samoj sjednici.
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Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka, članka 89. i
117. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» i 1 (jedan) «protiv», donijelo
je:
Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkama i to:
 Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka;
 Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za
razdoblje od 2017. do 2022. godine.
U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20.
prosinca 2017. godine.
2. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Krka.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
4. a) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;
b) Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za
razdoblje od 2017. do 2022. godine.
5. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11,
R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja “Galija” u Gradu Krku.
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove
horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132 k.o.
Kornić, površine 726 m2) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju
Kornić.
8. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.
11. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 15 (petnaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. prosinca
2017. godine.
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Ad 2.
Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te istaknuo
sljedeće:
Krajem godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je propisana obveza jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte, u roku od 60 dana, usklade s
njegovim odredbama. Ovim Izmjenama i dopunama tako je, pored ostalog, riješeno pitanje
roka za dostavu zaprimljenog prijedloga radi raspisivanja referenduma (ako je isti predložilo
20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne samouprave), trajanje mandata članova
predstavničkog tijela, kao i njihovo pravo na opravdani, neplaćeni, izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu predstavničkog tijela, zatim pravo članova predstavničkog tijela na
predlaganje referenduma za opoziv gradonačelnika, ovlasti gradonačelnika u raspolaganju
imovinom, obveze gradonačelnika vezane uz imenovanja i razrješenja predstavnika jedinice
lokalne samouprave u tijelima pravnih osoba, osnivanje dvaju mjesnih odbora na području
naselja Krk, raspuštanje vijeća mjesnih odbora, te obveze gradonačelnika vezane uz
predlaganje proračuna i odluke o privremenom financiranju.
U Izmjene i dopune Statuta uključeno je i osnivanje dva nova mjesna odbora - Mjesnog
odbora Krk Istok i Mjesnog odbora Krk Zapad - što predstavlja inicijativu Odbora za razvoj
mjesne samouprave Gradskog vijeća u smislu uključenosti stanovnika u donošenje odluka o
prioritetima i planovima potrošnje proračuna na njihovom području.
Nadalje, istaknuto je kako je održana sjednica Odbora za Statutarno pravna pitanja, koji
Odbor je razmotrio i prihvatio prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka, uočene su
nomotehničke i gramatičke pogreške koje će se prije objave akta ispraviti.
David Mrakovčić, predsjednik Odbora za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća iznosi
zadovoljstvo prijedlogom da naselje Krk ima dva Mjesna odbora – Mjesni odbor Krk Istok i
Mjesni odbor Krk Zapad.
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
IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA KRKA
(vidi prilog predmetne Izmjene i dopune Statuta Grada Krka koje čine sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 3.
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Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, obrazložio je Marinko
Bajčić, te istaknuo sljedeće:
U prethodnoj točki napomenutim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je obveza jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte, u roku od 60 dana, usklade s
njegovim odredbama.
Ovim Izmjenama i dopunama tako se ažuriraju odredbe kojima se uređuju pitanja donošenja
proračuna i odluke o privremenom financiraju, te raspuštanja gradskog vijeća, kao i
razrješenja gradonačelnika, tj. njegovog zamjenika ako proračun nije donesen u određenom
roku, zatim odredbe vezane uz opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika putem
referenduma, a dodatno se propisuje i potrebna većina za donošenje odluke gradskog vijeća o
raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, kada sam prijedlog
podnese propisani broj članova gradskog vijeća.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA
(vidi prilog predmetne Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka koje čine sastavni
dio ovog zapisnika)

Ad 4a.
Uvodnu riječ po temi prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, iznio je, mr.sc. Ivica Plišić, dipl.
ing. građ. direktor tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o , koji je istaknuo kako je od nedavno, od
Skupštine društva Ponikve izabran kao direktor u tvrtki Ponikve, te nije sudjelovao u samoj
pripremi uvodno navedene Odluke, međutim činjenica je da odvajanje otpada jedan od
pozitivnih primjera ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom, a na otoku Krku
odvaja se 50 posto otpada, što je iznad prosjeka Europske unije.
Tvrtka Ponikve Eko otok Krk godišnje prikupi oko 20 tisuća tona otpada, kako postotak
odvojenog otpada već sada iznosi 50 posto, očekujemo da bismo stupanj odvojenog
prikupljanja otpada mogli, do 2020., podignuti na 70 posto."
Zatim je riječ prepustio Ivanu Jurešiću, pomoćniku direktora Ponikve Eko otok Krk, koji je
obrazložio prijedlog Odluke te istaknuo sljedeće:
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom sve jedinice lokalne samouprave dužne
su na svom području osigurati: javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i
krupnog (glomaznog) otpada, sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu uz
obvezu uklanjanja tako odbačenog otpada, donošenje i provedbu Plana gospodarenja
otpadom, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te provedbe akcija prikupljanja.
Nakon što je 01. studenog prošle godine na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim
otpadom stekli su se uvjeti za donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojom se utvrđuju
kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za
skupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska
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razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje i način pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, povezane usluge odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i
krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Krka, kao i ostali potrebni podaci o pružanju
i korištenju te javne usluge.
(Naime, javna usluga zakonom se definira kao djelatnost prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada s prijevozom do osobe ovlaštene za obradu otpada.)
Cijena javne usluge mora osigurati primjenu načela onečišćivač plaća, zatim ekonomski
održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge, a sastoji se od tri
dijela: cijene javne usluge za količinu predanog miješanog i biorazgradivog otpada u
obračunskom razdoblju (varijabilni dio cijene), cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni
dio cijene), te cijene ugovorne kazne.
Količina predanog miješanog i biorazgradivog otpada obračunava se u litrama (volumen).
Obvezna minimalna javna usluga dio je javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav
sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući primjenu prethodno
navedenih načela.
Minimalna cijena određuje se različito na temelju kriterija korisnog stambenog/poslovnog
prostora, kako bi osigurala funkcionalan i siguran sustav, a čine je svi troškovi poput troškova
nabave i održavanja opreme za skupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova
reciklažnih dvorišta i obrade otpada, besplatni prihvat glomaznog otpada i drugi zavisni
troškovi.
Iz toga su izuzeti troškovi obrade miješanog otpada na županijskom odlagalištu koji čine
varijabilni dio cijene javne usluge.
Kako je Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., kao davatelj javne usluge, obvezan
započeti s odlaganjem miješanog komunalnog otpada na županijskom odlagalištu Marišćina,
to će rezultirati dodatnim troškom zbrinjavanja takvog otpada.
Budući da će taj trošak u ovoj godini komunalno društvo teretiti tek djelomično, isti će se
namiriti iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, no za narednu godinu pristupit će se korekciji
cijena usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada, i to u smislu njihova povećanja.
U raspravu po prijedlogu Odluke uključio se član vijeća i Odbora za komunalno gospodarstvo
Goran Marević, koji je istaknuo kako Odbor prihvaća prijedlog Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, ali ne
i cijenik usluga jer ne sadrži nikakvo obrazloženje.
Boranka Miler, pomoćnica direktora Ponikve usluga d.o.o., obrazložila je kako Gradsko
vijeće Grada Krka ne donosi Cjenik usluga za zbrinjavanje otpada, već ga slijedom odredbi
Zakona donosi Skupština društva, a priložen je kao prilog Odluci o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, samo na
znanje članovima Gradskog vijeća koji donose Odluku.
Jedinica lokalne samouprave ( gradonačelnik, načelnik) daje suglasnost na predloženi Cijenik.
Član vijeća Goran Marević izražava nezadovoljstvo, te ističe kako bi se pri dodjeli
materijala članovima vijeća, treba naglasiti koji materijal donosi Vijeće a koji je samo
sastavni dio.
Član vijeća Darko Purić ističe kako bi se otpad trebao naplaćivati po stvarnim izmjerenim
količinama, te kad se očekuje takva primjena plaćanja?
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Ivan Jurešić odgovorio je kako nastupa prijelazno razdoblje od godine dana, nakon toga bi
trebala biti uvedeno digitalno vaganje otpada, te pretpostavlja se da bi problemi s digitalnim
vaganjem otpada mogli nastati u staroj gradskoj jezgri, zgradama i sl.
Zbrinjavanje otpada ubuduće će se naplaćivati korištenjem elemenata koji, slično kao i kod
naplate vode, podrazumijevaju fiksni (cijenu obvezne minimalne javne usluge) i varijabilni
dio (vezan uz »proizvedeni« otpad), kao i cjenovni element kojim se predviđa mogućnost
naplate ugovorne kazne (u vrijednosti 1.000 kuna za one koji se ne pridržavaju pravila
odvojenog odlaganja otpada).
Član vijeća Darko Purić navodi kako su u Cjeniku cijene dijele na varijabilni i fiksni dio,
kao i sezonski, što to znači za privrednike koji rade 8 mjeseci u godini, hoće li morati plaćati
usluge za cijelu godinu?
Ivan Jurešić odgovorio je kako propisi nalažu da gospodarstvenici koji rade sezonski plaćaju
samo za dio godine koji rade.
Član vijeća David Mrakovčić iznosi kako Cjenik stupa na snagu od 01. travnja 2018.
međutim, za sada se cijene ne mijenjaju, kad će se cijene promijeniti?
Ivan Jurešić obrazložio je da će iz zadržane dobiti za 2017. godinu pokrivati troškovi
odvoženja otpada na Marišćinu, međutim kad se počne s masovnijim odvoženjem otočnog
otpada na Marišćinu time će nastati i neizbježan rast troškova, te će poskupljenje biti
neizbježno.
Član vijeća Ante Čabraja postavio je pitanje zašto se za model obračuna ne ide po modelu
kvadrata ili broja kreveta?
Kvadratura je osnovna mjera za fiksni dio, na terenu imamo 27.000 brojila i 20.000
prijavljenih stanovnika, obračun po članu obitelji u domaćinstvu kamo nitko ne živi veći dio
godine je neprimjenjiv, istaknuo je Ivan Jurešić.
Član vijeća Berislav Manestar navodi kako stara jezgra nije dobila kante za odvajanje
otpada.
Ivan Jurešić obrazložio je da su sukladno Odluci o komunalnom redu kontejneri postavljeni
na ulazu u starogradsku jezgru.
Član vijeća Milan Žužić postavlja pitanje vezano za objekte koji rade cijele godine, hoće li
se tim objektima, zimi kad je manji obim posla, a time i manja količina komunalnog otpada
smanjiti iznos plaćanja?
Ivan Jurešić odgovorio je kako restorani koji rade čitavu godinu imaju popust od 20%.
Na temu se nadovezao i Goran Marević koji je izjavio kako bi se djelatnosti trebalo svrstati po
kategorijama i iznaći još neka rješenja za stanovništvo, osobito starije populacije, jer ne može
spadati u isti kategoriju primjer, postolar i banka.
Ivan Jurešić odgovorio je kako su kategorije donesene prijašnjom odlukom, te ih se
donošenjem ove Odluke nije mijenjalo.
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U nastavku sjednice član vijeća Goran Marević postavio je pitanje direktoru tvrtke Ponikva
gosp. Ivici Plišiću: da li se namjerava napraviti plan racionalizacije tvrtke Ponikve? Navodi
primjer kako se tri člana jedne obitelji voze kući svaki sa svojim službenim automobilom.
Direktor tvrtke Ponikva Ivica Plišić odgovorio je kako se na racionalizaciji tvrtke konstantno
radi.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 12 (dvanaest) glasova «za», 2 (dva)
«suzdržana» i 1 (jedan) «protiv», donijelo je
ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog
komunalnog otpada
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 4. b
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017.
do 2022. godine, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler te istaknuo kako je
danas, upravo pristigla suglasnost Primorsko goranske županije Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na Plan gospodarenja otpadom Grada Krka za
razdoblje 2017/2022. godine.
Od 08. svibnja do 12. lipnja 2017. godine bila je održana Javna rasprava, te je u Javnoj
raspravi pristigla pritužba od strane tvrtke Ponikve iz razloga jer Plan nije sadržavao sve
potrebne mjere za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom iz Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine, pa je stoga zatražena njegova dopuna.
Prijedlogom Plana planirana je izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog
dvorišta za građevni otpad, ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada iz stare gradske jezgre, nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta, osiguranje potrebne
opreme za provođenje kućnog kompostiranja, uspostava II. faze sustava odvojenog skupljanja
otpada „od vrata do vrata“, uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada po količini, sanacija, lokacija onečišćenih odbačenim otpadom u okoliš.
Mnogi natječaji za EU fondove vezani su uz donošenje Plana gospodarenja otpadom.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za», donijelo je
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022.
godine
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 5.
Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i
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provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Galija” u Gradu Krku,
obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo sljedeće: u prosincu 2016. godine Grad
Krk zaprimio je zahtjev Milana Žužića, suvlasnika ugostiteljskog objekta Galija u Krku, da bi
objekt proširio u mali obiteljski hotel.
Grad Krk uputio je podnositelja zamolbe na ishođenje suglasnosti od Ministarstva kulture
Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Na temelju „Idejnog rješenja za izdavanje dodatnih posebnih uvjeta zaštite za nadogradnju i
uređenje građevine u Krku, Frankopanska 38, k.č.2670 k.o. Krk-grad“. (izrađivač Ured
ovlaštenog arhitekta:Tomislav Kukin, dipl.ing.arh.) izdana su mišljenja Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.
Projekt je usklađen sa Strategijom turizma Grada Krka.
Član vijeća David Mrakovčić iznosi mišljenje kako je svjestan osjetljivosti teme, budući da
je inicijator za izmjenu plana kolega vijećnik, smatra ako je Konzervatorski odjel u Rijeci,
odobrio, tj. dao suglasnost na Odluku, istu bi trebalo i usvojiti.
U raspravu se uključio član vijeća Goran Marević koji moli objašnjenje članka 7. predmetne
Odluke „Ako se tijekom izrade planova pokaže potreba moguće su i neke druge izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka i izmjene i dopune UPU-1 Krk ali koje su
vezane isključivo na omogućavanje realizacije zahvata iz prethodnog stavka ovog članka na
k.č. 2670 k.o.Krk-grad“
Ostali dijelovi Prostornog plana uređenja Grada Krka i UPU-1 Krk se ne mijenjaju.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se članak 7. odnosi na zahtjeve posebnih uvjeta
javnopravnim tijelima ili ako budu zatražene korekcije u prethodnoj javnoj raspravi, ali nakon
završetka procedure konačni prijedlog plana dolazi na usvajanje Gradskom vijeću.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka osigurati će se iz
sredstava proračuna Grada Krka, dok se za izradu Izmjena i dopuna UPU-1 Krk i provođenja
postupka stavljanja izvan snage DPU “Galija” sredstva neće osigurati iz sredstava proračuna
Grada Krka, već od strane privatnog investitora.
Siniša Patrk član Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izjavio je kako je
predmetni Odbor razmotrio prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU
1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja “Galija” u Gradu Krku, te na isti nije imao primjedbi i
predlažu donošenje Odluke u tekstu, kao što je i predloženo.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za» i 2 (dva)
«suzdržana», donijelo je
ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i
provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Galija” u Gradu
Krku
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 6.
Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i
vertikalne signalizacije na području Grada Krka, obrazložila je Radmila Živanović Čop, te
istknula kako je temeljem provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za
ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području
Grada Krka koji procijenjeni iznos poslova iznosi 140.000,00 kn, povjeravaju tvrtki Futura
Trade d.o.o. iz Lovrana.
Na poziv za dostavu ponuda prispjele su tri ponude, i to tvrtki Signalinea d.o.o. iz
Kukuljanova, Beato Signal d.o.o. iz Buja i Futura Trade d.o.o. iz Lovrana. Njihovim
pregledom utvrđeno je da su ponuditelji priložili svu traženu dokumentaciju iz koje je
razvidno da su sve tri ponude valjane.
Kako je kriterijem za odabir najpovoljnije ponude utvrđeno da je to ona koja sadrži najniže
pojedinačne cijene, njihovom usporedbom naposljetku je zaključeno da najniže jedinične
cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova nudi upravo tvrtka Futura Trade d.o.o. iz
Lovrana.
Član Odbora za komunalno gospodarstvo iznio je kako predmetni Odbor razmotrio prijedlog
Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne
signalizacije na području Grada Krka, te na isti nije imao primjedbi.
Član vijeća David Mrakovčić podsjetio je kako je bilo rečeno da će Vecla sredstva od naplate
parkinga uplaćivati u Proračun Grada, te postavlja pitanje da li je Vecla zaista prenijela
sredstva Gradu?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je za proteklu godinu, tvrtka Crtorad d.o.o.
koja je imala koncesiju do 30. lipnja 2017. uplatila iznos od 75.000,00 kn, ostatak od
225.000,00 kn sredstava koja su bila predviđena koncesijom, tvrtka Vecla d.o.o. je uplatila u
Proračun Grada.
U planu je još mnogo projekata koje će Grad Krk i Vecla d.o.o. financirati ( izgradnja novih
parkirnih mjesta, pametnih sustava upravljanja parkiralištem i sl) .
Član vijeća Berislav Manaestar postavlja pitanje hoće li Grad poduzeti mjere vezane za
nepregledno križanje kod Srednje škole, kao i na dijelu prometnice kod bivše trgovine
Belveder pa do Osnovne škole, kao i rješavanje ulice Ivana Zajca koja bi trebala biti
jednosmjerna, te smatra da bi trebalo maknuti betonske ivičnjake na Trgu bana Jelačića, kao i
ispraviti ogledalo kod Općinskog suda iz razloga nedovoljne preglednosti za sudionike u
prometu, smatra da prometna rješenja nisu zadovoljavajuća.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se na potezu od Belvedera do Osnovne škole
riješavaju imovinsko pravni odnosi u cilju realizacije nove jednosmjerne prometnice i
kružnog toka kod vatrogasaca, za koji projekt je Grad Krk u pripremi građevinske dozvole.
Trokut sa betonskim ivičnjacima ispred Lučke kapetanije na Trgu Bana Jelačića ukloniti će
se, a postaviti će se fleksibilni stupići.
Vezano za ogledalo ispred Općinskog suda u ulici Kralja Tomislava u gradu Krku, poslati
ćemo prometnog redara da utvrdi stanje i riješi uočene nedostatke.

9

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne
signalizacije na području Grada Krka
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 7.
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132 k.o. Kornić,
površine 726 m2) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić, obrazložila je
Radmila Živanović Čop, te istaknula kako će se nakon prethodno provedenog natječaja ovom
Odlukom realizirati prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka
koje se nalazi u naselju Kornić, točnije k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132, k.o. Kornić,
površine od 726 m2, i to Klaudiju Sindičiću iz Kornića, s time da je kupoprodajna cijena
utvrđena u iznosu od 75,10 EUR po m2, što ukupno iznosi 54.522,60 EUR.
Član vijeća Berislav Manaestar postavio je pitanje da li se i gdje objavljuju natječaji o prodaji
zemljišta u vlasništvu Grada Krka?
Radmila Živanović Čop, odgovorila je kako se isti objavljuju u javnom glasilu „Narodne
novine“.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada
Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za»
donijelo je
ODLUKU
o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132 k.o. Kornić, površine 726 m2)
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 8.
Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta obrazložila je Radmila Živanović Čop te iznijela kako je
su u ovoj Odluci u postupku Marčelo Sintić iz Njemačke i Antonijo Sintić iz Krka koji su
suvlasnici na zemljištu k.č. 2569/3 k.o. Krk grad površine 312 m2 koja parcela zajedno sa k.č.
2568/4 k.o. krk grad površine 667 m2 vlasništvo Grada Krka čini jedinstvenu parcelu.
Nadalje, utvrđuje se da je Grad Krka vlasnik k.č. 2568/3 k.o. krk grad površine 489 m 2 koja
parcela neposredno graniči sa k.č. 2569/1 k.o. krk grad površine 1373 m 2 vlasništvo Marčela i
Antonija Sintića, koje parcele se također nalaze na području uz Ružmarinsku ulicu u gradu
Krku.
Grad Krk ima nesporni pravni i ekonomski interes za formiranjem jedinstvene građevinske
parcele, te se treba donijeti Odluka o zamjeni nekretnina, na način da Marčelo i Antonio
Sintić, s jedne strane a Grad Krk s druge strane zamjenjuju nekretnine, tako da Marčelo i
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Antonio Sintić daju u vlasništvo Gradu Krku k.č. 2569/3 k.o. krk gradpovršine 312 m2, a Grad
Krk daje u vlasništvo Marčelu i Antoniju Sintiću 312/489 dijela k.č. 2568/3 k.o. krk grad
površine 312 m2.
Preostali dio od 177/489 dijela k.č. 2568/3 k.o. Krk grad površine 177 m2 kao i za k.č. 2568/1
k.o. Krk grad površine 51 m2, koja parcela ulazi u sastav građevinske parcele oznake 2569/2
k.o. Krk grad površine 722 m2 vlasništvo Marčela i Antonija Sintića.
Imovinsko pravni odnosi rješavati će se nakon formiranja građevinskih parcela koje će nastati
od naprijed navedenih parcela, kao i nakon uređenja ( rekonstrukcije) ceste izgrađene na k.č.
2602 k.o. Krk grad.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o prodaji zamjeni zemljišta
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu, obrazložio je gradonačelnik
Darijo Vasilić: temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i
srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu
nadležnom za financije.
Tim se planovima obuhvaćaju koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje
postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave.
Naime, postojeća koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova istekla je 05. listopada 2017.
godine, s time da je Ugovor o koncesiji bio sklopljen s obrtom KDS Dimnjačar - Primorje, u
vlasništvu Mensura i Hajdera Bajrektarevića iz Klenovice, i to na razdoblje od pet godina (od
05. listopada 2012. do 05. listopada 2017.) uz ugovoreni iznos godišnje naknade za koncesiju
od 26.000,00 kn.
Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2016. godine, donijelo je Srednjoročni
(trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine u kojem je
navedeno da se u tom periodu davanje koncesije planira za obavljanje dimnjačarskih poslova
na razdoblje od pet godina uz procijenjenu godišnju naknadu od 26.000,00 kn.
Odstupanja Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu u odnosu na Srednjoročni
(trogodišnji) plan davanja koncesija javljaju se po pitanju godine u kojoj se dodjeljuje
koncesija, kao i po pitanju procijenjene godišnje naknade za koncesiju.
S postupkom davanja predmetne koncesije tako se planira krenuti početkom veljače ove
godine, dok je procijenjeni iznos godišnje naknade s 26.000,00 kn smanjen na 10.000,00 kn, i
to s namjerom da se radi ne toliko značajnog umanjenja proračunskih prihoda po osnovi
naknade za koncesiju, poveća kvaliteta izvršavanja dimnjačarskih usluga od strane budućeg
koncesionara prema krajnjim korisnicima.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
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GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA
ZA 2018. GODINU
(vidi prilog predmetni Plan…koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 10.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, iznijela je Radmičla Živanović Čop,
te istaknula kao se temeljem provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja
za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka,
komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka (procijenjeni na
iznos od 950.000,00 kn godišnje), u naredne tri godine, povjeravaju tvrtki GP Krk d.d. iz
Krka, čija je ponuda jedina prispjela na natječaj.
Naime, njezinim pregledom utvrđeno je da je ponuditelj priložio svu traženu dokumentaciju
iz koje je razvidno da je ista valjana.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 15 (petnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Grada Krka
(vidi prilog predmetni Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Pitanja i odgovori:
Član vijeća Anto Čabraja iznosi kako se u staroj gradskoj jezgri na pojedinim objektima još
nalaze stari nazivi ulica, te kako bi iste trebalo promijeniti.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su nazivi ulica mijenjani još 1991.
godine, neki nazivi su upisani na kamenim pločama ugrađenim u fasadu i Grad bi
trebao zatražiti dozvolu vlasnika objekata za uklanjanje natpisnih ploča.
Član vijeća David Mrakovčić postavlja dva pitanja:
1. Vezano za lučicu Dunat, naime uskoro se završava gradnja lučice, na Dunatu se sad
provode mnoge turističke aktivnosti, ima primjedbi građana oko naplate koncesija.
Smatra da bi trebalo krenuti u postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra na tom
području.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se koncesijska odobrenja za plažu
Dunat donose Planom upravljanja pomorskim dobrom, na koji plan Primorsko
goranska županija daje suglasnost, te se nakon dobivene suglasnosti Plan objavljuje na
oglasnoj ploči Grada i na web stranicama.
Na području Dunata uglavnom su sve stari korisnici koncesijskih odobrenja ili su
čestice u privatnom vlasništvu, pa se koncesijsko odobrenje može dati isključivo
vlasniku.
Od objekta Dunat do Malog mora većina čestica je u privatnom vlasništvu.
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2. Planirani su radovi na krčkoj rivi, ugostitelji su dobili uputstva za unificiranje terasa,
kakav je plan i dinamika projekta?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su Pravilnikom o oblikovanju stare
jezgre Grada Krka definirani uvjeti, te su ugostitelji zamoljeni da se pripreme za
projekt rekonstrukcije rive.
Odgođeno je uređenje terasa, zbog odgođenog početka radova na rekonstrukciji krčke
luke i izgradnji lukobrana, očekujući natječaj za financiranje istih radova, iz Europskih
fondova tijekom 2018. godine.
Ugostitelji će biti o svemu na vrijeme obaviješteni, rekonstrukcija terasa realizirati će
se paralelno sa radovima uređenja partera na rivi.

Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje zašto nije do kraja riješeno asfaltiranje u dijelu
ogranka ulice Sv. Ivana u Krku?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako u tom dijelu nisu riješeni imovinsko
pravni odnosi, te se ulicu bez riješenog prethodnog pitanja nije moglo asfaltirati.
Član vijeća Darko Purić postavlja pitanje da li će se ove godine naplaćivati parking u uvali
Jert kako je bilo planirano?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako Mjesni odbor Skrbčić Pinezić nije bio
jedinstven u prihvaćanju takvog rješenja.
Trenutno tvrtka GPZ d.d. izrađuje prometno rješenje za uvalu Jert, uz cestu i u lučici, te bi od
ovog ljeta trebali krenuti s postupkom naplaćivanja parkinga za to područje.
Domaće stanovništvo će imati pogodnosti u smislu povlaštenih parkirnih karti.
U raspravu se uključio i vijećnik Darko Purić koji je istaknuo kako je inicijativa za
utvrđivanje granica pomorskog dobra hvale vrijedna, i kako još ima mnogo kilometara obale
koje bi trebali uvrstiti u pomorsko dobro. Bilo bi dobro zatražiti ponudu od ovlaštene tvrtke
da vidimo koliko bi bili troškovi.
Članica vijeća Barbara Mrakovčić iznosi primjedbu na tvrtku Autotrans ( sadašnja Arriva),
naime u poslijepodnevnim satima nema linija za područje Šotoventa, te bi trebalo uvesti
barem još jednu liniju u poslijepodnevnim satima za djecu i umirovljenike.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je područje Šotoventa uglavnom
vezano za jutarnji prijevoz autobusom i kako bi se svakako trebalo razmisliti o tom
problemu, makar i uvođenjem malog lokalnog autobusa, uz subvenciju Grada.
Član vijeća Goran Marević iznio je primjedbu i postavio pitanje zašto zapisnici kolegija
nisu objavljeni odmah tj. u roku nekoliko dana nakon sjednice i kako na web stranici nisu
dostupni protekli zapisnici s kolegija?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako neki voditelji pišu sami zaključke
osobito koji su vezani uz struku ( npr. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša),
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te se objava Zapisnika s kolegija zna otegnuti jer se Zapisnik ne objavljuje ako nije
kompletan.
Međutim procedurom ISO 9001 za vođenje kolegija; Grad nije u obvezi objavljivati
Zapisnike. Dužni smo objaviti Izvješća sa kolegija što Grad uredno i čini.
Član vijeća Joško Brusić iznio je primjedbu kako bi svakako trebalo povećati broj kanti za
otpad u gradu Krku, osobito na potezu Šetališta Sv. Bernardina do kampa Ježevac i u staroj
jezgri grada.
Gradonačelnik Darijo Vasilić obećao je kako će se iznaći neko rješenje jer je svakako
ružno vidjeti pretprane košare sa smećem u vrijeme turističke sezone. Naglasiti će
tvrtki Vecla d.o.o potrebu za češćim pražnjenjem košarica.
Direktor tvrtke Vecla d.o.o. iznio je mišljenje kako ne bi bilo uputno stavljati veći broj košara
za smeće, jer smatra da bi tek tada nastao nered.
Član vijeća Milan Žužić iznosi kako je u Frankopanskoj ulici u gradu Krku, kanalizacija
rađena prije 15. godina te kako bi ulicu bilo potrebno popraviti (obnoviti) isto kao i Trg
Krčkih glagoljaša gdje su se na određenim mjestima pojavile rupe od vode.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da će se izvidom na teren vidjeti što je
potrebno sanirati, te će se u skorom razdoblju i naručiti radovi.
Član vijeća Goran Marević iznio je pohvalu kako je tvrtka Dinocop d.o.o. Omišalj koja je
izvodila radove na rekonstrukciji ceste kod semafora u gradu Krku, profesionalno i u kratkom
roku obavila zadani posao.
Član vijeća Berislav Manestar ističe kako se nada da će se i ulica Antuna Mahnića koja je
prilično raskopana od vode i kojoj je također potrebna obnova riješiti projektom
Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje, te rehabilitacija sustava odvodnje.
Gradonačelnik je istaknuo kako se radovi u ulici biskupa A. Mahnića odgađaju za
jesen 2018. godine, jer se ne bi stigli završiti do početka turističke sezone.

Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.15 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Marinko Pavlić
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