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               GRADSKO VIJEĆE 

 

    Klasa: 021-05/21-01/05  

    Urbroj: 2142/01-01-21-9/1 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K     

 

 

s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 27. rujna  2021. godine, u Velikoj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,00 sati. 

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

Bendić – Žmirić, Milan Žužić,  Jovana Čutul, Zoran Morožin, Dalibor Pahlić, Goran 

Marević, Anto Čabraja, Vanda Dunato.      

Odsustvovanje sa sjednice opravdao  je član vijeća  Dinko Jakovljević.   

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

pročelnik JUO Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines 

Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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.   

Temeljem članka 153. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka sjednici prisustvuju građani 

grada Krka i to: Dubravka Dijanić, Alojzije Franolić, Kristina Karabaić, Saša Čaušević, 

Tijana Novaković, Darinka Brusić, Darko Tomljanović, Milo Miklaušić i Marijana Jerković.   

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.  

 

U uvodnom djelu sjednice u raspravi po usvajanju Dnevnog reda 3. sjednice Gradskog vijeća 

Grada Krka, član vijeća Goran Marević predlaže da se  točke:  

 10 - Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu,  

12 - Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu,  

13 - Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu,  

14 -  Prijedlog I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 
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15 - Prijedlog I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 16- a) 

Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu; 

b) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;  

       c) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Krka u 2021. godini,  

20- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za 

projekt “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina“,  

21- Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o.  

22 - Prijedlog Odluke o  prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska luka Krk“ u 

okviru mjere I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ i  

23  Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka  

izostave iz dnevnog reda.  

 

Nakon rasprave, Gradsko vijeće utvrđuje da prijedlozi člana Gradskog vijeća Gorana 

Marevića,  odnosno da se točke 10., 12., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., i 23 predloženog 

Dnevnog reda 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka izostave s dnevnog reda, nisu  

prihvaćeni jer nisu dobili  propisanu većinu glasova.   

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 10. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».      

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 12. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».          

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 13. izostavi s dnevnog , 9 vijećnika glasovalo je 

«protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».     

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 14. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».     

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 15. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».    

 Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 16. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».   

 Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 20. izostavi s dnevnog reda, 9 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 2 «suzdržana».   

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 21. izostavi s dnevnog reda, 8 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 3 «suzdržana».   

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 22. izostavi s dnevnog reda, 8 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 3 «suzdržana».   

Na temelju izvršenog glasovanja da se točka 23. izostavi s dnevnog reda, 10 vijećnika 

glasovalo je «protiv», 1«za» i 1 «suzdržan».   
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U nastavku,  predsjednik Nikša Franov dao je na glasovanje u cijelosti Dnevni red 3. sjednice 

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

Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 9 (devet) glasova «za», 2 (dva) 

«protiv»  i 1 (jedan) «suzdržan»  donijelo je:  

 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka. 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. srpnja 

2021. godine. 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s 

prilozima: 

a) Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-

31.12.2020. godine;  

b) Knjiga izdanih računa 2020. godine; 

c) Izvod iz knjige javnog duga za 2020. godinu; 

d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1.1.- 31.12.2020. godine; 

e) Izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2020. 

godinu (Dječji vrtić ”Katarina Frankopan”, Centar za kulturu, Gradska 

knjižnica, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka). 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. 

4. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.  

5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

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

spomeničke pristojbe/rente i to: 

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. 

godinu; 

b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. 

godinu i 

c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 

godinu. 

7. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 

u 2020. godini.  

8. Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području grada Krka u 2020. godini. 

9. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi o zaprimljenim inicijativama u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno 

izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2020. godinu. 

10.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu.    

11.Izvješće gradonačelnika Grada Krka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godine. 

Prilog: - Izvješće o lokacijama, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje 

nepropisno odbačenog otpada 
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12.Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu. 

13.Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka 

za 2021. godinu. 

14.Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2021. godini. 

15.Prijedlog I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

16. Prijedlozi Izmjene Programa/Plana i to: 

a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. 

godinu; 

   b) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;  

          c) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Grada Krka u 2021. godini. 

17. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 

za 2021. godinu. 

18. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva. 

19. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina. 

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka 

za projekt “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina“. 

21. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o. 

22. Prijedlog Odluke o  prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska luka 

Krk“ u okviru mjere I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“.  

23. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka.  

24. Pitanja i odgovori. 

 

 

Ad 1. 

 

Po točki usvajanja Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća, član vijeća Goran Marević ulaže 

prigovor na Zapisnik, te moli da se Zapisnik dopuni u točki Ad 6. - Odluka o davanju 

odobrenja na Program rada savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu, riječima „vijećnik 

Goran Marević napominje da Odluka Grada Krka nije usklađena sa Zakonom o savjetima 

mladih te poziva na usklađenje“.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov obrazložio je da se prihvaća se prigovor vijećnika 

na vlastitu raspravu, na što je član vijeća Goran Marević konstatirao da nismo usklađeni sa 

Zakonom te kako je nepravilnosti  potrebno otkloniti.  

 

 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)  

«suzdržan» donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  21. srpnja 2021. 

godine. 

 

Ad 2. 
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Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima, 

obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo:  

Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je 13. prosinca 2019. s planiranim prihodima i 

primicima u iznosu od 97.604.961,72 kn, planiranim viškom prihoda od 58.000,00 kn te 

rashodima i izdacima u iznosu od 97.662.961,72 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 23. 

srpnja 2020., bio smanjen na 81.893.008,02 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn prenesenog 

viška iz 2019. te 82.782.854,81 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 14. 

prosinca 2020., s obzirom na dodatnu redukciju, definiran je konačni gradski budžet 

od 72.490.153,21 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn prenesenog viška iz 2019. 

te 73.380.000,00 kn rashoda i izdataka. 

Naime, tijekom 2020. godine Proračun je poslovao u uvjetima što ih je nametnula pandemija 

bolesti COVID-19, što znači: s neujednačenim i neizvjesnim prilivom prihoda te uz donošenje 

mjera koje su se s jedne strane ticale likvidnosti Proračuna, a s druge pomoći gospodarstvu u 

novonastalim okolnostima. Zbog pada likvidnosti, u periodu opterećenom epidemiološki 

najrizičnijom situacijom, korišten je okvirni kredit (dozvoljeni minus na tekućem računu), kao 

i beskamatni zajam Ministarstva financija Republike Hrvatske. Dinamika rashoda bila je 

prilagođena prilivu prihoda, a dio projektnih aktivnosti prenesen je u ovu godinu. Ukupno s 

prenesenim sredstvima iz ranijeg razdoblja, u odnosu na prethodnu 2019., Proračun je 2020. 

raspolagao s 11,00 posto manje sredstava, a utrošio ih je čak 17,00 posto manje. Neutrošena 

sredstva prenesena su u 2021. godinu u kojoj se, također, nastavlja poslovanje u 

nestandardnim uvjetima. 

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 67.274.134,81 kn, što čini 99,00 posto plana, 

a u odnosu na 2019. tijekom koje je uprihodovano 71.858.269,84 kn, ove ih je godine 

realizirano 6,00 posto manje. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 

od 711.537,64 kn, što je 93,00 posto plana, te za čak 69,00 posto manje od ostvarenja koje je 

u iznosu od 2.283.267,71 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i 

zaduživanja ostvareni su u iznosu od 4.034.726,47 kn, i kao takvi manji su za 30,00 posto u 

odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu od 5.801.600,00 kn. 

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: stalnih poreza na 

nepokretnu imovinu (za 79,00 posto) radi preuzimanja naplate poreza na kuće za odmor od 

Porezne uprave i uvođenja u bazu podataka većeg broja objekata koji dosad nisu bili 

obuhvaćeni naplatom poreza, zatim pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 178,00 posto) 

te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 428,00 posto). 

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 21.634.785,00 kn, odnosno za 11,90 posto manje nego 

li prethodne godine, dok su pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg 

proračuna realizirane u iznosu od 18.538.916,00 kn, što je 18,00 posto više u odnosu na 

prošlu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.972.570,00 kn, a što je 81,40 

posto od prošlogodišnjeg ostvarenja. 

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 67.374.872,87 kn, što u odnosu na 

planiranih 73.800.000,00 kn, čini 92,00 posto ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 

2019. smanjeni za 17,00 posto.  
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U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 73,00 posto čine rashodi poslovanja, 15,00 posto 

rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 12,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih 

zajmova i financijsku imovinu. 

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.020.398,00 kn, 

preneseni višak prihoda iz 2019. u iznosu od 889.858,00 kn te rashodi i izdaci realizirani u 

iznosu od 67.374.872,00 kn, konsolidirani višak prihoda u 2020. godini (iliti ukupan 

konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 5.535.384,11 kn, a sastoji se od viška prihoda 

Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 5.171.349,91 

kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 333.619,62 kn, viška 

prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 19.541,35 kn te viška prihoda Dječjeg 

vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,23 kn. 

U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević postavlja pitanje vezano za knjigu 

računa, naime vidljiva je stavka obustava ovršnog postupka pa moli pojašnjenje o čemu se tu 

radi obzirom da u pitanju veća svota novaca.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se radi o sporu koji je Grad Krk godinama 

vodio protiv zakupnika poslovnog prostora „Neptun“ koji sad više nije u vlasništvu Grada 

Krka. Zakupnik navedenog poslovnog prostora je pokojni, a preko obitelji se nije moglo ništa 

naplatiti, te je krajem 2020. godine donesena obustava ovršnog postupka.   

U nastavku vijećnik Goran Marević postavlja pitanje vezano za izgradnju trgovačkog 

centra Tomi u gradu Krku. Grad Krk je iznos komunalnog doprinosa koji je trebao naplatiti za 

trgovački centar Tomi prebio sa izgradnjom komunalne infrastrukture koju je izgradila tvrtka 

G.P. Krk d.o.o. , a vlasnik komunalne infrastukture bi trebala biti Ponikva ? U tom dijelu su 

mu činjenice nejasne pa ako se može pojasniti. Da li je taj postupak učinjen u skladu sa 

Zakonom?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: komunalni doprinos za  izgradnju  

Tomy trgovačkog centra i proizvodno poslovne hale vlasništva tvrtke G.P. Krka, to su dva 

komunalna doprinosa koja su vezana za novoformiranu cestu / ulicu koja je na tom području 

izgrađena. Po Zakonu o prostornom uređenju, komunalni doprinos kompenziran je sa 

troškovima izgradnje komunalne infrastrukture i ceste. 

Sve Odluke donesene su na sjednicama Gradskog vijeća, te sukladno prethodno donesenim 

Odlukama Gradskog vijeća dostaviti će se financijski izvještaj gradskom vijeću, što se i 

priprema za narednu sjednicu gradskog vijeća.   

Nadalje. Član vijeća  Goran Marević postavlja još dva pitanja  kome se i zbog čega 

dodijelila donacija u iznosu od 15.000,00 kn u svrhu obnove objekta, te moli da mu se objasni 

stavka – od prodaje stana dječjeg vrtića  ostvaren je višak prihoda. O čemu se tu radi? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se jednoj obitelji zapalila kuća u 

starogradskoj jezgri, te je navedeni iznos uplaćen preko Caritasa za pomoć u kupnji 

građevinskog materijala.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako Grad još uvijek uprihoduje sredstva od 

prodaje stanova sa stanarskim pravom, od čega dio sredstava ide u državni proračun, a drugi 

dio sredstava   ostaje u gradskom proračunu.  
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U raspravi član vijeća Goran Marević navodi kako nije zadovoljan odgovorom Dječjeg 

vrtića „Katarina Frankopan“ Krk  na postavljeno pitanje  kako ravnateljica ustanove može 

otpisivati dugovanja dječjeg vrtića. Smatra da su radili otpise po Zakonu koji nije na snazi, te 

također navodi kako je nedopustivo da se javnost onemogućava da prisustvuje sjednicama 

Upravnog vijeća vrtića.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako Dječji vrtić pojedine teme može razmatrati 

bez prisustva javnosti jer se često radi o malodobnoj djeci, njihovim zdravstvenim i 

socijalnim specifičnostima.  

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje svaku točku ponaosob.  

a)Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada  Krka na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada 

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za»  i 2 (dva) 

«suzdržana»   donijelo je 

IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine 

  

- Knjiga izdanih računa 2020. godine; 

- Izvod iz knjige javnog duga za 2020. godinu; 

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1.1.- 31.12.2020. godine; 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) 

«suzdržan»   i 1 (jedan) «protiv»   i donijelo je 

I Z V J E Š T A J 

proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2020. godinu (Dječji vrtić 

”Katarina Frankopan”, Centar za kulturu, Gradska knjižnica, Javna vatrogasna 

postrojba Grada Krka). 

Ad 3. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu, iznio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za»  i 2 (dva) «suzdržana»  

donijelo je 

O D L U K U  

o raspodjeli rezultata za 2020. godinu 

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

 

Ad 4.  

Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

obrazložio je Đimi Skomeršić.  
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Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđeni 

su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne 

infrastrukture na području Grada Krka. 

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

od 7.663,134,28 kn, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 374.009,03 kn, prihod 

od naknade za održavanje groblja u iznosu od 105.652,20 kn, dio prihoda boravišne pristojbe 

u iznosu od 74.850,24 kn, opći prihodi u iznosu od 33.443,46 kn te prihod od pomoći u iznosu 

od 546.748,68 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.797.837,89 kn.  

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.412.398,27 kn, na 

održavanje javnih površina 2.320.813,51 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.331.728,98 

kn, na održavanje objekata javne rasvjete 765.861,85 kn, na održavanje groblja 196.260,03 

kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 154.193,81 kn, na 

održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 160.373,06 kn, na održavanje 

osnovnoškolske sportske dvorane 178.310,69 kn te na gradnju objekata školskog i 

predškolskog sadržaja 813.362,15 kn. S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 

8.333.302,35 kn, u 2021. godinu preneseno je 464.535,54 kn neutrošenih sredstava. 

Nadalje, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo istaknuo je kao je Odbor za komunalno 

gospodarstvo razmatrao prijedloge točaka Ad 4., 5., 14., 15., 20 , te na iste nije imao 

primjedbi.  

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv i 

1 (jedan) «suzdržan»  donijelo je 

I Z V J E Š Ć E 

godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

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

 

Ad 5. 

Obrazloženje po Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. 

godini, iznijela je Ines Galjanić te istaknula sljedeće:  

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđeni 

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

komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

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

iznosu od 5.343.411,81 kn i prihod iz donacija u iznosu od 72.633,12 kn, što je osiguralo 

konačni budžet od 5.416.044,93 kn. 

Tijekom prošle godine na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile 

radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 310.000,00 kn, na 

izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima 

građevinskog područja 1.958.648,31 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture 

koje su se gradile izvan građevinskog područja 13.125,00 kn te na postojeće građevine 

komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, kao i na načine rekonstrukcije 

3.134.271,62 kn. Budući da je ukupan prihod od komunalnog doprinosa u 2020. godini 
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ostvaren u iznosu od 5.626.821,55 kn, a rashod za građenje komunalne infrastrukture koja se 

iz njega financira u iznosu od 5.343.411,81 kn, višak prihoda od 283.409,74 kn prenesen je u 

2021. godinu. 

 

U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević molio je podatak o troškovima 

za uređenje nerazvrstane ceste – odvojak Bodulske ulice u gradu Krku.  

Ines Galjanić obrazložila je kako je Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  u 2020. 

godini naručio poslove projektiranja i izrade elaborata za predmetnu dionicu nerazvrstane 

ceste.  

U rapravi član vijeća Goran Marević ističe kako bi bilo poželjno da se napravi plan kad će  

se održavati Odbori Gradskog vijeća da se mogu priključiti i ostali zainteresirani vijećnici, 

koji nisu članovi određenog Odbora.  

Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov odgovorio je da se vijećnici mogu pismeno 

iskazati interes za prisustvovanje bilo kojem odboru, međutim nemaju pravo odlučivanja niti 

sudjelovanja u raspravi i zaključcima koje Odbor donosi.     

  

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv i 

1 (jedan) «suzdržan»  donijelo je 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

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

Ad 6. 

Kraće obrazloženje po Izvješćima o  izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava turističke, 

ekološke i spomeničke pristojbe/rente i to: 

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. 

godinu; 

b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu 

i 

c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu. 

 iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

 

U raspravi po navedenoj temi član vijeća Goran Marević postavio je pitanje kolika je 

obveza plaćanja na nivou otoka za deponij Treskavac?  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako mjesečna obveza Grada Krka iznosi 

10.000,00 kn koju Grad  Krk plaća Općini Vrbnik jer se deponija nalazi na području Općine 

Vrbnik.  

 

Nadalje u nastavku, Gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako je Odbor za proračun i 

financije razmatrao točke Ad 2., 3., 6., 7., 8., 10., 12., 13., 16., 17., 20 i 22 te na iste nije imao 

primjedbi.  

 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 2 (dva)  

«suzdržana»  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
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a) o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke 

pristojbe za 2020. godinu; 

 (vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća,  koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 2 (dva)  

«suzdržana»  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

b) o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke 

pristojbe za 2020. godinu 
(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća,  koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

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

Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 2 (dva)  

«suzdržana»  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

c) o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2020. godinu. 

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

 

Ad 7. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Krka u 2020. godini, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić.   

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 2 (dva)  «suzdržana»  

donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Grada Krka u 2020. godini 

(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća, koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 8. 

 

 

Kraće obrazloženje po Izvješću o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2020. godini, iznio je gradonačelnik 

Darijo Vasilić.   

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za» i 2 (dva)  «suzdržana»  

donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
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o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2020. godini 

(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća, koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 9. 

Izvješće o provedenoj stručnoj analizi o zaprimljenim inicijativama u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno 

planske dokumentacije za 2020. godinu, obrazložila je Ines Galjanić te istaknula sljedeće:  

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima 

stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka 

za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije.  

Izvješćem za 2020. godinu tako je obuhvaćeno 27 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (za trećinu 

manje nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog 

plana uređenja UPU 2 - Kornić i Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh.  

Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na 

izmjenu postojećih uvjeta gradnje i publiciranih grafika. Dodajmo tome kako je u proteklih 12 
godina, koliko se prati broj podnesenih inicijativa, za proširenje građevinskih područja 

podneseno oko 130 zahtjeva (uzimajući u obzir i one ponovljene). Najveći broj zahtjeva 

odnosio se na zapadni dio Grada Krka, odnosno katastarske općine Poljica i Skrbčići.  

Od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Krka, 2007. godine, usvojene su četiri 

izmjene i dopune koje nisu bile sveobuhvatne već ciljane, što znači da se dosad nisu mijenjale 

granice građevinskih područja. S namjerom analize građevinskih područja stoga su 

izrađene: Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja na području Grada 

Krka, Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene 

izvan naselja na području Grada Krka i Katalog katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja 

važećih granica građevinskih područja u sustavu HTRS na području Grada Krka.  

U Prostorno-programskoj analizi građevinskih područja naselja na području Grada Krka 

zaključno su utvrđeni kriteriji za dimenzioniranje građevinskih područja naselja. 

 Iz podataka koji predstavljaju rezultate te analize proizlazi kako je na području Grada 

Krka dopušteno proširenje građevinskih područja naselja za maksimalno 84,29 

hektara.  

Međutim, osim računski generiranih podataka, promišljanja na temu budućih proširenja 

građevinskih područja naselja zahtijevaju da se u obzir uzmu i drugi parametri poput karte 

osjetljivosti koju uvjetuje Prostorni plan Primorsko-goranske županije, nužne infrastrukture 

koja još nije izgrađena u postojećim građevinskim područjima, nužne infrastrukture u 

eventualno proširenim dijelovima građevinskih područja ili u međuvremenu legalizirane 

gradnje izvan građevinskih područja.  

Tome u prilog govori i sveobuhvatna analiza koja je učinjena prilikom izrade Izvješća o 

stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. - 2020. godine.  

Iz svega toga proizlazi kako je, sukladno propisanim kriterijima, moguće širiti građevinska 

područja naselja, iako će biti potrebno sagledati u kojoj mjeri.  

Navedimo i to kako su tijekom prošle godine izrađene: Studija osjetljivosti prostora Grada 

Krka, Analiza uvjeta za građevine izvan građevinskog područja i Analiza uvjeta gradnje 

kampova na području Grada Krka, s time da je ugovorena i izrada: Prostorno-programske 

analize zone Politin. 
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Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje da li su dostupni dokumenti izrađenih stručnih 

analiza, na što je Ines Galjanić odgovorila potvrdno.  

Nadalje, član vijeća  Goran Marević istaknuo je kako je potrebno prije pripremiti 

komunalnu infrastrukturu pa tek tada pripremati područja izgradnje.  

Ines Galjanić odgovorila je kako je Odsjek za prostorno planiranje i zaštiti okoliša ima 

priličan broj pripremljenih projekata u području izgradnje infrastrukture.  

Član vijeća Dalibor Pahlić postavlja pitanje kako se došlo do broja 84 ha za proširenje 

građevinskog područja ?  

Ines Galjanić odgovorila je kako Zakon o prostornom uređenju definira parametre 

izgrađenosti. Npr., ako je područje izgrađeno više od 80% tada se naselje može širiti, u 

suprotnom ne. 

 Prostorni plan PGŽ-a ima odredbu da ukoliko nema dovoljno gustoće naseljenosti, naselje se 

ne može širiti, tako je analizom utvrđeno da naselje  Krk nema mogućnosti za proširenje 

granica građevinskog područja.  

U raspravu se uključio i gradonačelnik Darijo Vasilić koji je istaknuo da će se po Mjesnim 

odborima na području ostalih naselja otvoriti rasprava o proširenju granica građevinskog 

područja ukoliko se odlučimo na izmjenu Prostornog plana uređenja.        

Član gradskog vijeća Goran Marević ističe kako bi trebali imati strože parametre za 

nelegalno izgrađene objekte.  

U tijeku rasprave po predmetnoj temi predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov istaknuo 

je kako se po ovoj temi sastao Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrio ovaj 

prijedlog Izvješća o provedenoj stručnoj analizi, te na isti nije imao primjedbi.  

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 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća provedenoj stručnoj analizi o zaprimljenim inicijativama u svrhu 

utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i 

dopunu prostorno planske dokumentacije za 2020. godinu 

(vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća, koje čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 10. 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, 

obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić:  

 

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i 

primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i 

izdataka. 
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U polugodišnjem obračunskom razdoblju Proračun je poslovao u uvjetima koji su rezultat 

pandemije bolesti COVID-19, odnosno u uvjetima mjera što su ih donosili stožeri civilne 

zaštite, zastoja u gospodarstvu i ostalim djelatnostima te mjera za pomoć 

gospodarstvu. Unatoč dobrom ostvarenju prihoda u prvom polugodištu, neizvjesna situacija 

koju i nadalje može uzrokovati pandemija bolesti COVID-19 do kraja ove proračunske godine 

nalaže realizaciju plana uz određenu rezervu koja bi omogućila tekuću likvidnost u slučaju 

zastoja. 

Ovim Izvještajem utvrđen je višak prihoda Proračuna Grada Krka u iznosu od 5.535.384,69 

kn koji će, bez dodatnog zaduživanja, omogućiti nastavak i dovršetak onih projekata čija je 

realizacija tijekom prošle godine tekla usporeno. 

Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 37.882.462,32 kn što je 38,00 posto od plana, a u 

odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 26.493.954,98 kn, ostvareno je 

42,98 posto više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 

od 1.681.135,36 kn, što je 22,50 posto od plana te za 884,22 posto više od prošlogodišnjeg 

prihoda kada je ostvareno svega 190.125,23 kn.  

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, 

dok su prošle godine iznosili 2.361.629,00 kn, a podrazumijevali su kredit za modernizaciju 

javne rasvjete. 

Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda od 

poreza na dohodak, poreza na imovinu, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji 

im nije nadležan,  prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te 

pristojbi po posebnim propisima i naknadama, kao i prihoda od donacija . 

Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na robu i 

usluge,  pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije te pomoći temeljem prijenosa EU 

sredstava. 

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 37.811.049,42 kn, što je za 

12,00 posto više nego li prošle godine, odnosno 34,00 posto od ove godine planiranih rashoda 

i izdataka koji ukupno iznose 110.800.000,00 kn. 

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 13.152.620,00 kn, dok materijalni 

rashodi iznose 9.965.781,00 kn, financijski rashodi 199.908,00 kn  pomoći 588.142,00 

kn  naknade građanima i kućanstvima 670.611,00 kn  i ostali rashodi 1.356.188,00 kn. 

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 9.544.781,92 kn dok izdaci 

za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.333.016,71 kn.  

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69,00 posto čine rashodi poslovanja (2020. bili su 

69,00 posto), 25,00 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2020. bili su 17,00 posto) 

te 6,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2020. bili 

su 14,00 posto). 

Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je pozitivna a iznosi 1.752.548,26 

kn, pa je s prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine u iznosu od 5.535.384,69 kn u 

promatranom razdoblju ostvaren ukupni višak prihoda u iznosu od 7.287.932,95 kn. 
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Član vijeća Goran Marević, prisutnim vijećnicima u potpunosti je pročitao prigovor što ga 

je podnio pisanim putem na predmetnu točku Dnevnog reda, a koji prigovor su članovi vijeća 

dobili pismenim putem. Između ostalog istaknuo je da predlaže da se točka Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, izostavi s  Dnevnog reda 

današnje sjednice jer Gradsko vijeće Grada Krka još nije usvojilo Godišnji izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, te smatra da nije moguće razmatrati 

Proračunska izvješća i dokumente za tekuću proračunsku godinu sve dok proračunska 

izvješća za prethodnu godinu koji su temelj za izradu Izvješća tekuće godine, ne stupe na 

snagu.  

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić objasnio je prisutnima kako nema propusta, budući da je 

Zakonska obveza da se Godišnje izvješće  do 01.06. tekuće godine uputi vijećnicima što je i 

učinjeno. U zakonu nigdje ne stoji u kojem roku se predmetni dokument treba usvojiti od 

strane Gradskog vijeća. Isto je i za Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, Grad ga treba 

uputiti vijećnicima do 15. Rujna tekuće godine a usvojiti se može u bilo kojem roku.  

Član vijeća Goran Marević iskazao je neslaganje sa izrečenom tvrdnjom Gradonačelnika, te 

izjavio kako će nadležnim institucijama predati dokumente na provjeru.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv» i 1 

(jedan)    «suzdržan»,   donijelo je 

 

P O L U G O D I Š N J I    I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu 

(vidi prilog predmetni prijedlog Polugodišnjeg izvješća,  koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika) 

 

Ad 11. 

 

Kraće obrazloženje po Izvješću Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine iznio je gradonačelnik te je kao dodatak Izvješću priloženo i Izvješće o 

lokacijama, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, 

te je istaknuto sljedeće:  

 

Komunalno redarstvo redovito vrši terenski nadzor radi utvrđivanja nepropisno odbačenog 

otpada i poduzima daljnje mjere u okviru nadležnosti sukladno važećim zakonskim propisima 

te se  kontinuirano radi na sanaciji lokacija onečišćenih otpadom. Bez obzira na kvalitetan 

sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada, još uvijek se, nažalost, pojavljuju nove lokacije 

onečišćene otpadom, koje Grad po prijavama sanira. Do informacija o lokacijama takvih 

odlagališta dolazi se na razne načine, a za građane je predviđeno da to rade i putem web-

aplikacije koja se nalazi na web-stranicama Grada Krka.  

Građevinski otpad s područja Grada Krka prikuplja se, reciklira i odlaže na nekoliko lokacija 

koje ne posjeduju valjane dozvole. Dio prikupljenog otpada ponovno se koristi, u privatnom 

aranžmanu, za razne građevinske radove. 

U Prostornom planu Grada Krka predviđena je na području Grada Krka jedna lokacija za tu 

namjenu. 
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 Za reciklažno dvorište za građevinski otpad kod Žgaljića u 2020. godini ishođeni su posebni 

uvjeti i  idejni projekti, a početkom ožujka 2021. godine izdana je lokacijska dozvola. 

Slijedi parcelacija, rješavanje vlasništva u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine s obzirom na to da je čestica u vlasništvu Republike Hrvatske te konačno i 

izdavanje građevinske dozvole.  

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom 

(«Narodne novine« broj 84/21) kojim se mnogo obaveza koje su prethodno imale JLS 

prebacuje na davatelja javne usluge. Što se tiče obveza za podnošenjem izvješća, ostaje 

obveza JLS da donosi petogodišnji Plan gospodarenja otpadom, podnosi godišnje izvješće 

Županiji te na mrežnim stranicama objavljuje lokacije prikupljanja otpada.  

U raspravi po temi Izvješća o lokacijama, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje 

nepropisno odbačenog otpada, član vijeća Goran Marević naglasio je kako je netočan popis 

lokacija nepropisno odbačenog otpada. Postoje podaci u zapisnicima Gradskog vijeća gdje je 

na sjednicama javno izložio problem kako djelatnik tvrtke Ponikve odlaže otpad u nekoliko 

vrtača na području Šotoventa, međutim nikad nije dobio odgovor da li su vrtače sanirane i šta 

se poduzelo po tom pitanju. 

Također prijavio je odbacivanje  otpada na području Lakmartina koje lokacije također nema u 

Izvješću.  

Smatra da je Izvješće nepotpuno i da ga je potrebno dopuniti.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić izjavio je kako se izvješće odnosi na 2019. i 2020. godinu, i 

izrađeno je od Pododsjeka za prometno redarstvo . Ukazati će im se na lokacije koje su u 

raspravi istaknute.    

Članica vijeća Vanda Dunato postavlja pitanje da li je projektom uređenja park šume 

Dražica  obuhvaćen cijeli park i da li je uključen krajobrazni arhitekt? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako projekt uključuje prostor ispod hotela Bor, 

te uređenje starog Konzumovog dječjeg igrališta. 

U raspravu se uključila i članica vijeća Jovana Čutul koja je istaknula da na Portapizzani 

postoji velika potreba za novim  ljuljačkama, kako dječja igrališta nedostaju po cijelom gradu. 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se upravo pripremaju projekti kompletne 

obnove dječjih igrališta u Salatićima i u naselju Kosić, te kako Grad konstantno obnavlja i 

uređuje dječja igrališta.  

Član vijeća Zoran Morožin postavio je pitanje da li se pristupilo projektu uređenja 

košarkaškog igrališta?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da treba sagledati prostorne mogućnosti na više 

lokacija i izabrati najbolju za projektiranje.  
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Član vijeća Goran Marević nadovezuje se na raspravu te ističe kako bi se trebalo iznaći 

lokacija i za igralište za pse.  

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) 

«suzdržan» donijelo je  

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Krka  o radu za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine, sa prilogom:  

 Izvješća o lokacijama, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje nepropisno 

odbačenog otpada 

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

 

Ad 12.  

 

U obrazloženju po temi prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. 

godinu, gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je sljedeće:  

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i 

primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i 

izdataka. 

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 96.684.615,33 kn prihoda i 

primitaka, 5.535.384,67 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2020. godine 

te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 5.171.349,91 kn 

viška prihoda Grada Krka, zatim 333.619,62 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Krka, 19.541,91 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška 

prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. 

Do izmjene Proračuna, odnosno smanjenja prihoda za 10.369,384,67 kn, smanjenja primitaka 

od zaduživanja za 2.366.000,00 kn, povećanja planiranog viška prihoda za 4.155.384,67 

kn te smanjenja rashoda i izdataka za 8.580.000,00 kn došlo je zbog: raspodjele viška prihoda 

iz prethodne godine u iznosu od 5.535.384,67 kn, prijenosa prihoda i rashoda vezanih uz 

projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka u iznosu od 15.000.000,00 kn u narednu godinu,  

uvođenja novih projekata, korigiranja postojećih pozicija, raspoređivanja viška prihoda 

ostvarenih od poreza na dohodak u iznosu od 4.155.000,00 kn, odnosno od poreza na imovinu 

u iznosu od 200.000,00 kn te ukidanja prihoda od zaduživanja (kredita) budući da zbog 
ostvarenja Proračuna nisu potrebni u iznosu od 2.366.000,00 kn. 

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 4.155.000,00 kn, 

prihodi od imovine za 477.524,19 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2,00 kn, 

dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 14.938.826,73 kn, prihodi 

od pristojbi i naknada za 208.748,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 

usluga i prihodi od donacija za 220.663,87 kn, kao i prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali 

prihodi za 75.000,00 kn.  

U skladu s prihodima, rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 8.580.000,00 kn, 

s time da Grad Krk rashode smanjuje za 9.918.374,22 kn, dok ih Gradska knjižnica Krk 
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povećava za 21.000,00 kn, Centar za kulturu Grada Krka za 19.450,91 kn, Dječji vrtić 

Katarina Frankopan za  1.118.873,23 kn, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 

179.050,08 kn. 

Plan razvojnih programa predstavlja dokument kojim se Proračun Grada Krka usklađuje s 

dugoročnim Programom razvoja Grada Krka, a kojim su definirane mjere za provođenje 

zacrtanih ciljeva. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021. - 2023. godine usklađuje se s 

Izmjenom Proračuna, tj. mijenja u dijelu koji se odnosi na ovu godinu, i to na način da 

se ukupni budžet smanjuje za 10.475.677,16 kn te sada iznosi 58.314.182,56 kn. 

U raspravi po predmetnoj temi članica vijeća Jovana Čutul postavlja pitanje: u dostavljenim 

materijalima po točki I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, u dijelu 

OPĆI DIO  značajno su povećani rashodi za usluge , može li se to objasniti? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se u opisu posebnog dijela Proračuna točno 

vidi o čemu se radi, te će se odgovor na postavljeno pitanje dostaviti u pisanoj formi.  

Član vijeća Goran Marević pročitao je u potpunosti prigovor na točku 12. dnevnog reda 

prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, koji prigovor je 

dostavljen u pisanoj formi svim članovima vijeća, te osobito istaknuo kako nije moguće 

razmatrati I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu i ostale Odluke, 

Programe i planove koji su povezani s Izmjenama Proračuna za 2021. godinu sve dok 

proračunska izvješča za prethodnu 2020. godinu koja su temelj za izradu Izmjena proračuna 

tekuće godine ne stupe na snagu a također nije provedeno ni e savjetovanje.  

Isti prigovor odnosi se i na sljedeće točke dnevnog reda današnje sjednice, odnosno na točku 

13., 14., 15., 16 a,16 b i 16 c.   

Gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuo je kako se mijenjaju pozicije u Proračunu a ne 

donosimo novi akt te kako je Proračun za 2021. godinu bio 30 dana na e savjetovanju.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv» i 1 

(jedan)  «suzdržan» donijelo je  

I. I Z M J E N E  I  D O P U N E   P R O R A Č U N A 

G R A D A  K R K A  Z A  2021.  G O D I N U 
( vidi prilog predmetni prijedlog i. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 23021. godinu,  koje 

čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 13. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

Član vijeća Goran pročitao je u potpunosti prigovor na točku 13. dnevnog reda,  koji prigovor 

je dostavljen u pisanoj formi svim članovima vijeća.  
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Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka 

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv» i 1 

(jedan)  «suzdržan» donijelo je  

 

O D L U K U 

o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. 

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

 

Ad 14. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini, iznio je Đimi Skomeršić, te istaknuo sljedeće: 

 

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s 

rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno 

planiranih 8.907.000,00 kn povećana su na 10.429.000,00 kn, od čega se 8.000.000,00 kn 

osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 464.535,54 kn iz viška prihoda 

nad rashodima u prošloj godini, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 

520.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 226.625,00 kn iz pomoći te 1.067.839,46 

kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina 

izdvojeno je 1.580.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.830.000,00 kn, za održavanje 

nerazvrstanih cesta 2.150.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.361.000,00 kn, za 

održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u 

gradu Krku 220.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 205.000,00 kn te 

za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.733.000,00 kn. 

Član vijeća Goran Marević u raspravi po predmetnoj temi ističe kako je vidljivo koliko je 

utrošeno na čišćenje javnih površina, a koliki je iznos utrošen za čišćenje dječjih igrališta? 

Voditelj Odsjeka za gospodarstvo Đimi Skomeršić odgovorio je kako na temu čišćenja 

dječjih igrališta Grad Krk ima ugovor s komunalnom tvrtkom Vecla te da oni održavaju / čiste 

dječja igrališta. Sva dječja igrališta na području Grada Krka su evidentirana i čiste se prema 

potrebama.  

Član vijeća Zoran Morožin istaknuo je kako je porastom broja turista i otpad veći te da li se 

pripremaju nove akcije u vidu postavljanja pametnih kanti i slično?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je utvrđeno da je potrebno organizirati 

učestalije obilaske i pražnjenje pametnih kanti kako se  otpad ne bi nagomilavao oko istih, te 

će se povećati broj radnika koji ljeti čiste,  kako bi se podignuo standard. 

Članica vijeća Jovana Čutul postavila je pitanje koji dio ulica u starogradskoj jezgri se 

redovito čisti i pere jer se Mahnićeva ulica i Ribarska skoro pa nikad ne čiste i ne peru.  
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Direktor tvrtke Vecla Danko Milohnić odgovorio je kako se ulice u staroj gradskoj jezgri 

svakodnevno čiste.  

U nastavku sjednice po predmetnoj temi član vijeća Goran Marević ističe kako je i za 

donošenje ovog akta e savjetovanje bilo neophodno.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv» i 1 

(jedan)  «suzdržan» donijelo je  

O D L U K U 

o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 15. 

 

Obrazloženje po prijedlogu I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu, iznijela je voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ines Galjanić te 

istaknula:  

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjeni i dopuni 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s 

rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene i dopune ovog Programa s 

prethodno planiranih 16.485.000,00 kn povećana su na 17.207.050,04 kn, od čega se 

10.983.409,74 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 1.456.427,47 kn iz proračuna 

Grada Krka (općih prihoda), 170.796,75 od pomoći, 3.015.527,30 kn od prodaje imovine, 

225.062,83 od spomeničke rente, 637.170,86 kn od pomoći iz europskih fondova te 

718.655,09 kn iz donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) 

građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja izdvojeno je 1.125.520,83 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina 

komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 

8.333.875,76 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se 

graditi izvan građevinskog područja 394.828,98 kn te za postojeće građevine komunalne 

infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 7.352.824,47 kn. 

U raspravi, član vijeća Anto Čabraja postavlja pitanje da li se planira izgradnja zapadne 

zaobilaznice da li je dovršen proces otkupa zemljišta i što je sa projektima kružnog toka kod 

Plodina i kod fratri u gradu Krku?  

Ines Galjanić odgovorila je kako je izgradnja zapadne zaobilaznice podijeljena u nekoliko 

faza, za neke faze pokrenut je postupak građevinske dozvole i rješavanje vlasničkih odnosa, 

odnosno parcelacija  za preostale čestice u zahvatu II. i III. faze zapadne zaobilaznice u gradu 

Krku, na dijelu gdje završava granica građevinskog područja su projekti tek u izradi.  

Za projekte kružnog toka kod Fratri i Plodina još se rješavaju imovinsko pravni odnosi.  

Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje da li je voditeljica Odsjeka u saznanju da je po 

ovoj temi dnevnog reda trebalo provesti e savjetovanje, na što je Ines Galjanić odgovorila da 

poslove e savjetovanja provodi drugi Odsjek.  
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Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje koliki iznos sredstava je predviđen za otkup 

zemljišta kod fratri u cilju izgradnje Kružnog toka?  

Ines Galjanić odgovorila je kako je iznos za otkup zemljišta za izgradnju kružnog toka kod 

fratri, naveden u materijalima. Za projekt je dobivena lokacijska dozvola, u dogovoru smo sa 

ŽUC-om da će sudjelovati u financiranju, ali je njihov zaključak da će to biti tek nakon što 

Grad Krk provede elaborat objedinjavanja čestica.   

Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje kako se može doći do Registra nerazvrstanih 

cesta, te moli da mu se dostavi popis imovine Grada Krka.  

 Ines Galjanić odgovorila da je Registar dostupan u Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša.   

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za», 1 (jedan) «protiv» i 1 

(jedan)  «suzdržan» donijelo je  

                    I.    IZMJENU  PROGRAMA  GRAĐENJA 

KOMUNALNE   INFRASTRUKTURE   ZA 2021. GODINU 
( vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja…. koji čini sastavni dio ovog 

Zapisnika) 

 

Ad 16. 

Kraće obrazloženje po prijedlozima Izmjene Programa/Plana i to: 

a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu; 

   b) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;  

          c) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Krka u 2021. godini, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

 

a) Nakon kraće rasprave Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi 

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

10 (deset) glasova «za» 1 (jedan)  «protiv»  i 1 (jedan) «suzdržan»  

donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke 

pristojbe za 2021. godinu 

                              (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa….,  koji čini sastavni 

dio              ovog zapisnika) 

 

 

b) Bez rasprave Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi članka 40. 

Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) 

glasova «za»,  1 (jedan)  «protiv»  i 1 (jedan) «suzdržan»  donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 

2021. godinu 
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                   (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Plana….,  koji čini sastavni dio 

ovog zapisnika) 

 

 

c) Bez rasprave Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi članka 40. 

Statuta Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) 

glasova «za»»,  1 (jedan)  «protiv»  i 1 (jedan) «suzdržan»  donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini 

       (vidi prilog predmetni prijedlog Izmjene Programa ….,koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika) 

 

Ad 17. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2021. godinu, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić:  

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz 

Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. 

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne samouprave u 2021. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada 

Krka određen je iznos od 2.896.407,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.606.767,00 

kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove. 

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne 

djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom 

Uredbom.  

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne 

samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne 

zajednice otoka Krka. 

Član vijeća Goran Marević iznio je sugestiju kako bi bilo lijepo na sjednicu Gradskog vijeća 

pozvati novog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe da ga svi vijećnici upoznaju.  

 

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)  

«suzdržan» donijelo je  

O D L U K U 

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 

2021. godinu 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 18.  

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva, iznijela je voditeljica 

za opće, pravne i kadrovske poslove, Radmila Živanović Čop: 
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Josipa Crnčić i Danijela Morožin, obje z Krka, obratile su se Gradu Krku radi rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa za z.č. 1649/2 upisana u z.k. ul. 2568 k.o. Krk, sa upisanim pravom 

vlasništva u korist Grada,, a koje parcele su predlagateljice stvarne vlasnice i posjednice, a do 

kojeg upisa je došlo radi pogrešne indetifikacije parcela u katastru zemljišta, te su predložile 

zaključenje ugovora na temelju kojeg bi se predmetna nekretnina upisala kao njihovo 

vlasništvo i posjed.   

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 11 (jedanaest) glasova «za»  donijelo je  

O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Napomena: član vijeća Zoran Morožin prilikom obrazlaganja i glasovanja po predmetnoj temi nije bio 

prisutan.  

 

Ad 19. 

 

Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina, iznijela je voditeljica za opće, pravne i kadrovske 

poslove, Radmila Živanović Čop; 

Početkom rujna ove godine Grad Krk je u Narodnim novinama br. 9/2021. raspisao natječaj 

za prodaju ili zamjenu nekretnine u svome vlasništvu, točnije k.č. 3822/1, k.o. Krk grad (z.č. 

1568/1, k.o. Krk), površine od 683 m2, u naravi zemljište smješteno unutar građevinskog 

područja naselja Krk, i to u zoni mješovite, pretežito stambene namjene. Njegova početna 

vrijednost utvrđena je iznosom od 150,00 EUR/m2, što ukupno iznosi 102.450,00 EUR. 

Natječajem je definirano kako će se najpovoljnijom utvrditi ponuda onog natjecatelja koji za 

kupnju predmetnog zemljišta ponudi najvišu cijenu, s time da će se prihvaćati i davanje u 

zamjenu drugog zemljišta za koje Grad Krk utvrdi da ima ekonomski ili pravni interes 

prilikom stjecanja prava vlasništva. Za kupnju tj. zamjenu predmetnog zemljišta prispjele su 

dvije ponude: Ivica Jerković i Željko Jerković  iz Krka,  te Dragutin Kosić i Marija Kosić iz 

Krka, s time da je utvrđeno kako ponuda prvo spomenutih ponuditelja ne udovoljava uvjetima 

natječaja. Pregledom ponude Dragutina i Marije Kosić iz Krka utvrđena je kupoprodajna 

cijena gradskog zemljišta u iznosu od 150,00 EUR/m2 ili ukupno 102.450,00 EUR, s time da 

su u zamjenu ponudili vlastito zemljište, točnije k.č. 3820/2, k.o. Krk grad (z.č. 1569/4, k.o. 

Krk), površine od 710 m2. Nadalje, utvrđeno je kako Grad Krk ima ekonomski i pravni 

interes za stjecanje prava vlasništva nad ponuđenom nekretninom zato što k.č. 3820/2, k.o. 

Krk grad (z.č. 1569/4, k.o. Krk) ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU1, za 

koju je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. No, kako je ukupna vrijednost zemljišta 

u vlasništvu Dragutina i Marije Kosić (temeljem odluke Gradskog vijeća) procijenjena na 

iznos od 53.250,00 EUR (75,00 EUR/m2), utvrđenu razliku u tržišnoj vrijednosti nekretnina 

koje su predmet ove zamjene, u iznosu od 49.200,00 EUR, oni su u obvezi isplatiti Gradu 

Krku. 

 

Član vijeća Goran Marević pročitao je prisutnim vijećnicima dopis zainteresiranih stranaka 

Ivice i Željka Jerkovića u postupku natječaja.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov izjavio je kako je Odbor za statutarno pravna 

pitanja razmotrio ovaj prijedlog Odluke te na isti nije imao primjedbi.  
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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  

O D L U K U 

o zamjeni nekretnina 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 20. 

 

Obrazloženje po prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Grada Krka za projekt “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina“, iznio je 

voditelj Odsjeka za gospodarstvo Igor Hrast te istaknuo:  

 

Ovom je Odlukom gradskoj tvrtki Vecla d.o.o. dana suglasnost za provedbu ulaganja na 

području Grada Krka vezanog uz projekt Komunalna građevina - Tržnica na malo Sv. 

Bernardina. Suglasnost je potrebna radi prijave projekta na Natječaj za provedbu 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 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. 

godine, a kojeg je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Sredstva javne potpore za sektor tržnica ukupno iznose 50.000.000,00 EUR, a zahtjevi se 

podnose zaključno do 30. rujna 2021. godine. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 

80 posto ukupno prihvatljivih troškova za područje Grada Krka, odnosno do 800.000,00 EUR, 

a odobrena sredstva osiguravaju se iz proračuna Europske unije. 

Realizacijom ovog projekta grad Krk bi na k.č. 3577/2, k.o. Krk grad, površine od 1.066 m2, 

trebao dobiti suvremenu tržnicu na malo (s jednom čvrstom građevinom, 12 samostalnih 

prodajnih modala te ostalim elementima i infrastrukturom), u namjeri da se, primarno, 

lokalnim proizvođačima osigura adekvatno uređen prostor za plasiranje njihovih proizvoda. 

Uređenje nove tržnice ujedno je i odgovor na porast stanovništva, a prema tome i na potrebe 

rastuće zajednice. Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na 6.500.000,00 kn. 

Član vijeća Zoran Morožin pohvaljuje inicijativu uređenja tog dijela prostora na Šetalištu 

Sv. Bernardina, te postavlja pitanje da li je razmatrana ideja o mogućim najmoprimcima na 

tom prostoru odnosno o djelatnostima koje se mogu obavljati?  

Igor Hrast odgovorio je da je predviđen montažni i fiksni koncept, grijanje vanjskog i 

unutarnjeg prostora. Vezano za najmoprimce imamo plan da to uglavnom budu OPG-ovi, 

ribarnica, za sada je to samo tehnička izvedba prostora.  

Članica vijeća Jovana Čutul postavila je pitanje da li će se sadržaj djelatnosti bitno 

izmijeniti?  

Igor Hrast je odgovorio kako će koncept djelomično biti isti sa puno ljepšim uređenjem što 

je i bilo potrebno na toj lokaciji.  

Član vijeća Goran Marević pročitao je prisutni vijećnicima  u potpunosti prigovor na točku 

20. dnevnog reda, koji prigovor je dostavljen u pisanoj formi svim članovima vijeća, u kome 
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je osobito istaknuo kako nije provedeno e savjetovanje te kako postoji ograničenje za 

provođenje projekata unutar operacije tipa 7.4.1. zbog kojih uopće neće biti moguće 

povlačenje sredstava za ovaj projekt, a i materijal je uvršten na Dnevni red izvan rokova 

propisanih Poslovnikom Gradskog vijeća.   

Nadalje ističe kako se već zna kome će se pogodovati izgradnjom ribarnice, te da predmetni 

projekt koji obuhvaća djelatnosti prostora treba smisleno pripremiti.  

Članica vijeća Helga Bendiš Žmirić pohvaljuje pripremu projekta i naglašava kako iznos 

koji bi se trebao dobiti iz Eu fondova nije zanemariv, te postavlja pitanje kako je u projektu 

popriličan iznos PDV-a koji se vodi kao neprihvatljiv trošak projekta, da li će Vecla moći 

koristiti taj iznos kao predporez i da li će se za projektnu dokumentaciju moći zatražiti povrat 

tih sredstava obzirom da su troškovi napravljeni u samom tijeku natječaja?  

Igor Hrast odgovorio je da će troškovi projektne dokumentacije, konzultantskih usluga i dr.  

biti priznati, jer se opći troškovi priznaju od 01. siječnja 2014., ukoliko dobijemo sredstva,  80 

% utrošenih sredstava koja sredstva će se utrošiti za projekte biti će priznato.    

U raspravu se uključio i direktor tvrtke Vecla d.o.o. Danko Milohnić koji je naglasio da na 

tom području nije predviđena zelena tržnica, već je riješenje pripremljeno sukladno 

Urbanističkom planu.  To bi trebao biti  prostor sa 14 kioska do 12 m
2
, jednim fiksnim 

objektom  i malim trgom. Ovaj natječaj prilika je da se prostor oplemeni jer je već zaista u 

lošem stanju. Naše želje su da na tom prostoru svoje proizvode izlažu / prodaju lokalni OPG-

ovi, ali kako koncept djelatnosti prostora još nije pripremljen, sad se ne može definirati. 

Vezano za plaćanje PDV-a , izvođači Vecli ispostavljaju račun sa prijenosom porezne obveze 

tako da Vecla ne plaća PDV, niti traži povrat PDV-a. „ 

Član vijeća Dalibor Pahlić ističe kako bi Grad trebao dati svoje kriterije najmoprimcima, te 

kako je sad prilika za ukloniti  sadržaje s tog prostora a s kojima nismo zadovoljni.  

Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje tko je konzultant u projektu i vodi li nas 

konzultant do kraja projekta, te smatra da je projekt trebao biti prezentiran građanima i 

članovima gradskog vijeća. 

Igor Hrast odgovorio je kao je konzultant za projekt tvrtka Euro konzalting d.o.o., te kako će 

projekt biti objavljen na stranicama Grada. 

Članica vijeća Jovana Čutul uključila se u raspravu te istaknula kako prethodno nije bilo 

podataka o projektu  “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina“, te da bi 

praksa trebala biti da se projekti koji se pripremaju objavljuju ranije.  

U raspravu se uključio i vijećnik Zoran Morožin te ukazao da je potrebno uključiti javnost 

za tako važne projekte.  

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) 

«suzdržan»  donijelo je  
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O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za 

projekt “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina“ 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 21.  

Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o. obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo:  

 

Predlaže se osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada u korist tvrtke Vecla 

d.o.o., u svrhu prijave na Natječaj za provedbu 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“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. projekta „Komunalna građevina-

Tržnica na malo „Sv. Bernardina“. 

 

Člankom 24. stavkom 5. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. propisano je kako Zahtjev za potporu mora sadržavati svu 

natječajem propisanu dokumentaciju, a kako se u Prilogu 4a. Natječaja navodi obveza 

dostavljanja Ugovora o osnivanju prava građenja sklopljenog na rok od najmanje 10 godina u 

slučaju ulaganja u izgradnju građevine na zemljištu koje u trenutku podnošenja Zahtjeva za 

potporu nije u vlasništvu Korisnika predlaže se donošenje predmetne Odluke pored Odluke o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt „Komunalna 

građevina-Tržnica na malo „Sv. Bernardina“. 

Član vijeća Goran Marević istaknuo je kako ni za ovu Odluku nije provedeno e 

savjetovanje. 

Član vijeća Dalibor Pahlić komentirao je da li je 10 godina dovoljno za povrat investicije? 

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  

O D L U K U 

o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o. 
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 22. 

Prijedlog Odluke o  prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska luka Krk“ u 

okviru mjere I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ obrazložio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić:   

Ovom je Odlukom prihvaćeno sufinanciranje projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere 

I.23./24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, kojeg (pro)vodi Županijska 

lučka uprava Krk. Sufinanciranje se sastoji od pokrivanja razlike između dodijeljenih 

sredstava potpore u iznosu od 37.312.500,00 kn te ukupno procijenjene vrijednosti projekta u 
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iznosu od 46.612.455,53 kn. Riječ je, dakle, o okvirnom iznosu od 9.300.000,00 kn (s 

uračunatim PDV-om) koji se tijekom dvogodišnjeg razdoblja, i to 2022. i 2023., planira 

sufinancirati sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk. Godišnje učešće Grada 

Krka tako iznosi 2.325.000,00 kn, tj. ukupno 4.650.000,00 kn ili 50 posto prethodno navedene 

razlike. Projekt Ribarska luka Krk podrazumijeva produženje gata do ukupne dužine od 

195,70 m. Njegova će širina u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) biti 22,0 m, 

dok će preostali dio biti širok 12,0 m. Za gat ribarske luke definirana je projektna dubina od -

5,0 m, s time da kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,5 m. Na gatu je, s unutrašnje i 

vanjske strane, predviđeno vezivanje ribarskih plovila. Postupak javne nabave vezan uz 

realizaciju ove investicije trebao bi krenuti do kraja rujna ove godine. 

U raspravi po prijedlogu  Odluke o  prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska 

luka Krk“ u okviru mjere I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“, 

član vijeća Goran Marević istaknuo je kako ovih par sličica ne prikazuju projekt, kako je od 

strane ŽLU bilo obećana prezentacija projekta te da projekt ovime nije u potpunosti definiran.  

Smatra kako ćemo s prvom kontrolom od strane Eu fondova trebati vratiti novce. Projekt se 

trebao predstaviti građanima. Kraj projekta planira se za 2023, šta će se i u vrijeme turističke 

sezone raditi?  

Smatra da se trebamo prijaviti na drugi projekt konkutentnost kohezije koji ne uvjetuje 

Ribarsku luku a da ne govorimo o činjenici da će Krk izgubiti i plažu i kako u biti ne znamo 

koliki iznos sredstava će zapravo biti potreban za iznos projekta .  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je člankom 4. Sporazuma između Grada i 

ŽLU utvrđeno sljedeće “u slučaju da tijekom ili nakon provedbe projekta od strane nadležnog 

tijela budu utvrđene financijske korekcije sporazumne strane su suglasne da će ŽLU osigurati 

nedostajajuća sredstva“, odnosno danas se govori o iznosima navedenim u Sporazumu i 

nijednim drugim mogućim iznosima.     

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 8 (osam) glasova «za»,  1(jedan) «protiv»  i 3 (tri) 

«suzdržana»  donijelo je  

O D L U K U 

o  prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska luka Krk“ u okviru mjere 

I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ 
            ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 23. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća 

Grada Krka, iznio je pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo sljedeće:   

Odlukom o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka koju je donijelo Gradsko vijeće 

Grada Krka na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, između ostalih predstavnika, 
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kao predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk imenovana je Vesna Juzbašić iz Njivica, 

Cvjetni trg 10. 

Gospođa Vesna Juzbašić izvijestila je Grad da je s 1. rujnom ove godine realizirala pravo na 

odlazak u mirovinu te da ne može više biti predstavnica Centra u Socijalnom vijeću Grada. 

Slijedom navedenog, Centar za socijalnu skrb Krk dostavio je 10. rujna 2021. godine, Odluku 

o imenovanju ravnateljice Centra, Nives Karabaić iz Krka, Mali Kartec 58, za 

predstavnicu/članicu Centra za socijalnu skrb Krk u Socijalnom Vijeću Grada Krka.  

U tom smislu Odsjek za društvene djelatnosti pripremio je Prijedlog Odluke o razrješenju i 

imenovanju članice Socijalnog vijeća Grada Krka kojom se umjesto dosadašnje predstavnice 

Centra za socijalnu skrb predlaže imenovanje Nives Karabaić iz Krka, Mali Kartec 58 (nova 

ravnateljica Centra za socijalnu skrb Krk). 

Član vijeća Goran Marević, prisutnim vijećnicima u potpunosti je pročitao prigovor što ga 

je podnio pisanim putem na predmetnu točku Dnevnog reda, a koji prigovor su članovi vijeća 

dobili pismenim putem.  

Osobito je istaknuo kako Gradsko vijeće ne može odlučivati o imenovanju toga tijela dok se 

prethodno ne provede postupak osnivanja Socijalnog vijeća. .  

Pročelnik Marinko Bajčić izjavio je kako  je na temelju Zakona o socijalnoj skrbi Gradsko 

vijeće Grada Krka donijelo Odluku o socijalnoj skrbi kojoj se utvrđuju prava koja osigurava 

Grad, te uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja. Na temelju članka 40. predmetne 

Odluke propisano je da je Socijalno vijeće posebno radno tijelo koje odlučuje o ostvarivanju 

prava iz socijalne skrbi koje imenuje  Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine. U tom 

smislu, nakon isteka četverogodišnjeg mandata, Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je na 

sjednici održanoj 27. studenog 2018. godine novu Odluku o imenovanju članova Socijalnog 

vijeća Grada Krka. Kako je članica Vesna Juzbašić od 1. rujna 2021. godine (predstavnica 

Centra za socijalnu skrb Krk) otišla u mirovinu, ovim se prijedlogom  Odluke o razrješenju i 

imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka imenuje  njezina zamjena (Nives Karabaić 

iz Krka) do isteka mandata ostalih članova Socijalnog vijeća, imenovanih 27. studenoga 2018. 

godine. 

Član vijeća Goran Marević na uvredljiv je način komentirao obrazlaganje pročelnika, te mu je 

predsjednik Gradskog vijeća na  temelju  odredbi članka 137. Poslovnika Gradskog vijeća 

izrekao opomenu za neprimjereno ponašanje.  

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka na temelju članka 40. Statuta Grada Krka i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 10 (deset) glasova «za»,  1(jedan) «protiv»  i 1 

(jedan) «suzdržan»  donijelo je  

O D L U K U 

o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka 
            ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 24. 

Pitanja i odgovori:  
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1.Član vijeća Anto Čabraja postavlja dva pitanja:  

 Što je Grad poduzeo vezano za tragediju koja se dogodila na Trgu Kamplin ovog 

ljeta? 

 Sprave na Activity centru Dražica nisu u dobrom stanju, potrebno ih je održavati, 

planira li se išta s time? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Nije uobičajeno na povijesnim bedemima postavljati ograde, Grad će zatražiti od 

Konzervatorskog odjela u  Rijeci mišljenje u cilju postizanja veće sigurnosti na toj 

lokaciji.   

 Activity centar Dražica održava Grad, u zimskim mjesecima koji nadolaze sanirati 

će se gumeni parter.   

2. Članica vijeća Helga Bendiš Žmirić: 

 Djeca školskog uzrasta iz starog grada nemaju igralište na kom bi se mogli igrati jer 

je igralište kod dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ zatvoreno u 

poslijepodnevnim satima. Može li se što učiniti da navedeno igralište koriste djeca u 

poslijepodnevnim satima? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

Igralište je  usko vezano uz aktivnosti škole. Razgovarati ćemo sa Osnovnom školom i 

Veclom koja održava sportsku dvoranu da se vrata igrališta ostave otvorena tijekom 

poslijepodneva, dok je dvorana u funkciji.   

3. Član vijeća Zoran Morožin postavio je pitanje o rješavanju nogostupa u dijelu Plavničke 

ulice?  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Grad Krk je više puta pokušao riješiti problematiku nogostupa u dijelu Plavničke 

ulice u Krku, uvijek stanemo na rješavanju imovinsko pravnih odnosa, te je izgledno 

da će Grad problem morati riješiti postupkom izvlaštenja.  

4. Član vijeća Franjo Volarić:  

 Da li se šta pokrenulo vezano za izgradnju dječjeg vrtića ?  

 Postoji li mogućnost postave usporivača prometa ispred trgovine DM u gradu Krku?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Grad je spreman krenuti u ciljane izmjene PPU Grada Krka kao i Urbanističkog 

plana  a u cilju dogradnje vrtića u gradu Krku.  

Drugi projekt vezan za izgradnju vrtića je izgradnja objekta u naselju Vrh gdje će 

se najvjerojatnije prihvatiti nova lokacija jer se na prethodnoj mogućoj lokaciji 

nismo mogli dogovoriti sa vlasnicima. Nova lokacija za izgradnju dječjeg vrtića u 
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naselju Vrh raspolaže sa cca 4.000 m2 zemljišta, te UPU – Vrh omogućava takvu 

izgradnju na području gdje se parcela nalazi.   

 Za postavu usporivača prometa ispred trgovine DM u gradu Krku, naručiti će se 

prometna analiza kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost postave usporivača 

prometa.  

5. Članica vijeća Jovana Čutul postavlja pitanje planiranja izgradnje POS-ovih stanova u 

Krku? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Lokacija za izgradnju POS-ovih stanova je u naselju Kornić, Grad Krk bi trebao 

krenuti u anketiranje zainteresiranih građana i zatim u kandidiranje prema APN-u.   

6. Član vijeća Dalibor Pahlić: 

 Da li se išta pokrenulo vezano uz inicijativu da članovi vijeća imaju gradski e mail?  

 Što je sa konzumiranjem prava vijećnika za sudjelovanje u Odborima kojih nije član?   

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Da svaki vijećnik ima svoj gradski  e mail potrebno je dokupiti još licenci, te 

pokušavamo iznaći povoljnije rješenje. 

Na drugo pitanje odgovorio je pročelnik Marinko Bajčić: 

 Članovi vijeća mogu sudjelovati na sastancima raznih Odbora, uz prethodno 

najavljeno prisustvovanje, no nemaju pravo sudjelovanja u raspravi niti u 

donošenju odluka. Kad Poziv za pripremnu sjednicu vijeća bude dignut na E 

sjednicama, zainteresirani vijećnici koji bi htjeli prisustvovati sjednicama Odbora 

mogu iskazati interes za prisustvovanje.  

7. Član vijeća Goran Marević:  

 Smatra da odgovor ravnateljice Dječjeg vrtića kojeg je primio na postavljeno pitanje o 

otpisivanju duga roditeljske uplate za plaćanje dječjeg vrtića za roditelje slabije 

platežne moći, nije adekvatan odgovor jer se ravnateljica pozvala na Zakon koji više 

nije na snazi, te naglašava kako je bio izbačen sa sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića pod točkom Razno.   

 Vezano za Bodulsku ulicu pročitao je ostalim vijećnicima očitovanje stanara Bodulske 

ulice,  te smatra da je Grad oduzeo vlasništvo stanarima zgrade u Bodulskoj ulici i na 

dio zemljišta napravio cestu kako bi bivši predsjednik Gradskog vijeća mogao imati 

parking za goste. Kako je Grad mogao oduzeti stanarima dio vlasništva od cca 680 m
2
 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Govorimo o cesti koja je najmanje zadnjih 30 godina javni put od Bodulske ulice do 

Šetališta Sv. Bernardina.  
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Grad Krk postupio je sukladno Zakonu o cestama pripremili smo elaborat izvedenog 

stanja, upisali se u katastra i gruntovne knjige čime štitimo interes svih građana jer taj 

dio nije privatno dvorište. 

8. Član vijeća Josip Brusić: 

 Da li se namjerava pokrenuti pitanje rješavanja prometnog problema otoka na spoju 

most i kružnog toka preko mosta gdje se spaja zaobilaznica, obzirom da u ljetnom 

razdoblju na tom spoju prometnica nastaju velike gužve? 

 Da li su planirana proširenja plaža u gradu Krku? Sve više kupača dolazi autobusima 

iz unutrašnjosti te se plaže tako prenapuče kupačima.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:  

 Na temu rješavanja prometnog problema izlaska s otoka, Hrvatske ceste koje 

upravljaju tim prometnicama u izradi su projektne dokumentacije.  

 Grad Krk svake godine ulaže sredstva u održavanje ili proširenje starih plaža, te u 

uređenje novih dionica plaža.  

Naredne godine planira se obuhvat uređenja plaže u nastavku na plaži Plav. 

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 23.00 sata.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Matejčić                                                            Gradskog vijeća Grada Krka  

                                                                          Nikša Franov                          

 

   

 

 

  

 

 

    


