GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/06
Urbroj:2142/01-01-18-3
Z A P I S N I K
11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 27. studenoga 2018. godine u Maloj
Vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Josip Brusić, Barbara Toljanić, Josip Mrakovčić, Ines Balorda, Siniša
Patrk, Danijel Brozić, David Mrakovčić, Darko Purić, Goran Marević, Anto Čabraja,
Zlatko Morožin, Berislav Manestar, Franjo Volarić i Milan Žužić.
Odsustvovanje sa sjednice zbog bolesti opravdao je predsjednik Gradskog vijeća Grada
Krka Marinko Pavlić.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir Miler,
Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Ines
Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Džimi Skomeršić,
voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za
opće, pravne i kadrovske poslove, Mladena Matejčić, viši stručni referent u Odsjeku za opće,
pravne i kadrovske poslove, konzultantica tvrtke Razbor d.o.o. Ivana Novoselec.
Sjednicu otvara Josip Brusić, potpredsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na
sjednici prisutno 14 (četrnaest) članova Vijeća, te se u skladu s tim mogu donositi
pravovaljane odluke.
U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. rujna
2018. godine.
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018.-2022.
SmartCity Krk.
3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
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6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk.
7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.
8. Prijedlog Odluke o zaključenju Sporazuma sa VIR 1898. d.d. sa sjedištem u Rijeci.
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1385/5 k.o. Skrbčići.
10. Prijedlog Odluke o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru za poljoprivredu i
ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića
“Lastavica“ Punat Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk.
12. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka.
13. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
U raspravi po Zapisniku sa 10. sjednice Gradskog vijeća održane 12. rujna 2018. godine, član
vijeća David Mrakovčić traži nadopunu Zapisnika.
Navodi da je na protekloj sjednici Gradskog vijeća iznio prijedlog pod točkom 5. Dnevnog
reda „ Pitanja i odgovori“ kako bi sukladno Uredbi o zaštiti podataka bilo potrebno da se
potpisuje privola svih stranaka koje sudjeluju u bilo kakvom postupku s Gradom te da tom
privolom daju pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Nakon iznesene primjedbe Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (četrnaest) glasova „za“
jednoglasno je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 12. rujna 2018.
godine.
Ad 2.
Opširno obrazloženje po Prijedlogu Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada
Krka 2018.-2022. SmartCity Krk iznijela je Ivana Novoselec, direktorica tvrtke Razbor d.o.o.
iz Zagreba, izrađivača Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018.-2022. SmartCity Krk.
Izrada ovog dokumenta provedena je u razdoblju od ožujka do rujna 2018. godine. Grad je za
taj poduhvat kao vanjske pružatelje usluga angažirao tvrtke Razbor i Sense Savjetovanje,
domaće konzultantske tvrtke koje imaju značajno iskustvo u strateškom planiranju lokalnog
razvoja i digitalnoj transformaciji javne uprave.
Proces izrade započeo je prikupljanjem podataka i analitičkim uvidom u stupanj digitalizacije
gradske uprave. U procesu izrade na nekoliko razina su se prikupljali stavovi i mišljenja
građana, poduzetnika predstavnika civilnog društva i gradskih javnih institucija. Interno,
organizirana su savjetovanja i intervjui sa zaposlenicima svih gradskih Odsjeka. Predstavnici
gradskih ustanova (Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk, Dječjeg vrtića
Katarina Frankopan Krk i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka) te predstavnici gradskih
komunalnih poduzeća (Ponikve eko otok Krk d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve voda
d.o.o. i Vecla d.o.o.) sudjelovali su definiranju razvojnih potreba kroz niz sastanaka i
savjetovanja. Osim navedenih, savjetovanjima su prisustvovali i predstavnici poduzetnika,
obrtnika i poljoprivrednika s podruèja Grada, predstavnici građana i predstavnici udruga
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civilnog društva. Uz navedene aktivnosti, u okviru konzultacija provedena su i tri anketna
istraživanja stavova građana i djelatnika uprave s ukupno 290 popunjenih odgovora.
Prikupljeni su podaci bili temelj za zaključke SWOT analize. Temeljem SWOT analize
definirane su ključne potrebe i prilike za razvoj. Polazezeći od potreba i prilika, definirani su
ciljevi, mjere i aktivnosti Strategije.
Strategija je pripremljena za razdoblje od 5 godina, koje je Grad smatrao primjerenim
okvirom u kojem je moguće očekivati ostvarivanje planiranih promjena koje će dovesti do
razvoja Krka kao pametnog grada. Strategiju prati i detaljni Akcijski plan, koji mjere
razrađuje u operativnom smislu i predstavlja cjelovitu podlogu za provedbu Strategije.
Strategija prvenstveno definira viziju i misiju Grada Krka kao pametnog grada.
Vizija: Građani i gradska uprava žele da Krk u budućnosti bude pametan grad koji se
ponosi uspostavljenom sinergijom između kulture, povijesti i stoljetne tradicije te želje
za kontinuiranim gospodarskim napretkom i potrebe za ulaskom u digitalno doba. Žele
da Grad doprinosi ukupnom razvoju otoka Krka kao pametne i održive otočne
zajednice. Grad Krk svoju misiju vidi u digitalnoj transformaciji svoje uprave, njegovih
tvrtki i njegove infrastrukture.
Gradonačelnik Dario Vasilić obrazložio je kako ulazimo u novo digitalno doba s novim
tehnologijama, neke već i koristimo, kao što su interaktivne aplikacije.
Strategija pametnog Grada je dugotrajan proces za čiju realizaciju su potrebna značajna
financijska sredstva. Naša tvrtka Vecla d.o.o. već je započela postupak rada na platformi
pametnog parkiranja.
U raspravu se uključio Danko Milohnić direktor tvrtke Vecla d.o.o. koji je obrazložio kako se
u 2019. priprema pilot projekt informatizacije sustava parkiranja , jednostavnijeg pronalaženja
parkirnog mjesta, naplate parkiranja i upravljanja parkiralištem.
Ivana Novoselec izjavila je kako Grad Krk ima visoku reputaciju vezanu za segment zaštite
okoliša.
David Mrakovčić član vijeća pohvalio je Strategiju, strukturiran pristup poslu i ističe
zadovoljstvo što će se provedba Strategije nadzirati kroz rad Gradskog vijeća. Nadalje ističe
kako u Hrvatskoj postoje već gotove aplikacije za pojedine postupke i postavlja pitanje
ukoliko Grad proizvede neku takvu aplikaciju da li ju je moguće tržišno iskoristiti?
Ivana Novoselec odgovorila je kako se sva pametna softverska rješenja mogu otkupiti isto
tako i prodati, ako netko napravi neko rješenje koje je i za druge gradove i područja
iskoristivo, uz naknadu se ustupa i drugim gradovima.
David Mrakovčić postavlja pitanje da li postoje sredstva iz fondova koja financiraju takva
rješenja?
Ivana Novoselec odgovorila je da se nešto financira iz sredstava Ministarstva regionalnog
razvoja, međutim bilo bi dobro da se na takve natječaje sudjeluju sve JLS otoka zajedno.
Član vijeća Goran Marević također pohvaljuje Strategiju i izjavljuje da bi bio rado sudjelovao
pri izradi i stvaranju Strategije u djelu vezanom za poljoprivredu, međutim nitko ga nije
pozvao.
Postavlja pitanje kako će se premostiti razlika između sadašnjeg stanja i budućeg, te
naglašava kako Grad nije dovoljno transparentan, kako se pravovremeno ne dobivaju
odgovori na upite vijećnika i sl.
Ivana Novoselec odgovorila je kako je taj dio direktna interakcija s Gradom, a jedan od
ciljeva Strategije pametnog Grada je i da se otvori više kanala za komunikaciju.
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Nadalje, član vijeća Goran Marević naglašava kako su već donesene razne Strategije međutim
nitko ne prati razvoj i tijek događanja i razvoja sukladno izrađenim strategijama.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Startegije razvoja pametnog Grada Krka 2018.-2022. SmartCity Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 3.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B), obrazložio je Gradonačelnik
Darijo Vasilić te istaknuo kako je na snagu stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu,
kojim je u odredbi stavka 1. članka 98. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda
komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.
Člankom 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da odluka o vrijednosti boda
komunalne naknade (B) donesena do stupanja na snagu novoga Zakona važi do isteka
kalendarske godine za koju je donesena, te da će jedinice lokalne samouprave donijeti odluku
o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske
godine za koju je donesena odluka. Nakon isteka kalendarske godine za koju je donesena
odluka, rješenje o komunalnoj naknadi moći će se donijeti samo u skladu s odlukom o
vrijednosti boda komunalne naknade donesene na temelju novog Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Slijedom navedenog, budući da se iznos komunalne naknade koja je javno davanje koje se
plaća za održavanje komunalne infrastrukture i koja je prihod proračuna Grada Krka
namijenjen za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, utvrđuje
množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne
naknade (B), razvidno je da je Grad u obvezi odrediti vrijednost boda (B) novom Odlukom o
vrijednosti boda komunalne naknade (B) do 30. studenoga 2018. godine.
U stavku 4. članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da ako
predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga
tekuće godine, da se za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini
vrijednost boda ne mijenja.
Grad Krk odlučio se da vrijednost boda komunalne naknade (B), neće podizat.
Član Odbora za komunalno gospodarstvo istaknuo je kako je Odbor razmotrio prijedlog
Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B), te prijedloge Odluka pod točkama 4., i 5.
te na iste nije imao primjedbi.
Nadalje navodi kako je Odbor za komunalno gospodarstvo razmatrao aktualne teme te je
nakon iznošenja pojedinih inicijativa i provedene rasprave, donio sljedeće Zaključke:
1. Kako je otkup i cijena zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i druge
javne namjene vrlo zahtjevna stavka rashoda iz Prijedloga Programa građenja...)
Odbor predlaže da u budućim planovima razvoja i širenjima građevinskih područja,
Grad pokuša otkupiti potrebno zemljište za komunalnu infrastrukturu (buduće
prometnice, javne zelene površine, javna parkirališta, dječja igrališta i dr. javne
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namjene) prije donošenja budućeg Prostornog plana i definiranja namjena zemljišta,
a u cilju uštede odnosno smanjenja ovih troškova.
2. Također, Odbor predlaže da se kod pristupa gradnji nove komunalne infrastrukture
u neuređenim dijelovima građevinskog područja (kao npr. Zona Redagara) planski
razradi cjeloviti idejni projekat (idejno rješenje) izgradnje potrebne komunalne
infrastrukture, tj. da se planski osmisli i pripremi cjeloviti projekt izgradnje i
ulaganja, a kasnije kroz ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola pristupi
realizaciji isih u fazama, u skladu s godišnjim financijskim mogućnostima proračuna
i drugim izvorima sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture, propisanih
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 4.
Obrazloženje po prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
Godini, iznio je Džimi Skomeršić te istaknuo sljedeće: Programom se utvrđuje opis i opseg
poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa, procjenjena su u
iznosu od 8.769.000,00 kuna od čega 7.300.000,00 kuna planira se osigurati iz sredstava
komunalne naknade u tekućoj godini, 120.000,00 kuna od prihoda od spomeničke rente,
150.000,00 kuna od prihoda od naknade za održavanje groblja, 1.127.000,00 kuna od prihoda
od koncesijskih odobrenja, 50.000,00 kuna od pomoći te 22.000,00 kuna od prihoda od općih
– ostalih prihoda, koji se planiraju osigurati od Proračuna za 2019. godinu.
Član vijeća David Mrakovčić postavio je pitanje da li su novoformirani Mjesni Odbori
sudjelovali u izradi Programa sa svojim planovima?
Džimi Skomeršić odgovorio je kako su inicijative pristigle od Mjesnog odbora Istok, dok
M.O. Zapad nije imao inicijativa za provođenje planova kroz Program održavanja komunalne
infrastrukture.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
( vidi prilog predmetni prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
koji čini sastavni dio ovog Zapisnika)
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Ad 5.
Obrazloženje po prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu, iznijela je Ines Galjanić te istaknula sljedeće: u skladu s člankom 129. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave obavezne su donijeti program
građenja komunalne infrastrukture najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske godine za
koju su doneseni programi doneseni prema starom Zakonu.
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu program građenja komunalne
infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama
uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose
na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te
financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.
Ukupni prihodi iz kojih se financira Program planirani su u iznosu 15.679.600,00kn
od čega sredstva iz komunalnog doprinosa za 2019.god. 7.500.000,00kn, sredstva iz
proračuna jedinice lokalne samouprave 4.932.600,00kn, sredstva iz ugovora, naknada i
drugih izvora propisanih posebnim zakonom 3.147.000,00kn i sredstva iz donacija
100.000,00kn.
Iz navedenih sredstava planira se financirati građenje nerazvrstanih cesta u vrijednosti
9.776.000,00kn, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
javnih parkirališta, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene u vrijednosti
3.222.000,00kn, javne rasvjete u vrijednosti 800.000,00kn, groblja 430.000,00kn, te priprema
građenja u vrijednosti 1.451.600,00kn.
U raspravi po predmetnoj temi uključio se član vijeća David Mrakovčić koji navodi kako je
pred godinu dana bilo rečeno da će se realizirati projekt Kružnog toga kod Fratri. U kojoj smo
sad fazi po tom projektu?
Ines Galjanić odgovorila je kako je lokacijska dozvola za gradnju Kružnog toka kod fratri
izdana, radi se na projektiranju glavnog projekta i istovremeno se rješavaju imovinsko pravni
odnosi.
Član vijeća Goran Marević pohvaljuje rad Ines Galjnić navodeći kako je uvjek spremna za
suradnju i pomoć, te na potrebnim opširnim obrazloženjima vezanim uz određenu tematiku.
Siniša Patrk član vijeća i član Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
navodi kako je predmetni Odbor razmatrao problematiku vezanu za izradu , donošenje
a osobito provedbu prostornih planova i sveopću situaciju vezanu na zakonske i
podzakonske akte kojima se regilira prostorno planiranje i gradnja, te je Odbor donio
sljedeće Zaključke:


Predlaže se prilikom ugovaranja izrade izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Krka obvezati izrađivača plana da provjeri zakonske
mogućnosti da se širenje građevinskih područja naselja dozvoli samo u svrhu
gradnje stambenih objekata kojima će stanovništvo koje ima prebivalište na
području Grada Krka rješavati stambeno pitanje.
Ukoliko je takva mogućnost utemeljena na zakonskim odredbama potrebno je u
prostorno plansku dokumentaciju ugraditi takve odredbe. Ukoliko zakonska
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regulativa onemogućava takve odredbe, širenje građevinskih područja nije
potrebno osim na terenima u vlasništvu Grada Krka.










Vezano na izradu prostornih planova predlaže se također da se prilikom
ugovaranja izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
obveže izrađivača plana da provjeri zakonske mogućnosti vezano na
ograničavanje mobil homova u kampovima, te da se ukoliko zakonska regulativa
to dozvoljava smanji postotak mobil homova na čestici kampa u odnosu na
zakonom propisani.
Kontrola izgradnje objekata prema građevinskim dozvolama je u nadležnosti
građevinske inspekcije, no s obzirom da je primijećeno da se pomoćni prostori
bez kontrole nakon obavljenog tehničkog pregleda prenamjenjuju u stambene
prostore, predlaže se da Grad Krk sam provodi kontrolu korištenja prostora
odnosno da se utvrdi da li se u izgrađenim objektima prostor koristi u skladu s
namjenom prema građevinskoj dozvoli te da se nakon utvrđenih odstupanja
pokrene inspekcijski postupak.
Predlaže se delegiranje Nikše Franova kao predsjednika Odbora za razvoj,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka da u svojstvu
predstavnika Grada Krka sudjeluje u tehničkim pregledima te ukaže na
eventualne nedostatke u oblikovanju objekata, nedovoljnom broju uređenih
parkirališnih mjesta u okućnici, nedovoljnom postotku uređenih zelenih površina
unutar okućnice objekta, a sve temeljeno na odredbama prostorno planske
dokumentacije Grada Krka i izdane dokumentacije kojom se dozvoljava
građenje.
APN obvezati da se, ukoliko to zakonske odredbe podržavaju, s vlasnicima
stanova u zgradi POS-a prilikom preuzimanja stanova potpiše ugovore na način
da se onemogući preprodaja stanova.
Predlaže se da se u prostorno planskoj dokumentaciji i u budućnosti zadrže
odredbe kojima se ne dozvoljava planiranje smještajnih turističkih jedinica na
području Portapižane.
Ad 6.

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i
trgova u naselju Krk, iznio je Marinko Bajčić.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 7.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,
iznijela je Radmila Živanović Čop, te istaknula sljedeće: Grad Krk proveo je postupak
davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na svom području.
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Utvrđeno je da je u otvorenom roku prispjela jedna ponuda i to MLD – usluge d.o.o. sa
sjedištem u Koprivnici Ivana Generalića bb.
Utvrđeno je da ponuditelj MLD – usluge d.o.o. Koprivnica ispunjava sve uvjete propisane
dokumentacijom za nadmetanje. Naknada za koncesiju utvrđena je u iznosu od 10.200,00 kn
godišnje koju je koncesionar dužan plaćati u jednakim polugodišnjim obrocima.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 8.
Prijedlog Odluke o zaključenju Sporazuma sa VIR 1898. d.d. sa sjedištem u Rijeci,
obrazložila je Radmila Živanović Čop te istaknula kako se radi o sporazumnom rješenju
potraživanja Grada Krka po presudi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku, po kojem
Sporazumu će Vir 1898 d.d. Rijeka isplatiti Gradu Krku ukupno potraživanje ( glavnicu i
kamate) kao i troškove parničnog postupka, koje dospijevaju do dana zaključenja Sporazuma
u dvanaest jednakih mjesečnih obroka.
Grad Krk upoznat je da je VIR 1898 d.d. Rijeka u ovom postupku pokrenuo postupak
izvanredne revizije pred Vrhovnim sudom RH, te u slučaju da u istom uspije, Grad Krk bi se
istim Sporazumom obvezao vratiti VIR 1898 d.d. Rijeka, isti iznos koji bi primio nakon
zaključenja Sporazuma, bez zakonskih zateznih kamata, a koji bi se vratio također u dvanaest
jednakih mjesečnih obroka.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o zaključenju Sporazuma sa VIR 1898. d.d. sa sjedištem u Rijeci
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 9.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1385/5 k.o. Skrbčići, obrazložila je
Radmila Živanović Čop te istaknula sljedeće: nekretnina označena kao z.č. 1385/5 k.o.
Skrbčići, upisana je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, U
Popis I, kao javno dobro putevi.
Na temelju prijedloga Ivana Kosića iz Pinezića, Torkul 4, zastupanog po Odvjetnici Danijeli
Toth iz Krka, za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i prijedloga parcelacije utvrđeno je da
je dio z.č. 1385/5 k.o. Skrbčići u površini od 116 m 2 zauzet ograđenom okućnicom stambene
građevine izgrađene na gr.č. 103 k.o. Skrbčići, vlasništvo Ivana Kosića iz Pinezića.
Člankom 103. Zakona o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba
korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo JLs istoj
može ukinuti status javnog dobraa nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u vlasništvu
JLS. Nakon upisa prava vlasništva za korist Grada Krka na dijelu nekretnine zaključit će se
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Ugovor o kupoprodaji sa Ivanom Kosićem iz Pinezića, s time da će se kupoprodajna cijena
utvrditi na temelju procjene tržišne vrijednosti koja će se izvršiti po stalnom sudskom vještaku
građevinske struke i procjene nekretnina.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1385/5 k.o. Skrbčići
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 10.
Prijedlog Odluke o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni
razvoj Primorsko-goranske županije, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo
kako je Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije osnovan od
strane Primorsko-goranske županije, Gradova: Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Općina:
Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lovke, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad,
Vinodolska općina i Viškovo.
S obzirom da je Grad Krk dugi niz godina sudjelovao kao pridruženi član Centra, čiji je cilj
poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Primorsko-goranske županije,
imao je istu obvezu kao i osnivači u pogledu sufinanciranja rada i provođenja programa
Centra u iznosu od 20.000,00 kn godišnje. S druge strane, pridruženi članovi nemaju pravo
biti članovi upravnih tijela Centra niti sudjelovati u donošenju programa rada, financijskog
plana Centra i sl.
Nastavno na prethodno navedeno, Centar je uputio Gradu Krku dopis Br. 1578/18 od 30.
srpnja 2018. godine kojim se obaviještava Grad o novonastalnim okolnostima i mogućnosti
pristupanja u punopravno članstvo Centra.
Od osnivanja Centra do danas dogodio se cijeli niz promjena koje su se odrazile na djelovanje
i ciljeve Centra, pa je tako na traženje Ministarstva financija postao i proračunski korisnik
Primorsko-goranske županije obzirom da se pretežita sredstva za njegov rad osiguravaju
upravo iz županijskog proračuna.
Uočena je potreba za preustrojem Centra kako bi se pridonijelo operativnosti i bržem
donošenju odluka budući da je dosadašnje Upravno vijeće Centra brojilo 16 članova (po 1
član imenovan od svakog osnivača) što se pokazalo neoperativnim. Predviđeno je formiranje
stručnog tijela koje će podupirati rad manjeg (prema broju članova) Upravnog vijeća na način
da prati sve relevantne čimbenike na terenu i predlaže odluke sukladno utvrđenom stanju i
uvažavajući raznolikost ruralnog područja Primorsko-goranske županije.
Preustroj Centra započeo je usvajanjem novog Sporazuma o osnivanju od strane
predstavničkih tijela dosadašnjih osnivača u kolovozu 2018. godine.
Donošenjem ove Odluke Grad Krk bi pristupio Centru kao punopravni član, te bi se ovlastio
Gradonačelnik da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Grada Krka koji će obnašati dužnost
člana Stručnog vijeća Centra te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra.
Član vijeća Goran Marević ukazao je u raspravi kako je ova Odluka samo loša kozmetička
promjena, naglašava kako je on sam u prethodnom vremenu bio predstavnik Grada Krka u
Centru za brdsko planinsku poljoprivredu i kako se u to vrijeme izvuklo dosta sredstava za
poljoprivredu od strane Centra.
Međutim , bilo je prilično štetnih odluka od strane Županije, jer je tamo svatko zastupao
nekog svog, osobito u pčelarskim djelatnostima.
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PGŽ se sad sjetila nove forme upravljanja kako bi lakše radili što žele i raspoređivali sredstva
kome žele, obzirom da su u sadašnjoj formi vijeća tri predstavnika županije i dva predstavnika
stručnog vijeća, te ih ne mogu preglasat.
Manifestacija Drobnica fest sufinancirana je dijelom iz sredstava Centra za brdsko planinsku
poljoprivredu, međutim neću dati glas za usvajanje ove Odluke jer Županija na perfidan način
kao daje prava, a u biti smo izgubili pravo glasa.
Gradonačelnik Darijo Vasilić složio se sa stavom vijećnika da Županija većinom svojih
predstavnika u Upravnom vijeću preuzima upravljanje centrom, ali i osigurava preko 70 %
sredstava za rad Centra.
Član vijeća David Mrakovčić složio se s time da je ovo u biti centralizacija Centra, te smatra
da nemamo ništa ni za izgubit ni za dobit, obzirom da je to jedina ustanova za poljoprivredu
koju imamo na području Primorsko goranske županije.
Nakon rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za» i 1 (jedan) «protiv»
donijelo je
ODLUKU
o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 11.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića “Lastavica“
Punat Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk, obrazložio je gradonačelnika Darijo
Vasilić, te istaknuo sljedeće: Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka,
propisano je da se mreži dječjih vrtića planira pripajanje Dječjeg vrtića Lastavica Punat, u
skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe,
odnosno, osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.
U cilju provedbe postupka pripojenja Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina
Frankopan Krk od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivena je načelna suglasnost,
Općinsko vijeće Općine Punat će na sjednici koja se planira održati 23. studenoga 2018.
godine donijeti Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića ”Lastavica” Punat Dječjem vrtiću
”Katarina Frankopan” Krk.
Slijedom navedenog, a imajući u vidu odredbe uvodnih Zakona i Statuta Grada Krka,
pripremljen je radni prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg
vrtića ”Lastavica” Punat Dječjem vrtiću ”Katarina Frankopan” Krk.
Pročelnik Marinko Bajčić naglasio je kako će nakon donošenja ove Odluke slijediti niz
donošenja drugih, vezano za Izmjene Statuta i Pravilnika Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan”
Krk.
Popredsjednik Gradskog vijeća Josip Brusić naglasio je kako je Odbor za društvene
djelatnosti razmotrio prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
kao i prijedlog Odluke o pripajanju Dječjeg vrtića “Lastavica“ Punat Dječjem vrtiću
“Katarina Frankopan“ Krk, te na iste nije imao primjedbi.
Nakon razmatranja pojedinih inicijativa i rasprave po istima, Odbor je donio sljedeće
Zaključke:
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 Obzirom da je već duže vrijeme prisutan nedostatak odgovarajućeg stručnog
kadra u Dječjem vrtiću ”Katarina Frankopan” Krk prilikom popune
zamjena djelatnica za bolovanja, porodne dopuste i druge potrebne popune
(nedostaju na tržištu rada pojedina stručna zanimanja kao npr: odgojitelji,
logopedi i dr.) predlaže se za iduću školsku/studijsku godinu da Grad Krk
(stručne službe i gradonačelnik) izvide mogućnost raspisivanja posebnog
natječaja za dodjelu stipendija za deficitarne stručne kadrove koje nedostaju
Gradu Krku.
 U vezi financiranja godišnjih Programa udruga i klubova, kao i njihovih
projekata koji se financiranju iz proračuna Grada, predlaže se stručnim
službama Grada kontinuirani nadzor i kontrolu dostavljenih izvješća udruga
i klubova te godišnju reviziju utroška dodijeljenih sredstava.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića “Lastavica“ Punat
Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)

Ad 12.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada
Krka, iznio je Marinko bajčić .
Ad 13.
Pirtanja i odgovori.
Član vijeća Siniša Patrk postavio je dva pitanja:
1. da li se Grad Krk pripremio i prilagodio obzirom na novi Zakon o poljoprivrednom
zemljištu?
2. Što će biti sa projektom GP Krka o izgradnji Aqualanda?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:
1. Obzirom na novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Grad Krk prepustio je Centru za
poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH.
Međutim, u ponudi je vrlo malo poljoprivrednih čestica koje imaju čisti status vezano
za vlasništvo, te smo na inicijativu građana zatražili dopunu Programa s konkretnim
brojem čestica.
2. Po projektu G.P. Krka vezanim za izgradnju Aqalanda se ništa ne pokreće. Prošlo je
već više od dvije godine od održavanja Javne rasprave vezane za isto, pa je Odluka o
izmjenama i dopunama PPU Grada Krka temeljem zakona ukinuta.
Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje da li je Grad Krk izvršio otpis dogova
na temelju novo donesenog Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama?
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 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako Grad Krk zatražio podatke od
Agencije Fina da dostave popis blokiranih građana, na temelju naprijed
navedenog Zakona.
Budući da je Grad Krk temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama u
kategoriji II, Odsjek za proračun i financije pripremio je analizu podataka o
ovršenicima koji su u obuhvatu novog Zakona kako bi se mogla donijeti Odluka
Grada Krka o otpisu dugova fizičkim osobama s ciljem jednokratne pomoći
blokiranim građanima. Utvrđeno je da blokiranih računa od strane građana
sukladno predmetnom Zakonu nema.
Član vijeća Goran Marević postavlja dva pitanja:
1. ističe kako je nakon sastanka održanog u Upravnoj zgradi Grada Krka, a vezanim za
Odbor za komunalno gospodarstvo otišao u ured komunalnog redara prijaviti
nelegalnu gradnju jednog stranog državljana, koji je na parceli sagradio još jednu
dvorišnu zgradu.
Komunalni redar je izjavio kako on ne zaprima takve prijave i nek se obratim
nadležnoj građevinskoj inspekciji.
Naglašava kako je broj ilegalnih građevina na području Grada velik, te naglašava
potrebu o educiranju građana kako bi takve građevine prijavili građevinskoj inspekciji
i smatra da komunalni redar treba zaprimati takve prijave.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je komunalni redar trebao zaprimiti
prijavu o nelegalnoj gradnji i proslijediti je građevinskoj inspekciji. Grad Krk je
prijavio puno nelegalnih gradnji osobito na području Picika; Sv. Juraja..
Vršimo pritisak na građevinsku inspekciju kako bi se nelegalna gradnja svela na
minimum.
Sutra na teren izlazi građevinska inspekcija iz Rijeke, te će zajedno sa Zamjenikom
gradonačelnika i komunalnim redarom obići Picik i još neka područja.
2.Plaža Punta de Galetto, dogovoren je plan uređenja plaža, zašto se na tu plažu
šljunak stavlja kasno i tada ga more dovoljno ne izvalja i ostaje u ljetnim mjesecima
oštar?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se plaže redovito dohranjuju
pred sezonu. Na području Punta de Galletto se malo kasnije dohranjuju iz razloga
jer na tom području jugo sve odnese na veliku dubinu i tada nema koristi od
dohrane.
Tek u svibnju dohranjujemo tu plažu kad se vremenski uvjeti ustabile. Uskoro bi
trebao krenuti i projekt uređenja Krčke luke te će izgradnjom lukobrana plaža bila
zaštićenija.
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Član vijeća Darko Purić postavio je pitanje da li se na području Šotoventa u
narednom razdoblju planira uređenje novih plaža?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je Mjesni odbor Milohnić imao
takvu inicijativu jer im nedostaje plažnog prostora. Nadam se da ćemo u narednom
razdoblju u uvalama na području Šotoventa otvorit nove prostore za plaže do kojih se
stiže poljoprivrednim putevima.
Mjesni odbor Milohnić podnio je i zahtjev PGŽ, Upravnom odjelu za pomorsko dobro
u Rijeci za utvrđivanje granice pomorskog dobra kako bi se otvorile nove javne plaže.
Mjesni odbor Skrbčić Pinezić okrenut je plažama u uvali Jert i naredno ljeto se počinje
s naplatom parkinga na području uvale Jert u Pinezićima.
Član vijeća David Mrakovčić ističe kako bi trebalo pojačati transparentnost rada
Mjesnih odbora. Nigdje se ne vidi šta pojedini odbori rade i koliko su aktivni.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić slaže se time da bi rad Mjesnih odbora trebao biti
vidljiviji, te bi Zapisnike s održanih sjednica i ostalo trebalo objavljivati na web
stranici Grada, što Mjesni odbor Kornić već duže vrijeme čini.
Član vijeća David Mrakovčić vezano za rad Odbora Gradskog vijeća naglašava
kako bi prijedlozi Odbora svakako trebali biti pripremljeni u formi akta kako bi
dobili podršku Gradskog vijeća i postali obvezujući okvir za upravljanje gradom.
Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 20.30 sati.
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