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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/18-01/03  

     Urbroj:2142/01-01-18-3 

 

 

 Z  A  P  I  S  N  I  K    

 

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 27.  lipnja  2018.  godine u Maloj 

Vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 20,00 sati. 

Nazočni: Marinko Pavlić,  Josip Brusić, Barbara Mrakovčić, Josip Mrakovčić, 

Ines Balorda, Siniša Patrk, Danijel Brozić, David Mrakovčić, Darko Purić, Goran 

Marević, Anto Čabraja, Zlatko Morožin, Berislav Manestar, Franjo Volarić.  

Odsustvovanje sa sjednice Gradskog vijeća opravdao je član vijeća Milan Žužić.   

Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir Miler, 

Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka 

za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 

Marija Elena Brusić, predsjednica Savjeta mladih Grada Krka, Mladena Matejčić, viši stručni 

referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavnica tvrtke Metis d.o.o. 

Podružnica Kukuljanovo, Danijela Krajina dipl. ing. biol. – ekol., predstavnici tvrtke 

Planimetar d.o.o. Mladen Kardum ing. građ., i Romana di Gusto dipl.ing.arh., Mladen 

Trinajstić, izvjestitelj  Novog lista i Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka. 

Sjednicu otvara Marinko Pavlić,  predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je na 

sjednici prisutno 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 sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  28. 

ožujka 2018. godine. 

2. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka. 

3. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu.  
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4. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka 

za 2018. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka za 2018. godinu. 

6. Prijedlog Odluke  o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Zona 26“ u 

gradu Krku. 

7. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zamjena zemljišta u k.o. Krk – grad između Grada 

Krka i GP Krk-a).   

8. Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka. 

9. Pitanja i odgovori.     
 

Ad 1. 

 

Vezano za točku Dnevnog reda usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada 

Krka, održane  28. ožujka 2018. godine, član vijeća Goran Marević izrazio je nezadovoljstvo 

zaprimljenim odgovorom na pitanje koje je postavio na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada 

Krka:  “da li postoji spisak obveznika i može li se dobiti  detaljan izvještaj o ročnosti po 

stanju nenaplaćenih potraživanja za komunalnu naknadu na dan 31. 12. 2017. godine“.  

Kako je postavljeno pitanje zahtijevalo opširniji odgovor, sukladno članku 62. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Krka (“Službene novine PGŽ” broj: 34/09, 13/13 i 3/18), odgovor je 

članu vijeća dostavljen naknadno pisanim putem.   

Međutim, član vijeća nije  zadovoljan pripremljenim izvješćem, jer Izvješće sadrži samo 

općenite podatke bez imena, prezimena i ostalih revalentnih činjenica dužnika, a  

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka („Službene novine PGŽ“ br: 34/09, 13/13 i 3/18) 

člankom 20. stavak 6. propisano da član vijeća može tražiti i dobiti podatke od 

Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Krka, te koristiti njihove stručne i tehničke usluge 

potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća.   

U raspravi po predmetnoj temi kratko obrazloženje iznijele su Dinka Pejnović i Mladena 

Matejčić koje su obrazložile da je naprijed navedeni Izvještaj pripremljen  općenito,  bez 

korištenja osobnog imena i prezimena  dužnika iz razloga jer je korištenjem osobnih 

podataka, bez prethodne suglasnosti stranke moguće povrijediti pravo osobnosti, sukladno 

Zakonu o zaštiti podataka (“Narodne Novine” broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11). 

 GDPR uredba je na snazi od 2016., zakonska obveza usklađivanja vrijedi 

do  25.05.2018.,ono vrijedi za sve poslovne organizacije bez obzira na djelatnost,  veličinu te 

opseg podataka s kojim raspolažu,  GDPR se odnosi na zaštitu osobnih podatka svih 

zainteresiranih strana (zaposlenika, kupaca, partnera, dobavljača) koje imamo u našem 

poslovanju,  napomenula je Dinka Pejnović.  

Nadalje, Goran Marević napomenuo je kako je odgovor zatražen prije stupanja na snagu 

GDPR –a te je u tom slučaju potrebno izmijeniti  Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka, jer 

na temelju ovog propisa nema svrhu.  

Zamjenik Gradonačelnika Čedomir Miler obrazložio je kako će se Grad tijekom vremena u 

potpunosti uskladiti sa Zakonima i novom Uredbom GDPR-a. 
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Dinka Pejnović navela je da će se od Agencije za zaštitu osobnih podataka zatražiti  mišljenje, 

obzirom na nedoumice koje su vezane za davanje osobnih podataka, a vezano uz odredbe 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.  

Nakon iznesene primjedbe i obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (četrnaest) 

glasova „za“ jednoglasno je donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 28. ožujka 2018. 

godine.  

Ad 2. 

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka obrazložila je 

predstavnica tvrtke Metis d.o.o., Danijela Krajina dipl. ing. biol. – ekol.te istaknula kako je 

zadatak  Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka da se uz poznate 

prioritetne prijetnje, s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica, izvrši njihovo 

rangiranje, zatim odrede njihovi rizici te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi 

vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole. (Procjenom rizika utvrđuje se i 

spremnost sustava civilne zaštite Grada Krka da odgovori na moguće prijetnje velikim 

nesrećama te da se odredi način preventivnog djelovanja te reagiranja kako bi se sigurnost 

lokalnog stanovništva podigla na višu razinu.) Izradu ovog dokumenta vodila je radna skupina 

u koju su prethodno imenovani predstavnici Grada Krka, Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Krka te ovlaštene konzultantske tvrtke Metis d.d. iz Rijeke.  

Procjena rizika tako se sastoji od identifikacije rizika (procesa pronalaženja, prepoznavanja i 

opisivanja rizika), njihove analize (kojom je obuhvaćen pregled tehničkih karakteristika 

prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost) te vrednovanja (postupka 

usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika), s time da su pored toga 

definirane i tri skupine posljedica po društvene vrijednosti, tj. po život i zdravlje ljudi, 

gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku kojima su obuhvaćeni objekti kritične 

infrastrukture, kao i građevine od javnog značaja. Svaka od tih skupina posljedica ima pet 

kategorija (neznatne, malene, umjerene, značajne i katastrofalne), kao i svaki od 

identificiranih rizika, zajedno s posljedicama i frekvencijom (vjerojatnošću): iznimno mala 

(jedan događaj u 100 godina i rjeđe), mala (jedan događaj u 20 do 100 godina), umjerena 

(jedan događaj u dvije do 20 godina), velika (jedan događaj u jednoj do dvije godine) te 

iznimno velika (jedan događaj godišnje ili češće). 

Smjernicama za izradu procjene rizika na području Primorsko-goranske županije definirani su 

vrlo visoki i visoki rizici na županijskom nivou, od kojih su, temeljem odluke radne skupine, 

za područje Grada Krka izdvojeni: potres, požar otvorenog prostora, epidemije i pandemije, 

ekstremne temperature, i tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. Za svaki od tih 

rizika napravljen je najgori mogući scenarij kako bi se temeljem istog mogle planirati 

preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremiti eventualni odgovor na veliku 

nesreću. Svaki scenarij sastoji se od: naziva, prikaza utjecaja na kritičnu infrastrukturu, 

konteksta, uzroka velike nesreće, opisa posljedica po kategorije društvene vrijednosti, 

procjene vjerojatnosti te izrade matrice i karte rizika. 

Vodeći se njima rizici su razvrstani u tri razreda: prihvatljivi, tolerantni i neprihvatljivi.  
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Svi rizici koji su određeni za područje Grada Krka ulaze u razred tolerantnih rizika, dok 

neprihvatljivih rizika nema. 

Kao naredni korak, slijedi izrada Plana djelovanja civilne zaštite kojim se definiraju nositelji i 

izrađuju zadaće u provođenju mjera civilne zaštite, i to posebno za svaki od detektiranih 

rizika. 

Član vijeća Goran Marević postavlja pitanje po kojim kriterijima su rađene karte rizika, po 

katastarskoj granici ili nečem drugom?  

Predstavnica izrađivača Procjene rizika Danijela Krajina odgovorila je da su karte rađene 

prema  granicama naselja.  

 Nakon kraće 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  

                                            PROCJENU RIZIKA OD VELIKH NESREĆA  

                                                         ZA PODRUČJE GRADA KRKA  

 (vidi prilog predmetnu Procjenu rizika…koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 3.  

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu,  podnio je 

Čedomir Miler te istaknuo kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je 

obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donese Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom za prethodnu godinu.  

U Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017. godinu pružen je 

kratak pregled ukupnih količina otpada prikupljenih na odlagalištu i reciklažnom dvorištu 

Treskavac, kao i realizacija mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Krku 

za razdoblje 2010. - 2017. 

Iz Izvješća je razvidno kako sustav zbrinjavanja komunalnog otpada, kojeg provodi tvrtka 

Ponikve eko otok Krk d.o.o., zadovoljava trenutne potrebe, iako se kontinuirano radi na 

njegovom unaprjeđenju. Tako je 2016. godine uveden sustav prikupljanja otpada od vrata do 
vrata, što znači da se različite vrste otpada odvoze prema unaprijed utvrđenom i javno 

dostupnom rasporedu.  

Sav otpad odvozi se na lokaciju sanitarnog odlagališta Treskavac, gdje se prikupljeni bio 

otpad kompostira na za to pripremljenoj površini, dok se preostali odvojeni otpad, izuzev 

stakla (koje se privremeno skladišti), preša, balira i prodaje na tržištu. Prema podacima tvrtke 

Ponikve eko otok Krk d.o.o., u 2017. godini primarnom selekcijom prikupljeno je čak 53,6% 

otpada, dok manji dio iliti 46,4% čini miješani komunalni otpad. U narednim se godinama 

očekuje kako će se udio odvojenog prikupljanja otpada kontinuirano povećavati za 2% do 3% 

godišnje. Kako bi se dodatno smanjila količina otpada tj. potaknulo njegovo odvojeno 

prikupljanje Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano provode različite edukativne aktivnosti 

namijenjene svim otočanima, a ponajviše najmlađima. 

U raspravi po predmetnoj temi član vijeća Ante Čabraja postavio je pitanje koja je lokacija 

za reciklažno dvorište za odlaganje građevinskog otpada i kad bi mogla biti realizacija tog 

projekta? 
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Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako za sada, za prikupljanje 

građevinskog otpada ne postoji gradsko reciklažno dvorište, obzirom da je problem 

predstavljao pronalazak adekvatne lokacije, pa se građevinski otpad s područja Grada Krka 

tako  odlaže na nekoliko privatnih lokacija, s time da se dio ondje odloženog otpada ponovo 

koristi.  

Tijekom 2017. godine sanirana su dva nelegalna odlagališta i to na području grada Krka i 

naselja Kornić.  

Kako je u Prostornom planu uređenja Grada Krka predviđena lokacija za reciklažno dvorište 

građevinskog otpada, budući da se radi o zemljištu u državnom vlasništvu, trenutno je u 

postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

Član vijeća David Mrakovčić predložio je kako bi na istoj lokaciji bilo dobro realizirati i 

POSAM za područje Šotoventa.  

 Nakon kraće 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  

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2017. GODINU 

(vidi prilog predmetni  Plan gospodarenja otpadom za 2017. godinu, koji čini sastavni dio ovog 

zapisnika) 

 

Ad 4.  

 

Obrazloženje po prijedlogu  Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Krka za 2018. godinu iznijela je Dinka Pejnović te istaknula sljedeće: Zakonom o 

proračunu propisano je da uz proračun jedinice lokalne samouprave donose i odluke o 

izvršavanju proračuna kojima se uređuju posebnosti u izvršavanju proračuna, omogućava 

izvršavanje proračuna u godini za koju je proračun donesen te omogućava rješavanje i ostalih 

pitanja od značaja za izvršavanje proračuna.  

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu usvojena je, 20. prosinca 2017. 

godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka. 

Ovom izmjenom u članku 19. predmetne Odluke mijenja se odredba o zaduživanju, i to tako 

da se umjesto 3.200.000,00 kn uvodi iznos od 6.458.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn 

odnosi na zaduživanje radi financiranja kapitalnog projekta Izgradnje nerazvrstane ceste na 

području Malog Karteca u gradu Krku, a 958.000,00 kn na planirano zaduživanje za projekt 

Rekonstrukcije Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku. Ukupno zaduživanje krajem 

2018. godine umjesto prethodno planiranih 14.129.358,76 kn sada iznosi 16.392.049,36 kn. 

Član odbora za proračun i financije David Mrakovčić istaknuo je da je predmetni Odbor u 

dvočlanom sastavu, razmotrio prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, te prijedlog Odluke pod točkom 5., te na iste nije 

imao primjedbi.  

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  
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ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2018. GODINU 
               (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad 5. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka za 2018. godinu, iznijela je Dinka Pejnović.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je   

 

O D L U K U  

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. 

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

 

 

Ad 6. 

Prijedlog Odluke  o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Zona 26“ u gradu Krku, 
obrazložila je predstavnica tvrtke Planimetar d.o.o. Romana di Gusto dipl.ing.arh., te 

istaknula kako je Detaljni plan uređenja Zona 26 u gradu Krku donesen je 2006., dok su 

Izmjene i dopune Plana donesene 2011. godine.  

Potreba provođenja postupka stavljanja izvan snage važećeg DPU-a Zona 26 utvrđena je 

Odlukom o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a Zona 26 u gradu Krku, s time 

da je postupak proveden sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, kao i 

odredbama prethodno spomenute Odluke. 

S obzirom na to da su donošenjem Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, 

R310, R311) omogućeni gotovo istovjetni zahvati na predmetnom području koji su omogućeni i 

DPU-om Zona 26, pokazalo se nepotrebnim da za isto područje na snazi budu oba plana, što 

znači da se zadaća provođenja postupka stavljanja predmetnog DPU-a izvan snage može 

shvatiti u smislu pojednostavljenja provedbe prostorno-planske dokumentacije za promatrano 

područje. 

Naime, nakon donošenja DPU-a Zona 26, izvršena je parcelacija gotovo svih ulica, a 

paralelno s izgradnjom javnih i stambenih građevina građena je i komunalna infrastruktura, 

čime je DPU u cijelosti konzumiran. Također, zbog potrebe rješavanja križanja Vinogradske 

ulice, Ulice Smokvik i odvojka Vinogradske ulice u smjeru centra Krka, tvrtka GPZ d.o.o. 

izradila je idejno rješenje samog raskrižja s dijelovima pripadajućih ulica. Budući da idejno 

rješenje na prihvatljiv način rješava prometnu problematiku tog područja, ali ga je nemoguće 

realizirati tj. ishoditi akte kojima se odobrava građenje na temelju DPU-a Zona 26, u 

međuvremenu je donesena Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja UPU -1 Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) temeljem koje je omogućena realizacija 

navedenog projekta.  

Kako je UPU-om na jednakoj razini određen sustav prometa i komunalne infrastrukture, a 

uvjeti gradnje (površine građevnih čestica, koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti, visine 

građevina i sl.) utvrđeni DPU-om omogućeni i kroz provedbu UPU-a, doduše u neznatno 

fleksibilnijoj formi, pokazalo se nepotrebnim da za predmetno područje na snazi budu oba 
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plana, a svemu navedenom pridonijela je i činjenica da su Zakonom o prostornom uređenju 

ukinute kategorije detaljnih planova uređenja. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je   

 

O D L U K U  

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Zona 26“ u gradu Krku 
                 (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

Ad 7. 

Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta obrazložila je Radmila Živanović Čop te istaknula kako 

je ovom Odlukom, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama (br. 46/2018, od 18. 

svibnja 2018. godine), prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka za zamjenu zemljišta, 

i to: z.č. 643/3, k.o. Krk (k.č. 2569/3, k.o. grad Krk), površine od 312 m
2
, i z.č. 649/16, k.o. 

Krk (k.č. 2568/4, k.o. grad Krk), površine od 667 m
2
, u gradskom vlasništvu, koje čine 

jedinstvenu građevinsku parcelu u Ružmarinskoj ulici u gradu Krku, a za koju je utvrđena 

početna cijena u iznosu od 180,00 EUR/m
2
 (ukupno 176.220,00 EUR), za k.č. 1348/21, k.o. 

Krk (k.č. 2053/3, k.o. grad Krk), površine od 739 m
2
, k.č. 1349/23, k.o. Krk (k.č. 2057/23, 

k.o. grad Krk), površine od 945 m
2
, i k.č. 1348/5, k.o. Krk (k.č. 2053/1, k.o. grad Krk), 

površine od 812 m
2
, u vlasništvu tvrtke GP Krk d.d., koje čine tri neizgrađena građevinska 

zemljišta na području Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku, a čija je tržišna 

vrijednost utvrđena u iznosu 150,00 EUR/m
2
 (ukupno 374.400,00 EUR).  

Riječ je o parcelama na kojima Grad Krk planira izgradnju novih kapaciteta dječjeg vrtića u 

gradu Krku. 

Kako je zamjenom nekretnina utvrđena i razlika u tržišnoj vrijednosti predmetnih nekretnina 

u iznosu od 198.180,00 EUR, Grad Krk se obvezao navedenu razliku tvrtki GP Krk d.d. 

isplatiti u roku od 30 dana od zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina. 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je   

 

O D L U K U  

o zamjeni zemljišta 
(vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Ad 8.  

 

Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, obrazložio je Marinko 

Bajčić.  

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka utvrđuju se dječji vrtići i druge 

pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrb o djeci rane 

i predškolske dobi i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj. 

Ovim prijedlogom Plana razvoja i mreže dječjih vrtića pored ostalog planira se i pripajanje 

Dječjeg vrtića Lastavica Punat u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe , kao i osnivanje novih dječjih vrtića od strane svih zakonom 

predviđenih osnivača. Naime, Općina Punat je na sjednici Općinskog vijeća donijela Odluku 
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o pokretanju postupka pripojenja Dječjeg vrtića „Lastavica“ Punat Dječjem vrtiću „Katarina 

Frankopan Krk“ .  

 

U raspravi po predmetnoj temi Goran Marević je iznio primjedbu kako je potrebno u članku 

7. predmetnog Plana mreža…proširiti članak na način da se Planom razvoja i mreže dječjih 

vrtića Grada Krka može proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija (npr. 

Dječji vrtić Vrh, Anex Dječjeg vrtića Krk i dr.).    

 

Nakon kraće rasprave na temu usvajanja Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području 

Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka zaključilo je kako je Plan razvoja i mreže dječjih 

vrtića na području Grada Krka potrebno dodatno nomotehnički urediti, u skladu sa naprijed 

istaknutom primjedbom člana vijeća.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo 

je   

PLAN 

razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka 
(vidi prilog predmetni prijedlog Plana razvoja i mreže …koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

Pitanja i odgovori: 

 Član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje vezano za utvrđivanje granice 

pomorskog dobra na Portapizzani? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su vlasnici objekta „Neptun“, 

pokrenuli utvrđivanje granice pomorskog dobra na Portapizzani, obzirom da na tom 

području nije utvrđena granica pomorskog dobra.  

Zatraženo je mišljenje Grada u kojem je konstatirano da se radi o prostoru od javnog 

interesa i da Grad treba preuzeti postupak kao podnositelj zahtjeva za utvrđenje 

granice pomorskog dobra, od Velikog mula do plaže Punta di Galletto, na način da se 

granica proteže po bedemima uz Biskupiju i park Kamplin, do objekta Neptun, koji je 

izvan granice pomorskog dobra, a granica bi dalje išla po rubu zida na međi ceste i 

plaže. 

Izrađivač granice pomorskog dobra je tvrtka Geodetski Zavod Rijeka.   

 

 U nastavku sjednice, član vijeća David Mrakovčić predložio je kako bi bilo 

potrebno izvršiti sanaciju i čišćenje puta na dionici Krk – Klanci.  

    

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je navedena dionica financijski 

zahtjevna te je zadnje održavanje bilo prije 5-6 godina.  

Odsjeku za komunalno gospodarstvo naložiti će se da se naruče radovi na sanaciji i 

čišćenju puta Krk – Klanci (Stara cesta prema Vrhu).  

 

 Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje dali je ove godine izvršeno 

zaprašivanje protiv komaraca? 
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 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se mjere  zaprašivanja protiv 

komaraca rijetko provode zbog moguće štetnosti na zdravlje stanovništva. Tvrtka 

Dezinsekcija d.o.o. je naš ugovorni partner  te će se kontaktirati u vezi s provedbom 

mjera zaprašivanja.  

 U nastavku član vijeća Ante Čabraja iznosi primjedbu kako je Dan Državnosti 

u Krku neadekvatno proslavljen, te kako bi Grad trebao organizirati 

obilježavanje blagdana.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je na Koordinaciji JLS otoka Krka 

dogovoreno da se na razini otoka Krka obilježavaju dani  05. 08. Dan domovinske 

zahvalnosti i  17. 04. Dan oslobođenja otoka Krka, međutim  može sa TZ i Centrom 

za kulturu dogovoriti  obilježavanje  i drugih blagdana.  

 Član vijeća Darko Purić postavlja pitanje da li Grad Krk sufinancira smještaj 

ili neke druge troškove policajaca koji ljeti borave i rade na području Grada 

Krka? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je do sada Grad Krk sufinancirao 

50% troškova prehrane i smještaja ljetnih policajaca. Ove godine je MUP odlučio da 

će sve troškove snositi sami.  

 Član vijeća Berislav Manestar postavlja pitanje vezano za Procjenu rizika od 
velikih nesreća za područje Grada Krka, da li je organizirano da ostale službe 

kao što su Crveni križ, HGSS, lovačka društva pristupe akciji spašavanja? 

 Zamjenik Gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako je u pripremi Plan 

aktivnosti te bi se sve trebalo regulirati Planom. Smatra da je najveća opasnost požar 

na otvorenom, i da smo za tu vrstu opasnosti pripremljeni. Stožer civilne zaštite 

postoji i u njemu su osobe raznih zanimanja koji rade u različitim tvrtkama koje bi 

mogle pripomoći u slučaju opasnosti i nesreća.   

 Član vijeća Goran Marević ističe kako je potrebno kontrolirati koncesijska 

odobrenja, jer se mnogi korisnici istih ne pridržavaju, već proširuju svoje 

djelatnosti.  

U nastavku je postavio pitanje vezano uz koncesijsko odobrenje na ime Bavrka? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je kontrola koncesijskih odobrenja 

izvršena prošlo ljeto, bile su vidljive razlike u površinama koju su koncesionari 

koristili, ali im je ta razlika dodatno obračunata, te su platili stvarnu kvadraturu 

korištenja prostora.  

Ovo ljeto zatražiti će se od komunalnog redara da izvrši izmjeru onih koncesijskih 

odobrenja koja nije obišao prošle godine.   

Vezano za koncesijsko odobrenje na ime Bavrka traženo je povećanje površine koje 

im nije odobreno. Prije ljeta korisnik koncesije bio je na sastanku te je dostavio 

pohvale građana vezano za plažu, a u Gradu nije pristigla ni jedna primjedba od strane 

građana kao ni inspekcija.  

 Član vijeća Darko Purić postavlja pitanje vezano za jačinu interneta na 

gradskoj rivi, navodi da ga se teško dobije i da se gosti uglavnom priključuju 

na Internet od obližnjih ugostiteljskih objekata.  

 Zamjenik Gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako je Grad već mijenjao 

uređaje i pojačavao signal. Obzirom na veliki broj korisnika koji se pripaja ljeti biti će 

potrebno još pojačati signal.  
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Na temu se nadovezao i gradonačelnik Darijo Vasilić koji je izjavio da će se od našeg 

ugovornog  mobilnog operatera zatražiti ponuda za povećanje brzine interneta 

200/200 MB. 

 Član vijeća Ante Čabraja postavio je upit vezan za gradske špine? 

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je gradska špina na Veliko Placi u 

funkciji.  

 Član vijeća Goran Marević iznio je činjenicu kako su mnoge nagrade od 

strane Ministarstva turizma i drugih dodjeljivane tvrtki Valamar d.o.o.a oni se 

ponašaju bahato i sebično.  

 U gradu Krku rade objekt bez građevinske dozvole, u kampu postavljaju bove za koje 

nemaju dozvolu, upravljaju kako hoće i uzimaju gradske novce jer njihovi prihodi od 

davanja ne ostaju gradu Krku.  

Koji je plan Grada da se to zaustavi?   

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je podnesena prijava za izvođenje 

građevinskih radova na njihovom objektu, te je na snazi zabrana radova. Radovi će 

stajati dok tvrtka Valamar ne dobije sve potrebne dozvole. Vezano za postavu bova 

nadležna je Lučka kapetanija. Valamar uredno Gradu plaća svoje obveze: komunalnu 

naknadu, naknadu za koncesijska odobrenja, boravišnu pristojbu, turističku članarinu, 

porez na potrošnju.  

Ovogodišnju manifestaciju Krk Music fest sufinancirali su sa 250.000,00 kn a i kroz 

sport često učestvuju u donacijama.  

 Član vijeća Josip Mrakovčić naglasio je kako bi bilo potrebno prokrčiti put 

Kimpi Kaštel jer je zarastao, a mnogim biciklistima i šetačima je to zanimljiva 

ruta.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je, kako će Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo naložiti da se put prokrči strojem.  

 Član vijeća Josip Brusić iznio je primjedbu kako preko puta Trgovačkog 

centra Trgovine Krk automobili budu parkirani pored ceste, te kako osobito 

ujutro nastaje prometni nered i napominje da bi trebalo urediti promet u tom 

dijelu grada.  

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da kao će naložiti prometnom redaru 

veću aktivnost u toj zoni, odnosno povećani nadzor.  

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 22.00 sata.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Matejčić                                                                      Gradskog vijeća Grada Krka  

                                                                                  Marinko Pavlić                         
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