GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj:2142/01-01-16-4
Z A P I S N I K
22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 18. listopada 2016. godine
u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Marinko Pavlić, Siniša Patrk, Danijel Brozić, Miranda Šebelja, Darko
Purić, Josip Mrakovčić, Franjo Volarić, Darinka Brusić, Iva Radošević, Milan Žužić,
David Mrakovčić, Danijel Milohnić i Tomislav Stašić.
Svoj izostanak sa sjednice opravdali su sljedeći članovi vijeća: Dragan Buterin i Barbara
Toljanić.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Marinko
Bajčić, pročelnik JUO Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske
poslove, Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske
poslove, Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka i Marija Elena Brusić,
predstavnica Savjeta mladih Grada Krka.
Sjednicu otvara Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na
sjednici prisutno 13 (trinaest) 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 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja
2016. godine.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu.
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3. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2016. godine.
4. Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, Općine
Omišalj, Malinska –Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška.
5. Prijedlozi Planova davanja koncesija i to:
a) Prijedlog Godišnjeg plana davanj koncesija za 2017. godinu;
b) Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. – 2019.
godine.
6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja /na nekretnini u vlasništvu Grada Krka
oznake k.č. 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk–grad, u korist nositelja prava građenja:
Jedriličarski klub Plav, OIB:05478483564 sa sjedištem u Krku, Senjska 2/.
7. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte
u gradu Krku ( k. č. 3895/1, 3894 k.o. Krk grad).
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i
spašavanja Grada Krka.
9.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i
studenata.
10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk.
11.Informacija o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu
plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk (Sintich Ezio, Sintich
Lucijan i dr.)
12.Pitanja i odgovori.

Ad 1.
Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 13 (trinaest) glasova „za“ jednoglasno je
donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 18. listopada
2016. godine.
Ad 2.
Obrazloženje po prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2016. godinu iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
Proračun Grada Krk u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvario je prihode
i primitke u iznosu od 27.528.659,81 kn, što predstavlja 33% od planiranog godišnjeg
(konsolidiranog) Proračuna.
U istom razdoblju prošle godine realizirano je 28.244.752,00 kn prihoda i 406.826,00 kn
primitaka, što znači da je ove ostvareno 3,19%, odnosno 1.122.919,00 kn, manje.
Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak, pomoći, prihoda od imovine, prihoda
po posebnim propisima i ostalih prihoda, dok je smanjenje zabilježeno kod poreza na
imovinu, poreza na robu i usluge, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (uključujući
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komunalnu naknadu i komunalni doprinos), prihoda od prodaje proizvoda i usluga, prihoda od
donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od zaduživanja. Usporedimo
li ih s prošlogodišnjim, prihodi su uglavnom smanjeni zahvaljujući manje ostvarenim
prihodima od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 901.639,00 kn, manje
ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 941.789,00 kn, te manje
ostvarenim viškom prihoda iz prethodne godine za 1.014.436,00 kn.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.213.957,00 kn, prihodi od imovine u iznosu od
2.449.102,27 kn, prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od
6.897.993,30 kn, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.152.636,44 kn, ostali prihodi u
iznosu od 607.758,52 kn, pomoći iz proračuna i unutar opće države u iznosu od 6.29.935,67
kn, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 373.268,00 kn.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 29.232.171,00 kn, što je
35% od planiranih rashoda i izdataka za 2016. koji ukupno iznose 82.995.000,00 kn. Razlika
između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna (-1.703.513,00 kn), a s prenesenim viškom
prihoda iz 2015. u iznosu od 1.054.949,00 kn ostvaren je manjak od 648.565,00 kn. Za takav
financijski rezultat dijelom su zaslužni nerealizirani prihodi od poreza na dohodak
namijenjenog otocima.
David Mrakovčić, član Odbora za proračun i financije istaknuo je kako je predmetni Odbor
razmotrio prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.
godinu, te na isti nije imao primjedbi.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU
(vidi prilog predmetni Polugodišnji izvještaj koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 3.
Kraće obrazloženje po temi Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30.
lipnja 2016. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća Izvješće Gradonačelnika Grada Krka o radu za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine
( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka).
Ad 4.
Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka, Općine Omišalj,
Malinska –Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te
istaknuo sljedeće:
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Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da predstavnička tijela jedinica
lokalnih samouprava donose planove razvoja i mreže dječjih vrtića na svom području. Tim se
aktom utvrđuju dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
te skrb o djeci rane i predškolske dobi, kao i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj, s
mogućnošću otvaranja novih objekata ili izdvojenih lokacija.
Postojeća mreža vrtića na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica,
Dobrinj, Vrbnik i Baška, tvori Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, koji svoju djelatnost
obavlja na osam lokacija, od kojih su dvije na području Grada Krka i Općine Omišalj, te po
jedna na području općina Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška.
Temeljem prethodno spomenutog Zakona, ali i Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe, sve navedene jedinice lokalne samouprave otoka Krka u svojim
proračunima osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa
ustanove (koja ne smije biti opterećena troškovima objekta), što je uređeno Sporazumom o
financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, kao i njegovim
Aneksom.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
PLAN RAZVOJA I MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
na području Grada Krka, Općine Omišalj, Malinska – Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i
Baška
( vidi prilog predmetni Plan razvoja i mreže dječjih vrtića, koji čini sastavni dio ovog
zapisnika)

Ad 5.
Prijedlog Godišnjeg plana davanj koncesija za 2017. godinu i Prijedlog Srednjoročnog plana
davanja koncesija za razdoblje od 2017. – 2019. godine, obrazložio je pročelnik Marinko
Bajčić te istaknuokako je temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade
godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju
ministarstvu nadležnom za financije. Tim se planovima obuhvaćaju koncesije iz svih područja
odnosno djelatnosti, za koje postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave.
Grad Krk temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima vrši davanje koncesija fizičkoj ili
pravnoj osobi za sljedeće komunalne djelatnosti: obavljanje dimnjačarskih poslova te
održavanje i naplatu parkirališnih mjesta, odnosno uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo
parkiranih i ostavljenih vozila.
Za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen je ugovor s Mensurom i
Hajderom Bajrektarevićem, vlasnicima obrta KDS Dimnjačar - Primorje iz Klenovice, na
razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017. godine). Za održavanje
i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih
vozila sklopljen je ugovor s tvrtkom Crtorad d.o.o. iz Varaždina, na razdoblje od sedam
godina (od 01. srpnja 2010. do 01. srpnja 2017. godine).

4

Planom davanja koncesija za 2017., kao i Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja
koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine, obzirom na istek postojećeg ugovora,
predviđa se davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. No, kako se, temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljanje komunalnih djelatnosti može povjeriti
trgovačkim društvima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, poslovi održavanja i
naplate parkirališnih mjesta te uklanjanja, blokiranja i čuvanja krivo parkiranih i ostavljenih
vozila, planiraju se povjeriti Trgovačko-komunalnom društvu Vecla d.o.o. iz Krka, i to po
isteku važećeg ugovora koji je radi obavljanja tih djelatnosti sklopljen s tvrtkom Crtorad
d.o.o. iz Varaždina.
U raspravi po prijedlogu Planova davanja koncesija postavljena su sljedeća pitanja:
-

-

Članica vijeća Iva Radošević podnosi primjedbu kako se građani žale na pružanje
dimnjačarskih usluga u smislu ne obavljanja redovitih usluga čišćenja dimnjaka.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je već bilo pritužbi građana kao i
pravnih osoba, osobito na visinu cijena usluge. Koncesionar je višekratno upozoravan
na propuste na koja upozorenja nije reagirao. Kako uskoro istječe koncesija za
obavljanje dimnjačarskih poslova pričekat ćemo istek ugovora.
Član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje u koje svrhe će biti utrošena sredstva
koja Vecla d.o.o. ostvari prihodom od naplatom parkinga?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako će se dobit od nove djelatnosti,
najvjerojatnije raspodijeliti na plaćanje koncesije Gradu Krku za korištenje parkinga, a
od ostatka sredstava prihod bi se namjenski trošio na održavanje nerazvrstanih cesta.

a) Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta
Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest)
glasova «za» donijelo je
GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2017. GODINU
(vidi prilog predmetni Godišnji Plan davanja koncesija za 2017. godinu koji čini sastavni dio
ovog zapisnika)
b) Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta
Grada Krka i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest)
glasova «za» donijelo je
SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA
za razdoblje od 2017. -2019. godine
(vidi prilog predmetni Srednjoročni plan davanja koncesija za 2017. godinu koji čini sastavni
dio ovog zapisnika)
Ad 6.
Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja /na nekretnini u vlasništvu Grada Krka oznake
k.č. 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk–grad, u korist nositelja prava građenja: Jedriličarski
klub Plav, OIB:05478483564 sa sjedištem u Krku, Senjska 2/ obrazložila je Radmila
Živanović Čop, te istaknula da je na natječaj raspisan (27. srpnja 2016. godine) radi osnivanja
prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k. č. 3932/3, površine 1.440 m2,
k.o. grad Krk, s ciljem izgradnje građevine sportsko-rekreativne namjene, prispjela samo
jedna ponuda, ona Jedriličarskog kluba Plav iz Krka, ista je utvrđena valjanom, i kao takva
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prihvaćena. Pravo građenja na prethodno navedenom zemljištu zasnovano je na rok od
jedanaest godina, uz godišnju naknadu u iznosu od 2.304,00 EUR.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o osnivanju prava građenja
na nekretnini u vlasništvu Grada Krka oznake k.č. 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk–grad, u
korist nositelja prava građenja: Jedriličarski klub Plav, OIB:05478483564 sa sjedištem u
Krku, Senjska 2.
( vidi prilog predmetnu Odluku o osnivanju prava građenja koja čini sastavni dio ovog
zapisnika)
Ad 7.
Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte u gradu
Krku ( k. č. 3895/1, 3894 k.o. Krk grad), obrazložila je Radmila Živanović Čop te istaknula
sljedeće:
Utvrđuje se da su Grad Krk, Wilhelm Smiljan iz Krka, Lusić Željko iz Omišlja, Stolfa
Dario iz Krka, Fugošić Marija iz Krka, Zazinović Darko iz Risike, Krajina Milan iz
Zagreba i Milenković Damjan iz Krka suvlasnici k. č. 3894 k.o. Krk grad površine 1761 m2
i k. č. 3895/1 k.o. Krk grad površine 3340 m2 i to: Grad Krk u 27/60 dijela, Wilhelm
Smiljan u 8/60 dijela, Lušić Željko u 5/60 dijela, Stolfa Dario u 9/60 dijela, Fugosić Marija
u 2/60 dijela, Zazinović Darko u 2/60 dijela, Krajina Milan u 5/60 dijela i Milenković
Damjan u 10/60 dijela navedenih parcela.
Nadalje, utvrđuje se da su od k. č. 3894 k.o. Krk grad nastale novoformirane parcele i to:
k. č. 3894/1 površine 1679 m2 u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem postoji
mogućnost formiranja građevinskih parcela za stambenu izgradnju i k. č. 3894/2 površine
82m2 koja ulazi u sastav ceste u tom dijelu grada Krka, a da su od k. č. 3895/1 k.o. Krk
grad nastale novoformirane parcele i to: 3895/1 površine 1959 m2; k. č. 3895/3 površine
68m2; k. č. 3895/4 površine 38m2; k. č. 3895/5 površine 159m2 u naravi neizgrađeno
građevinsko zemljište na kojem postoji mogućnost formiranja građevinskih parcela za
stambenu izgradnju i za formiranje okućnica i k. č. 3895/6 površine 1141 m2 koja ulazi u
sastav ceste na tom području , a na kojim novoformiranim parcelama je upisano pravo
suvlasništva osoba navedenih u točki 1.ove odluke , u istim suvlasničkim omjerima.
Grad Krk i Wilhelm Smiljan iz Krka, Lusić Željko iz Omišlja, Stolfa Dario iz Krka,
Fugosić Marija iz Krka, Zazinović Darko iz Risike, Krajina Milan iz Zagreba i Milenković
Damjan izvršit će zamjenu suvlasničkih dijelova novoformiranih građevinskih parcela
navedenih u točki 2. ove odluke na način da ce Grad Krk postati samovlasnik k. č. 3894/2
površine 82m2 i k. č 3895/6 površine 1141 m2, obje k.o. Krk grad, koje parcele ulaze u
sastav ceste, a Wilhelm Smiljan iz Krka, Lusić Željko iz Omišlja, Stolfa Dario iz Krka,
Fugosić Marija iz Krka, Zazinović Darko iz Risike, Krajina Milan iz Zagreba i Milenković
Damjan povećat ce svoje suvlasničke dijelove na k. č. 3894/1; 3895/1; k .č. 3895/3; k. č.
3895/4 i k. č. 3895/5 u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem postoji
mogućnost formiranja građevinskih parcela za stambenu izgradnju i za formiranje
okućnica. Zamjena zemljišta izvršit ce se u omjeru 2:1 ( 2 m 2 parcela koje ulaze u sastav
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ceste za 1 m2 parcela koje ulaze u sastav građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju i
formiranje okućnica).
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte u gradu Krku ( k. č.
3895/1, 3894 k.o. Krk grad),
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 8.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i
spašavanja Grada Krka, iznio je pročelnik Marinko Bajčić te istaknuo kako su
temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, 2011. godine, doneseni: Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Grada Krka, te Plana zaštite i spašavanja Grada Krka. Obzirom da je 2014. godine
usvojen novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja, a sukladno Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje što je doneseno nakon
provedenog inspekcijskog nadzora, pokrenut je postupak ažuriranja i revizije navedenih
dokumenata, s time da su ti poslovi povjereni tvrtki DSL d.o.o. iz Rijeke.
Nakon nužne dorade novoizrađenih verzija Procjene i Plana, konačnu suglasnost na iste,
tijekom kolovoza ove godine, dala je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, čime su se
naposljetku ispunili uvjeti za njihovo analiziranje i usvajanje na sjednici Gradskog vijeća.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša od katastrofa i velikih nesreća i Plana zaštite i spašavanja Grada Krka
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i
studenata, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te istaknuo kako je namjera ove izmjene
postići jasnoću sadržaja Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima u
cilju što preciznijeg definiranja uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, i
to na način da se učenicima obrtničkih zanimanja, radi zaobilaženja subjektivizma, kao jedan
od uvjeta briše preporuka mentora i ravnatelja škole o posebnom isticanju u struci, dok se
studentima kao dodatni uvjet uvodi ostvarenje od najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj
akademskoj godini.
Uz to, zahtjevi za dodjelu stipendija odsad se više neće dostavljati izravno Odsjeku za
društvene djelatnosti Grada Krka već Pisarnici Grada Krka, ili poštom na adresu: Grad Krk,
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.
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U raspravi po prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih
škola i studenata član vijeća David Mrakovčić predložio je da se kao jedan od uvjeta za
pristup natječaju namijenjenom polaznicima poslijediplomskih studija, stalno mjesto
prebivališta na području Grada Krka s najmanje pet godina, svede na najmanje jednu godinu.
Gradonačelnik Darijo Vasilić, kao predlagatelj akta prihvatio je prijedlog te će se prijedlog
smatrati kao Amandman, koji će postati sastavni dio prijedloga akta, sukladno članku 88.
stavak 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studenata
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 10.
Obrazloženje po prijedlogu Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Katarina
Frankopan“ Krk obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić: sukladno zakonskim odredbama,
a budući da dosadašnjoj ravnateljici istječe četverogodišnji mandat, Upravno vijeće Ustanove
raspisalo je natječaj i provelo postupak za izbor i imenovanje ravnatelja-ice u Dječjem vrtiću
“Katarina Frankopan“ Krk, te uputilo Gradu Krku – osnivaču Ustanove prijedlog da se
IRENU ŽIC – ORLIĆ imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića.
Serđo Samblić, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada
Krka istaknuo je da je predmetni Odbor razmotrio prijedlog Odluke imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“Krk, te na isti nije imao primjedbi.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 13 (trinaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“Krk
(vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)
Ad 11.
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnika Darija Vasilića i Radmile Živanović Čop po
temi Informacije o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu
plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk (Sintich Ezio, Sintich Lucijan i
dr.), te kraće rasprave Gradsko vijeće Grada, jednoglasno s 13 ( trinaest) glasova “za“
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Informacija o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske u predmetu plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk
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(Sintich Ezio, Sintich Lucijan i dr.) Klasa: 944-07/16-01/ Urbroj. 2142/01-02/1-16-1, od
10. listopada 2016. godine.

Ad 12.

Pitanja i odgovori:
1. Član vijeća David Mrakovčić predlaže pripremu izrade Proračuna Grada Krka za
2017. godinu u malom radi lakšeg informiranja, kako članova vijeća tako i građana.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako će Odsjek za proračun i financije
pripremiti Proračun Grada Krka za 2017. godinu u malom, budući da su ove godine
bolje organizirani što se tiče kadrova u Odsjeku.
2. Danijel Milohnić postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt izgradnje POS-ovih stanova?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako projekt POS-a ima 20 programskih
faza. Grad Krk stigao je do 8. Nakon što se završi projektiranje i ishođenje građevinske
dozvole, te nakon što korisnici izaberu stanove u proljeće 2017. godine trebali bi
započeti radovi, iako imamo još nekih neriješenih imovinsko – pravnih odnosa na
cesti u zoni predviđenoj za izgradnju POS-ovih stanova.
3. Iva Radošević komentira postupak izrade dokumenta Strategije turizma Grada Krka,
te smatra da bi se u izradu trebali uključiti članovi vijeća kao i građani.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako se Strategija razvoja turizma Grada
Krka usvaja na Gradskom vijeću te će prije usvajanja svakako biti održana prezentacija
dokumenta.
Radni prijedlog dokumenta kojeg imamo u narednih nekoliko dana biti će poslan svim
članovima vijeća na e mail u cilju davanja sugestija i primjedbi.
4. Članica vijeća Darinka Brusić, postavila je sljedeće pitanje: da li se i gdje objavljuje
godišnji izvještaj o kvaliteti vode koji je definiran člankom 19. stavkom 1. i 2. Zakona
o vodi za ljudsku potrošnju, te ako se izvještaj ne objavljuje traže se razlozi
neobjavljivanja.
 Gradonačelnik Darijo Vasilić konstatirao je kako postavljeno pitanje zahtijeva opširniji
odgovor, koji nije u djelokrugu opisa poslova Gradonačelnika, već tvrtke Ponikve
voda d.o.o., koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe, te će se od tvrtke Ponikve voda
d.o.o. zatražiti odgovor na postavljeno pitanje.
Odgovor na naprijed postavljeno pitanje će se dostaviti svim članovima Gradskog
vijeća Grada Krka.
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Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19,30 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Marinko Pavlić
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