GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/08
Urbroj:2142/01-01-15-3
Z A P I S N I K
17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 30. rujna 2015. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni: Marinko Pavlić, Josip Staničić, Danijel Brozić, Milan Žužić, Miranda
Šebelja, David Mrakovčić, Darko Purić, Barbara Toljanić, Drago Buterin, Josip
Mrakovčić, Mirjenka Mrakovčić Wernoth, Franjo Volarić, Danijel Milohnić i Tomislav
Stašić.
Odsustvo sa sjednice opravdala je članica vijeća Darinka Brusić.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir
Miler, Zamjenik gradonačelnika 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, Dinka Pejnović, stručni suradnik
Odsjeka za proračun i financije, Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće,
pravne i kadrovske poslove, Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka i Mladen
Trinajstić izvjestitelj Novog Lista.
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.
Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Pavlić, u smislu odredbi članka
117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopunu dnevnog reda i to:
 Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2015. – 2017.
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:
Zaključak da se Dnevni red dopuni novom točkom i to:
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 Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2015. – 2017.
U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. srpnja
2015. godine.
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017.
4. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine.
5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2015. godinu.
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od
interesa za razvoj otoka Krka.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu
privremenih objekata.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika
gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka.
9. Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlozi zaključaka o davanju prethodne
suglasnosti i to:
a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk i
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan“ Krk;
10. Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2015. – 2017.
11. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Član vijeća David Mrakovčić iznio je primjedbu na Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća
Grada Krka održane 16. srpnja 2015. godine, navodeći da u točki 18. Dnevnog reda „Pitanja i
odgovori“, u pitanju br 1. treba stajati riječ „obrađivanja“ umjesto „okrupnjivanja“
poljoprivrednih čestica.
Nakon iznesene primjedbe i obrazloženja, Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 (četrnaest)
glasova „za“ jednoglasno je donijelo sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 16. srpnja 2015.
godine, uz ispravak koji je naveden u prednjem obrazloženju.
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Ad 2.
Obrazloženje po prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za
2015. godinu iznijela je Dinka Pejnović, te istaknula sljedeće:
Proračun Grada Krk u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvario je prihode
i primitke u iznosu od 26.481.737,81 kn, što predstavlja 37% od planiranog godišnjeg
Proračuna. Obzirom da se u prvom dijelu godine uglavnom realizira 35% do 40% Proračuna,
možemo zaključiti kako se prihodi zasad ostvaruju u planiranim okvirima. Dinamika priliva
sredstava vezana je i uz turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici
godine, kao i naplata onih koje provodi Porezna uprava. U istom razdoblju prošle godine
realizirano je 30.472.227,68 kn prihoda i 90.733,49 kn primitaka, što znači da je ove
ostvareno 13%, odnosno 4.081.223,36 kn, manje. Međutim, s prenesenim viškom od
1.365.544,96 kn, u odnosu na prošlu godinu ostvareno je 12% manje prihoda i primitaka.
Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na imovinu, prihoda od komunalnog doprinosa,
komunalne naknade i donacija fizičkih osoba (sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta),
dok je smanjenje zabilježeno kod poreza na dohodak, pomoći iz proračuna, prihoda od
prodaje nefinancijske imovine i primitaka od zaduživanja.
Prihodi su smanjeni, zahvaljujući manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za otoke
koji su nakon ovogodišnjih zakonskih promjena postali prihodom Državnog proračuna,
(smanjenje od 1.530.315,57 kn), zatim manje uplaćenih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost (smanjenje od 5.549.055,19 kn), te manje ostvarenih prihoda od
prodaje nefinancijske imovine, točnije zemljišta i poslovnih prostora.
Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 29.315.624,22 kn, što je
39,3% od planiranih izdataka za 2015. koji ukupno iznose 74.517.912,00 kn. Rashodi za
zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 7.572.621,06 kn (48,6% od godišnjeg plana), dok
materijalni rashodi iznose 6.975.910,60 kn (40,3%), financijski rashodi 411.004,35 kn (38%),
pomoći 565.490,74 kn (45,1%) te naknade građanima i kućanstvima 568.024,49 kn (41,7%).
Ostali rashodi teže 8.372.436,13 kn (44,7%), od čega je obveza za izvlašteno građevinsko
zemljište realizirana u iznosu od 6.600.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ostvareni su iznosu od 3.514.113,84 kn (22,9%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova iznose 1.336.023,01 kn (34,5%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 83% čine
rashodi poslovanja (2014. bili su 90,1%), 12% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2014.
bili su 3,75%) te 5% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu
(2014. bili su 6,08%).
Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna, a s prenesenim viškom prihoda iz
2014. u iznosu od 1.365.544,96 kn ostvaren je manjak od 1.468.341,45 kn.
David Mrakovčić član Odbora za proračun i financije istaknuo je kako je predmetni Odbor,
razmotrio prijedlog Odluke 2.,3.,5., i 6. Dnevnog reda, 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, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA
2015. GODINU
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(vidi prilog predmetni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 3.
Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017., iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo
sljedeće:
Proračun Grada Krka za 2015. godinu usvojen je u iznosu od 71.517.912,00 kn s planiranim
viškom prihoda od 3.000.000,00 kn, dok je njegovom izmjenom predloženo 76.656.077,61 kn
prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška te 78.021.622,57 kn rashoda i izdataka.
Povećanje iznosi 3.503.710,57 kn.
Na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećavaju za 300.000,00 kn, kapitalne
pomoći iz Županijskog i Državnog proračuna za 3.920.000,00 kn (2.900.000,00 kn - prihod
od poreza na dohodak za otoke, koji se promjenom zakona sada evidentira kao kapitalna
pomoć iz Državnog proračuna; 1.100.000,00 kn - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost namijenjena sufinanciranju rekonstrukcije javne rasvjete i projekata
energetske učinkovitosti), pomoći iz drugih proračuna radi financiranja proračunskih
korisnika za 422.952,00 kn, prihodi od komunalne naknade za 1.900.000,00 kn, prihodi od
donacija za 190.000,00 kn, prihodi od kazni za 54.180,00 kn, dok se za 1.634.455,04 kn
umanjuju prihodi od viška prihoda iz prethodne godine.
Poput prihoda i rashodi Proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.503.710,57 kn, s
time da se između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećavaju, a pojedine
umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna.
Projekcija Proračuna za razdoblje 2016. - 2017. mijenja se u stavkama vezanim uz projekt
rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin i njezine prenamjene u multimedijalni kulturni
centar, i to na način da se za 2016. planira iznos od 3.040.000,00 kn, a za 2017. godinu iznos
od 6.080.000,00 kn. Njegovo financiranje išlo bi putem kredita HBOR-a, s time da se u 2017.
godini očekuje sufinanciranje od strane europskih fondova u iznosu od 6.080.000,00 kn, a
čime bi se izvršila prijevremena otplata dijela samog kredita.
Gradonačelnik kao predlagatelj prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka
za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017 predložio Amandman u smislu da se na
prihodovnoj strani izmjena i dopuna Proračuna dodaje sint. konto 634 – Kapitalne pomoći od
ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 407.000,00 kn.
Da se na rashodovnoj strani izmjena i dopuna Proračuna, u Odsjeku za prostorno planiranje
poveća pozicija 3221 (konto 412), oznaka kapitalnog projekta: K0110901 – katastarska
izmjera - baza prostornih i neprostornih podataka za iznos od 407.000,00 kn (od planiranih
930.000,00 kn na 1.337.000,00 kn).
Navedeni amandman postaje sastavni dio prijedloga akta, sukladno članku 88. stavak 5.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
U nastavku sjednice član vijeća David Markovčić konstatira da kako su najveća povećanja
rashoda u Odsjeku za komunalno gospodarstvo što će zahtijevati i rebalans Programa gradnje
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i održavanja komunalne infrastrukture, te je postavio je pitanje da li će se do kraja godine
dobiti sredstva za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u sklopu IPARD programa?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se tijekom studenog očekuje kontrola na terenu
od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ovisno o
njihovoj ocjeni tj. nalazu kontrole Grad bi trebao dobiti sredstva koji iznos bi trebao biti iznos
od 100% prihvatljivih troškova koji se utvrđuju kontrolom na terenu, a dio kredita prema
HBOR-u koji smo podigli za realizaciju investicije programa IPARD namjeravamo zatvoriti u
iznosu vraćenih sredstava koja će Grad dobiti u 2016. godini od Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju .
Član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje zašto se kapitalni projekt izgradnje hangara
za Jedriličarski klub Krk nalazi na poziciji Odsjeka za gospodarstvo a ne nekog drugog
Odsjeka?
Na postavljeno pitanje odgovorila je Dinka Pejnović kako je u početnoj fazi projekt vodio
Odsjek za gospodarstvo, te će najvjerojatnije kako radovi na projektu budu odmicali za
projekt biti zadužen neki drugi Odsjek.
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
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.,
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. koje čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 4.
Obrazloženje po temi Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine održane su 22. sjednice
Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 741 Odluka i Zaključaka, od toga
iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 50 Odluka i 93 Zaključaka.
Sve teme, zahtjevi, prijedlozi, zamolbe i drugi podnesci stranaka, kao i doneseni Zaključci i
Odluke po istima, koje su razmatrane na sjednicama Kolegija u ovom izvještajnom
razdoblju,( tj. od 68. Kolegija gradonačelnika, održanog 12. siječnja do 90. Kolegija,
održanog 29. lipnja 2015. godine), prikazane su kroz Zapisnike Kolegija gradonačelnika,
koji su objavljeni na web stranici Grada Krka.
Izdvojiti treba izgradnju atletskih sportskih borilišta na Sportsko-rekreativnom centru „ Josip
Uravić Pepi“ u gradu Krku čime je obuhvaćena izgradnja zaletišta s jamom za troskok i skok
u dalj, sprinterske staze te kruga za bacanje kugle i diska.
Procijenjena vrijednost prve faze radova iznosila je 184.163,00 kn, bez PDV-a, te se prva
faza financirala iz gradskog proračuna, dok je iznos od 156.400,00 kn, bez PDV-a, financirao
Hrvatski atletski savez.
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U cilju pripreme turističke sezone izvedeni su brojni radovi na uređenju plaža (izrada
sunčališnih platoa na kupalištu Dražica, sanacija odrona kod hotela Koralj, gradnja kamenog
zida na kupalištu Dražica, uređenje plaže Ježevac, uređenje kupališta na području Lukobrana,
te dohranjivanje gradskih plaža, za koje radove je iz gradskog proračuna utrošen iznos od
600.000,00 kn.
Nadalje prihvaćena je Odluka o prihvaćanju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, te Pisma namjere o suradnji jedinica lokalne
samouprave otoka Krka na provedbi projekta.
Projekt za područje Grada Krka procijenjen je na iznos 85,9 milijuna kn.
U nastavku obrazloženja po Izvješću o radu, Gradonačelnik je istaknuo projekte Grada koji
su prijavljeni ili su u pripremi za sufinanciranje od strane Europskih fondova.
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
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Krka o radu za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2015. godine
( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zaključka).
Ad 5.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o kriterijima za financiranje javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2015. 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, jednoglasno sa 14 (četrnaest) glasova «za» donijelo je
ODLUKU
kriterijima za financiranje javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2015.
godinu
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 6.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za
razvoj otoka Krka obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo kako je temeljem
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Naputka
Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza
na dohodak namijenjenih financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, na
posljednje održanoj sjednici Gradskog vijeća, 16. srpnja 2015. godine, donesena je Odluka o
kapitalnim projektima Grada Krka od interesa za razvoj otoka Krka. Ovom odlukom, tri
prethodno obuhvaćena projekta - izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka,
rekonstrukcija istočnog poteza gradskog bedema i druga faza modernizacije sustava javne
rasvjete Grada Krka - dopunjuju se sanacijom ceste, oborinske odvodnje, nogostupa i
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biciklističke staze na Županijskoj cesti 5125, dionici Dunat - Krk. Riječ je o projektu u koji će
Grad Krk uložiti 1.250.000,00 kn, što čini 25,5% ukupne investicije, dok će se ostatak
sufinancirati iz proračuna Općine Punat (34,5%) i Županijske uprave za ceste (40%).
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
ODLUKU
o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj
otoka Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 7.
Uvodno obrazloženje po prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih
površina za postavu privremenih objekata iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo
sljedeće:
Uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske istaknuta potreba usklađivanja općih akata
jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe, te se pristupilo se korekcijama Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata, i to u dijelu gdje se političkim strankama i nezavisnim listama,
odnosno listama grupe birača, bez naplate pruža usluga ili davanje proizvoda, što predstavlja
nedozvoljeni izvor financiranja.
U tom smislu, dorađen je članak 32. predmetne Odluke kojim je odsad detaljnije uređeno
davanje javnih površina na privremenu upotrebu bez naknade, i to na način da su političke
aktivnosti (i izborna promidžba) kojima je sada uvedena naknada u visini dnevnog zakupa,
odvojene od ekoloških, humanitarnih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, odnosno
njihove promidžbe, a za koje se ne naplaćuje naknada za privremeno korištenje javne
površine.
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
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 8.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika,
Zamjenika gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka iznio je Marinko Bajčić
koji je istaknuo kako je predmetnom Odlukom utvrđena plaća dužnosnika (gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika), te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Krka. Naime, sukladno odredbama uvodnog Zakona o plaćama... utvrđeni su koeficijenti za
dužnosnike, te službenike i namještenike, način određivanja osnovice, te napomene za neka
druga materijalna prava iz radnog odnosa – službe odnosno profesionalnog obavljanja
dužnosti.
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Tijekom lipnja 2015. godine, Ured državne uprave u PGŽ dostavio je Gradu Krku Uputu za
postupanje Ministarstva uprave, KLASA:023-01/15-01/167, URBROJ:515-02-02/1-15-1 od
10. lipnja 2015. godine kojom se pozivaju sve jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave na nužnost usklađivanja općih akata kojima se uređuju prava općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, te se nalaže njihovo usklađivanje do
kraja rujna 2015. godine. Grad Krk postupa po Uputi, ali treba uskladiti i opći akt sukladno
traženju Ministarstva uprave.
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
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika gradonačelnika, te
službenika i namještenika Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 9.
Kraće obrazloženje po prijedlozima Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk za
a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk i
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina
Frankopan“ Krk
iznio je pročelnik JUO Marinko Bajčić.
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
A)

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg
vrtića “Katarina Frankopan“ Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

B)

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Zaključka … koji čini sastavni dio ovog zapisnika)
Ad 10.

Kraće obrazloženje po prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2015. – 2017. Iznijela je Dinka Pejnović, te istaknula kako je prema Zakonu o
proračunu, plan razvojnih programa sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja koji su povezani s programskom
i organizacijskom klasifikacijom samog proračuna.
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. usvojen je na sjednici
Gradskog vijeća, 28. studenog 2014., u iznosu od 38.157.262,00 kn za 2015. godinu, a ovim
izmjenama i dopunama on se uvećava za 1.652.095,00 kn, što u konačnici iznosi
39.809.357,00 kn.
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Ove izmjene rezultat su usklađivanja s ovogodišnjim I. Izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Krka.
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
IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017.
( vidi prilog predmetni prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Krka…
koji čini sastavni dio ovog zapisnika)

U nastavku sjednice, prije točke „Pitanja i odgovori“ članovima vijeća podijeljeni su anketni
upitnici o informatizaciji sjednica Gradskog vijeća, s namjerom da bi se olakšao rad i ostvarile
određene uštede u vremenu i novcu.
Ad 11.
Pitanja i odgovori:
1. Član vijeća David Mrakovčić postavio je sljedeća pitanja:
 da li je moguće da se informacije o projektima koji su u fazi provođenja
postave na web stranici Grada tako da svatko može vidjeti kako izgleda
projekt i u kojoj je fazi?
 Gradonačelik Darijo Vasilić odgovorio je kako će se nastojati kontinuinirano
objavljivati informacije o kapitalnim projektima Grada koji su u pripremi.


Pozdravlja digitalizaciju koju se namjerava uvesti pri održavanju sjednica, na
web stranicama vidljivi su zaključci Gradskog vijeća te smatra da bi i ostali
zaključci koji su doneseni trebali biti na web stranicama.

 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je aplikacija za vođenje sjednica i
objavu svih zaključaka spremna. Upitnikom koji je podijeljen članovima vijeća
predviđeno je više mogućnosti. Ovisno o odgovorima postupiti će se procesu
uvođenja e – sjednica.
2. Član vijeća Darko Purić postavio je sljedeća pitanja:
 što je sa izgradnjom nadvožnjaka na prometnici Poljica Milohnić?
 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je Mjesni odbor Poljica više
puta inicirao rješavanje tog pitanja i postoji opravdana potreba za sigurnim
pješačkim prijelazom državne ceste, Hrvatske ceste nisu iskazale interes za
rješavanje tog problema.
Grad je naručio izradu Idejnog rješenja kojeg ćemo dostaviti Hrvatskim cestama.


Primjećeno je kako su autobusne čekaonice u selima išarane i neugledne,
predlaže da se angažira mlade umjetnike koji bi oslikali čekaonice te smatra
da bi školska djeca tada manje šarala po zidovima a i čekaonice bi izgledale
urednije.
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 Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako Odsjek za komunalno
gospodarstvo svako proljeće angažira soboslikara kako bi se se autobusne
čekaonice na području Grada Krka iznova ofarbale.
Prijedlog za angažman mladih umjetnika uputiti ćemo Centru za kulturu Grada
Krka.
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.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Marinko Pavlić
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