GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-01/1
Urbroj:2142/01-01-13-2
Z A P I S N I K
25. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 29. siječnja 2013. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka u Krku.
Započeto u 18,00 sati.
Nazočni: Josip Staničić, Josip Mrakovčić, Danijel Brozić, Zvonimir Krajinović, Tina
Mrakovčić, Franjo Volarić, Milan Žužić, Svjetlana Volarić, Slavko Brusić, Darinka Brusić i
Neven Hržić.
Izostanak sa sjednice opravdali su sljedeći članovi Vijeća: Radovan Kosić, Serđo Samblić,
Miljenko Milohnić i Lucija Petrak.
Sjednici također prisustvuju: Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir
Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove,
Mladen Trinajstić, izvjestitelj Novog Lista i Igor Gržetić izrađivač internet stranica Grada
Krka.
Sjednici Gradskog vijeća Grada Krka prisustvuje i gost ovlašteni arhitekt Zdenko Novosel,
dipl. ing. građ. Stručni izrađivač prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela „Mali Kankul“ u gradu Krku.
.
Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji utvrđuje da je na
sjednici nazočna natpolovična većina članova (11 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu
donositi pravovaljane odluke.
Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, u smislu odredbi članka
117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopunu dnevnog reda i to:
-

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave Krk.
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Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i članka 89.
Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo je:
-

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave
Krk.
U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21.
prosinca 2012. godine.
2. Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana
uređenja naselja Krk.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela “Mali Kankul“ u gradu Krku.
4. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Krka.
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave
Krk.
6. Pitanja i odgovori.
Ad 1.
Usvaja se Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca
2012. godine.
Ad 2.
Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog
plana naselja Krk, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
Nositelj izrade Plana je Grad Krk, a stručni izrađivač Plana je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz
Zagreba, Đorđićeva 5. Plan se odnosi na utvrđivanje uvjeta za neposrednu provedbu za
rekonstrukciju upravnih građevina i građevina za smještaj radnika u poslovnoj zoni unutar
naselja, zbog unapređenja poslovanja G.P. Krk d.d. i ostvarivanja većeg standarda za smještaj
radnika. Plan je u cijelosti financirala tvrtka G.P. Krk d.d, te su dobivene sve potrebne
suglasnosti utvrđene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana naselja Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)
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Ad 3.
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali
Kankul“ u gradu Krku, ukratko je obrazložio ovlašteni arhitekt Zdenko Novosel, dipl. ing.
građ. te istaknuo sljedeće:
Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ potaknuta je od
strane fizičkih osoba, te je sukladno Zakonu o o prostornom uređenju i gradnji nositelj izrade
Plana Grad Krk.
Nadalje, u nastavku sjednice Zdenko Novosel, dipl. ing. građ. na priloženom kartografskom
prikazu članovima vijeća obrazložio je važne odredbe Plana, granice obuhvata Izmjena i
dopuna, detaljnu namjenu površina i dr. Naglasio je kako su na Plan dobivene potrebne
suglasnosti od strane PGŽ – Župana i JU Zavod za prostorno uređenje, Rijeka.
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić izvjestio je kako je Odbor za razvoj, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša razmotrio predmetnu Odluku, te na istu nije imao primjedbi.
Bez rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka i
članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela „Mali Kankul“ u
gradu Krku
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 4.
Gradonačelnik Darijo Vasilić obrazložio je prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, te istaknuo kako je izrada izmjena i dopuna
rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u
prostoru, pa se tako protekom jednogodišnjeg razdoblja pokazala potreba za III. Ciljanim
izmjenama i dopunama PPU G Krka. Inicijative pravnih i fizičkih osoba vezane su za ruralni
turizam i kandidiranje za dobivanje sredstava iz IPARD programa, inicijative za gradnju
hotela u naselju Krk koje su se pojavile prilikom izrade novog UPU1- Krk kao i inicijative
vezano uz maximalnu tlocrtnu izgrađenost objekata u T3 – kamp – građevinsko područje
ugostiteljsko – turističke namjene izvan naselja, pokazale su potrebu za prethodnom
izmjenom odredba u PPUG Krka. Također na temelju inicijativa kao i sveopće
zainteresiranosti pravnih i fizičkih osoba za gradnju solarnih elektrana, utvrdit će se precizne
lokacije i uvjeti u prostornom planu za gradnju istih.
Nadalje, predlaže se definirati parametre (kis, kig, udaljenost od susjednih parcela) usklađeni
s projektnim rješenjem za rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku, budući da
je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj na koji možemo
aplicirati izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije kotlovnice te dobiti do
60% povrata sredstava. Ukoliko želimo iskoristiti sredstva poželjno je da što prije uđemo u
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izradu projektne dokumentacije, kao prvog koraka ka rekonstrukciji kotlovnice, te
određivanja iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno – garažnog prostora na
građevnoj čestici poslovne (trgovačke) namjene unutar područja DPU – a kompleksa RED.
Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić izvijestio je kako je Odbor za razvoj, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša razmotrio predmetnu Odluku, te podržao predmetni prijedlog.
Neven Hržić, postavio je pitanje vezano za rekonstrukciju kotlovnice: zašto se umjesto
povećanja parametara kiga i kisa ne ide na ukopavanje, te iskoristi podzemni dio prostora.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da će se provjeriti mogućnost postavljanja
instalacija i spremnika podzemno, ali postojeće projektno rješenje ne predviđa gradnju većeg
objekta, već samo pomoćnog. Kako je čestica radi prethodno propisanog kiga i kisa već
preizgrađena, za pomoćni objekt potrebno je propisati minimalnu udaljenost od susjeda
(zgrada Fine i Pošte) što je moguće samo ovim Planom.
Na temelju odredbi članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske
županije broj 28/09 i 41/09), članka 76. i 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka
(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/09), a u svezi članka 78. stavak 1.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12), u predmetu razmatranja prijedloga Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i prijedloga Zaključka za dopunu predmetnog
prijedloga Odluke, Gradsko vijeće Grada Krka jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za»
donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
I.
1. Prihvaća se prijedlog predlagatelja – Gradonačelnika Grada Krka da se članak 3 i 6.
prijedloga Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Krka dopuni novim podstavkom (alinejom) :
„definirati parametre (kis, kig, udaljenost od susjednih parcela itd.) usklađeni s
projektnim rješenjem za rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku.“
2. Nadalje, točku II. Razlozi za izradu III ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Krka,
članak 3. dopuniti sljedećim podstavkom (alinejom):
„Određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno – garažnog platoa na
građevinskoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar obuhvata DPU-a
kompleksa RED“
3. Također točku VII. Popis tijela i osoba… članak 10. potrebno je dopuniti stavkom 2.
koji glasi:
„Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne Novine“
broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) tijela i osobe iz prethodnog stavka pozivaju
se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPU
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Grada Krka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva
nema.“
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da u skladu sa odredbama iz točke I. ovoga
Zaključka dopuni prijedlog Odluke na način kako je to navedeno, te iste postaju sastavni dio
Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke s predloženim dopunama iz prednjeg Zaključka koja
čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 5.
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave Krk obrazložio
je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:
Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Obnašatelj dužnosti župana, prof.
dr. sc. Vidoje Vujić je podneskom od 27. studenoga 2012. godine, uputio je prijedlog
gradonačelnicima i načelnicima s područja PGŽ o mogućim organizacijskim modelima
upravljanja morskim lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na
području Primorsko-goranske županije te zatražio očitovanje JLS o toj problematici do 15.
prosinca 2012. godine.
Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka u otvorenom roku za dostavu očitovanja,
podneskom, od 14. prosinca 2012. godine dostavila je sljedeće očitovanje:
U vezi organizacijskih modela i upravljanja morskim lukama, Koordinacija Grada i
Općina otoka Krka je na 16. sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine donijela
Zaključak kojim se utvrđuje da luke otvorene za javni promet u praksi objedinjavaju
komunalne, sportske, ribarske, turističke i dr. vezove, kao i operativnu obalu, što
nedvojbeno spada u komunalnu infrastrukturu od interesa za razvoj gradova i općina, te je
stoga nužno da se iste uključe i sudjeluju u upravljanju Lučkim upravama na svom
području;
Nadalje, Koordinacija ocjenjuje da dosadašnja praksa imenovanja predstavnika osnivača u
Upravnom vijeću ustanove po stranačkom ključu nije donijela adekvatne rezultate i
zadovoljavajuću suradnju s JLS-ima otoka Krka, pa predlažemo da se u skladu s člankom
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75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, predloži svim predstavničkim tijelima
otoka Krka donošenje odluke o ulasku u osnivačka prava Lučke uprave otok Krk zajedno
s Primorsko – goranskom županijom;
U tom smislu, a imajući u vidu Vaše prijedloge ponuđenih organizacijskih modela
upravljanja morskim lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja,
Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka prihvaća model 2 (četiri Lučke uprave)
kojim otok Krk ima samostalnu ŽLU Otok Krk, na način da sve JLS otoka Krka preuzmu
udio u osnivačkim pravima, što omogućuje i naprijed citirani članak 75. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine“ broj 158/03, 141/06 i 38/09),
kojim je propisano: “Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet
koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati
više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su
podnositelji zahtjeva i suosnivači“.
Slijedom iznesenog, Koordinacija Grada i Općina otoka Krka je na 17. sjednici održanoj 28.
siječnja 2013. godine donijela Zaključak kojim se preporuča svim JLS otoka Krka da na
predstavničkim tijelima donesu odgovarajuću Odluku kojom sukladno članku 75. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama traže osnivanje samostalne Lučke uprave otoka Krka,
na način da sve JLS otoka Krka preuzmu udio u osnivačkim pravima buduće Ustanove.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka
i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo
je
ODLUKU
o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave Krk
( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)

Ad 6.
Pitanja i odgovori:
Član vijeća Neven Hržić postavio je Gradonačelniku dva pitanja:
1.) Mali ronioci (djeca školskog uzrasta) ne mogu koristiti prostor Ronilačkog kluba
BIOS1 u Krku, koji se nalazi pored Jedriličarskog kluba Plav, a predmetni klub ne
organizira tečajeve i druge razne aktivnosti vezane za djelatnost udruge, te smatra da
su zainteresirana djeca uskraćena za znanje podvodnih aktivnosti.
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće: radi učestalih prijava građana o nebrizi
prema prostoru koji je klubu dat na korištenje, te same neaktivnosti kluba, tijekom prošle
kalendarske godine Grad Krk zatražio je očitovanje kluba o realiziranom programu za 2012.
godinu, korištenju zgrade i okoliša koje koristi klub u gradu Krku.
Traženo očitovanje je dostavljeno, međutim kako pomaka u radu kluba nije bilo, zaduženi su
određeni službenici Gradske uprave Grada Krka da utvrde činjenično stanje, te ukoliko se
utvrdi potrebnim, poduzmu radnje u svezi raskida Ugovora o korištenju prostora kojim se
koristi Klub podvodnih aktivnosti „Bios 1“ Krk, na plaži Plav u gradu Krku.
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2.) Grad Krk je na dijelu ulice Narodnog Preporoda dao izgraditi potporni zid, kako na
nogostupu nisu postavljeni rubnjaci na dijelu prometnice nakon kiša nastaje lokva
koja ugrožava sigurnost odvijanja prometa. Da li postoji mogućnost da se na
izgrađenom dijelu nogostupa postave rubnjaci?
Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da je izgradnju nogostupa financirala Županijska
uprava za ceste PGŽ, a Grad Krk imovinsko – pravne odnose. Predviđenim troškovnikom za
izgradnju nije bila uključena postava rubnjaka. Kako je nastali problem na predmetnom
dijelu ulice Narodnog preporoda uočen, od strane Grada Krka, Odsjeka za komunalno
gospodarstvo upućena je inicijativa ŽUC-u PGŽ za postavu rubnjaka.

Kako više nije bilo postavljenih vijećničkih pitanja, a dnevni red sjednice bio je iscrpljen,
predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19.05 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Cvitković

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća Grad Krka
Josip Staničić
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