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                             GRADSKO VIJEĆE 

  

     Klasa:  021-05/12-01/1  

     Urbroj:2142/01-01-12-3 

 

  Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

                  19. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. ožujka 2012.  godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,30 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, Josip Mrakovčić, Danijel Brozić,  Darinka Brusić,  Lucija 

Petrak, Tina Mrakovčić, Svjetlana Volarić, Milan Žužić, Slavko Brusić, Miljenko Milohnić i 

Radovan Kosić.   

 

Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Zvonimir Krajinović, Franjo Volarić, Serđo 

Samblić i Neven Hržić. 

 

 

 

Sjednici također prisustvuju:  Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Marinko 

Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 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, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

Nedeljko Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o., Jasminka Pilar – Katavić, dipl. ing. arh. i Ana 

Putar, dipl. arh. građ. predstavnice tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb, Rade Ignjatović, 

predstavnik tvrtke Libusoft Cicom, Zagreb, Dejan Hriljac, Zamjenik načelnika Policijske 

postaje Krk,   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 prisustvovao je građanin Nikola Depicolouzvane iz 

Krka, Krčkih Iseljenika 9.  

 Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da je 

sjednici nazočna natpolovična većina članova (11 članova Vijeća), te se u skladu s tim mogu 

donositi pravovaljane odluke.  
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Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić, u smislu odredbi članka 

117. stavak 1. i 2. Poslovnika, predložio je dopune dnevnog reda i to:  

 

 Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu i  

 Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -

2014. godinu.  

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:  

Zaključak da se Dnevni red dopuni novim točkama i to: 

 Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu i  

 Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -

2014. godinu.  

 

 

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  21. 

prosinca 2011. godine. 

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

godinu. 

3. Prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka. 

4. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. 

       

5. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu. 

       

6. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu. 

  

7. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu. 

8. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu 

9. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja 

dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

10.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 

– Krk. 

11. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 

26 – Dunat. 

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata. 

13. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne poslovne 

“Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku). 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu 

Krku. 

15. Prijedlozi mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja:  
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a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. 

godinu; 

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka u 2012. godini. 

c) Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka. 

16. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti. 

17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka. 

18. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 

2012. -2014. godinu i  

19. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -2014. 

godinu.  

20. Pitanja i odgovori.      

                                                                

 

                                                             Ad 1. 

 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 11 (jedanaest) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca  

2011. godine. 

Ad 2. 

Izvješće o stanju sigurnosti podnio je Dejan Hriljac,  Zamjenik načelnika Policijske postaje 

Krk te istaknuo sljedeće: tijekom 2011. godine,  Policijska postaja Krk evidentirala je ukupno 

137 kaznenih djela, dok ih je 2010. evidentirano 183, što predstavlja smanjenje za čak 

25,13%. Opće stanje sigurnosti, obzirom da u promatranom razdoblju nisu zabilježena teška 

kaznena djela, ocijenjeno je povoljnim. Grad Krk sa svojih 137 kaznenih djela sudjeluje s 

28,42% u ukupnom broju evidentiranih kaznenih djela na području čitavog otoka, a obzirom 

na strukturu dominiraju krađe (55) i teške krađe (16), zlouporaba opojnih droga (11), te 

računalne prijevare (27) koje u odnosu na 2010. bilježe najveći porast. 

 U dijelu izlaganja vezanom za statistiku prometnih nesreća Hriljac je izdvojio kako je 

tijekom 2011. na području Grada Krka evidentirano ukupno 139 prometnih nesreća, dok ih je 

u 2010. evidentirano 116, što govori o povećanju za 19,82%. U prometnim nesrećama 

promatranog razdoblja deset osoba zadobilo je teške, a 33 lake tjelesne ozljede, a veći broj 

istih, o čemu svjedoče i prethodne brojke, dogodio se na nerazvrstanim cestama i 

parkiralištima. 

Članica vijeća Lucija Petrak postavila je sljedeće pitanje: budući da je broj prometnih 

nesreća povećan za skoro 60% naspram protekle godine, što je uzrok povećanja nesreća, 

alkohol, brzina ili loše prometnice?  
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Dejan Hriljac,  Zamjenik načelnika Policijske postaje Krk odgovorio je da otkad je dio 

prometnice  Državne ceste 102 obnovljen mnogo je  više nesreća zbog brzine, mada je veliki 

postotak u uzrocima nesreća i alkohol.  

Člana vijeća Milana Žužića zanimalo je što se podrazumijeva pod računalnom prijevarom i 

koji su prekršaji uočeni na moru?   

Dejan Hriljac, Zamjenik načelnika Policijske postaje Krk odgovorio je kako je na cijelom 

području Primorsko – goranske županije povećan postotak  postavljanja skrivenih uređaja ( 

kamera)  na uređajima bankomata, te neovlašteni ulasci u tuđe računalo.  

To se tiče prekršaja na moru, evidencije i postupke predmetnih  prekršaja vodi Postaja 

pomorske policije Rijeka, te navodi kako nije upoznat sa opširnijim izvještajem prekršaja na 

moru.  

Članica vijeća Svjetlana Volarić postavlja sljedeće pitanje: u Izvještaju je očigledan porast 

prekršaja temeljem Zakona o strancima, na što se točno odnose prekršaji?  

Dejan Hriljac, Zamjenik načelnika Policijske postaje Krk odgovorio je kako je većina 

prekršaja počinjena neprijavljivanjem boravka stranaca na našem području, što su dužni 

prijaviti temeljem Zakona o strancima.  

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

i članka 79. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je   

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011. godinu 

( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

   

Ad 3. 

Projekt upravljanja imovinom vijećnicima je prezentirao Rade Ignjatović, direktor 

konzultatske kuće Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba. Naime, nepokretna imovina jedinica 

lokalne samouprave u Hrvatskoj, ističe Ignjatović, predstavlja vrijedno dobro o kojem se 

moramo brinuti, kako bi ista bila na dobrobit građana kojima i pripada. No s njom je moguće 

upravljati tek posredno, preko izabranih predstavnika koji obzirom na svoju stručnost imaju 

za to potrebne vještine.  

U Hrvatskoj The Urban Institute iz Washingtona između 2000. i 2008. provodio je Program 

reforme lokalne samouprave - PRLS - kojeg je sponzorirala američka Agencija za 

međunarodni razvitak. PRLS model upravljanja imovinom kao pilot projekt proveden je u 

Gradu Varaždinu, a potom pripremljen za provedbu i u drugim jedinicama lokalne 

samouprave.  

Nakon više konzultacija,  krajem 2010., zaključen je Ugovor o provedbi PRLS modela 

upravljanja imovinom između Grada Krka i konzultantske kuće Libusoft Cicom d.o.o., a taj je 
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potez motiviran trima ključnim pitanjima: zna li se koliko imovine Grad ima, koliko gradska 

imovina vrijedi, te koliki su prihodi i rashodi na toj imovini?  

Odlukom gradonačelnika početkom 2011. imenovan je osmeročlani radni tim za provedbu 

modela što je izvršeno kroz deset radionica tijekom kojih su odrađene sljedeće aktivnosti: 

inventura imovine pomoću info-sustava, tranzicijska pitanja, klasifikacija imovine, procjena 

vrijednosti imovine, operativni izvještaj, financijska analiza - stopa kapitalizacije, 

deregulacija iznajmljivanja, praćenje subvencija, izvještavanje o imovini, konsolidirano 

upravljanje, te donošenje cjelovitog plana upravljanja imovinom. Rezultati provedenih 

aktivnosti, prezentirani su i dobro prihvaćeni na završnoj radionici održanoj krajem 2011. Iz 

prikupljanih podataka i izvršene analize dobivena je određena slika o nepokretnoj imovini 

Grada Krka.  

Ukupna vrijednost za aktivnih 1.470 jedinica imovine procijenjena je na milijardu kuna uz 

napomenu da je više od 1.000 jedinica imovine neobrađeno. Za uspješan nastavak rada na 

održavanju ovog modela,  potrebno je ocjeniti dosadašnji rad, te ukoliko su dostignuta 

očekivanja nastaviti s prikupljanjem i obradom podataka, zatim stalno pratiti primjenu modela 

i mjeriti rezultate, izvršavati potrebne organizacijske promjene u procesima vezanim uz 

imovinu, ažurno voditi Registar nekretnina uz preuzimanje podataka iz Gruntovnice i 

Katastra, nastaviti započete procese s nabavkom i uvođenjem GIS-a, te razmotriti potrebe za 

izradu, usvajanje i provođenje Strateškog plana upravljanja imovinom, jer učinkovito 

upravljanje imovinom na dobrobit je svim građanima i poslovnim subjektima Grada Krka.  

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  

Z A K L J U Č A K 

                                     o prihvaćanju PRLS – model upravljanja imovinom 

(vidi prilog predmetni Sažetak izvještaja o provedbi modela upravljanja imovinom za Grad 

Krk koji čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 4.  

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Proračuna 

Grada Krka za 2012. godinu  istaknuto je sljedeće: 

 Proračun Grada Krka za 2012. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 21. 

prosinca 2011. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim 

viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 

59.750.000,00 kn prihoda i primitaka, te viškom prihoda iz 2011. u iznosu od 5.931.720,39 

kn, pa ukupno iznosi 65.681.720,39 kn. 

 Donošenje izmjene Proračuna bilo je potrebno radi reguliranja isplate po osnovi pomoći 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dostavljenoj za sanaciju odlagališta 
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Treskavac, koja je namjenjena Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve d.o.o., inače 

nositelju projekta.  

Sredstava su 30. prosinca 2011., dakle na samom kraju proračunske godine, uplaćena u 

gradski Proračun, i to u iznosu od 5.777.825,02 kn, a u siječnju 2012. u iznosu od 235.888,86 

kn. S Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve d.o.o. ugovoreno je korištenje navedenih 

sredstava. Kako u vrijeme donošenja Proračuna Grada Krka za 2012. nisu bili poznati iznosi 

odobrenih sredstava Fonda za sanaciju odlagališta Treskavac ovom izmjenom Proračuna 

sredstva su uključena u njegove prihode i rashode. 

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  

O D L U K U 

o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 5. 

 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu  Plana raspodjele spomeničke 

rente za 2012. godinu, istaknuto je sljedeće:  

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. raspoređuju se sredstva spomeničke 

rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od 

spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2012. u ukupnom iznosu od 200.000,00 

kn. Za obnovu istočnog dijela gradskih zidina koji se kontinuirano istražuje,  planirano 

100.000,00 kn, te je isti iznos planiran i za uređenje Trga Krčkih glagoljaša (Školskog trga). 

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  

P L A N  

raspodjele spomeničke rente za 2012. godinu 

  ( vidi prilog predmetni Plan koji čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 6. 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu istaknuo je sljedeće: 

 Izvješćem Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. utvrđuju se 

izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Sredstva 

potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 

4.712.860,74 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.088.774,51 kn. 

Ukupno: 5.801.635,25 kn. Tako je na čišćenje javnih površina utrošeno ukupno 1.452.256,48 
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kn, na održavanje javnih površina 2.530.467,74 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 

588.642,72 kn, na održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te na održavanje groblja 

63.204,30 kn.588.642,72 kn, na održavanje javne rasvjete 1.167.064,01 kn, te na održavanje 

groblja 63.204,30 kn. 

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  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu ( vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 7. 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2011. godinu istaknuto je sljedeće: 

Izvješćem Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. 

utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2011. godinu. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalnog 

doprinosa u iznosu od 2.841.269,50 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 

29.911,68 kn. Ukupno: 2.871.181,18 kn. Tako je na izgradnju - uređenje javnih površina 

utrošeno ukupno 758.777,12 kn, na izgradnju - uređenje nerazvrstanih cesta 1.235.278,19 kn, 

na izgradnju - uređenje groblja 161.351,96 kn, na izgradnju - uređenje javne rasvjete 

329.133,79 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 386.640,12 kn. 

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  

Z A K L J U Č A K 

 

Usvaja se Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

Zapisnika). 

 

Ad 8. 

U obrazloženju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu Izvješća godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu 

istaknuto je: 

Izvješćem Godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. utvrđuju se izvori 

i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Sredstva 



 

8 
 

potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 

619.547,20 kn, te prihod iz nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 

4.061.961,41 kn. Ukupno: 4.681.508,61 kn. Tako je za opskrbu pitkom vodom utrošeno 

3.289.535,00 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.391.973,61 kn. 

Nadalje, u nastavku sjednice voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimi Skomeršić, 

izvjestio je kako je Odbor za komunalno gospodarstvo razmotrio sva tri predložena Izvješća 

od strane Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 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 11 (jedanaest) glasova «za», donijelo 

je  

P L A N  

gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu  

(vidi prilog predmetni Plan koji čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 9. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog 

plana uređenja dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, podnijela je 

Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.  

U ime Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvjestila je da je isti Odbor razmotrio 

prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne 

“Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, 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 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne “Zone 

29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 10.  

 

U obrazloženju po prijedlogu  Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

UPU 1 – Krk, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 

istaknula je sljedeće:  

Uslijed proteka vremena i potrebe za drugačijim sagledavanjem pojedinih dijelova prostora 

grada Krka, pojavljuje se potreba za urbanom obnovom dijelova naselja, manjim izmjenama 

namjene za pojedine funkcionalne cjeline, kao i izmjenama vezanim na potrebne intervencije 

u prostoru, odnosno potreba za novom urbanističkom regulacijom na nekim dijelovima 

neizgrađenog područja, kako bi se prostor priveo planiranoj namjeni. Izradi Urbanističkog 
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plana pristupit će se uslijed potrebe peispitivanja organizacije prostora, tj. Optimalnog 

prostornog i sadržajnog rješenja kao i poboljšanja kvalitete kopnenog i pomorskog prometnog 

sustava i cjelokupnog infrastrukturnog sustava te načina korištenja obalne linije. Obuhvat 

Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Krka, te obuhvaća građevinsko područje 

naselja Krk – NA1 sa građevinskim područjem izdvojene namjene – sportsko – rekreacijska 

namjena –R11 i uređene morske plaže unutar naselja (morski dio).  

 

U ime Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvjestila je da je isti Odbor razmotrio 

prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – 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 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

 

Ad 11. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja UPU 26 – Dunat, podnijela je Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša. 

 

U ime Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ines Galjanić, stručni suradnik 

Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša izvjestila je da je isti Odbor razmotrio 

prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 – Dunat, 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 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 26 – Dunat 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 12.  

 

U obrazloženju Radmile Živanović – Čop, voditeljice Odsjeka za opće, pravne i kadrovske 

poslove po prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 

privremenih objekata, istaknuto je sljedeće:  

 

Odlukom o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata propisani su uvjeti i 

način davanja u zakup javnih površina na području Grada Krka za postavljanje privremenih 

objekata (kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za 
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zabavu, zabavnih parkova, štandova, ugostiteljskih terasa i dr.), lokacije za postavljanje 

privremenih objekata, postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa, visina zakupnine, 

prestanak ugovora o zakupu, te druge odredbe za postupanje i provedbu Odluke. Nadalje, 

predmetnom Odlukom utvrđene su lokacije ugostiteljskih terasa na javnoj površini, koje su 

određene katastarskim česticama i iznosom površine za svaku pojedinu terasu ponaosob, a 

daju se u zakup neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata. 

Usvajanjem Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina za 

postavu privremenih objekata prihvaćena je dopuna članka 8. stavka 1. na način da se za 

ugostiteljski objekt (bivši TIC) na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku određuje javna 

površina za ugostiteljsku terasu, i to dio k.č. 3106/1, površine 50 m
2
. 

 

Dana 12. ožujka 2012. godine zaprimljena je i zamolba Uslužnog obrta «CDA» Krk, Krčkih 

iseljenika 9 za dodjelu javne površine (terase) na rivi ispred Toša, izgrađen na gr.č. 239 k.o. 

Krk sa preslikom Rješenja Konzervatorskog odjela u Rijeci, Klasa:UP/I-6612-08/11-04/1196 

od 6. ožujka 2012. godine, te se isti zahtjev nakon rasprave i razmatranja na Kolegiju 

gradonačelnika proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i donošenja 

odgovarajućeg zaključka po istome. 

U raspravi po prijedlogu Odluke o o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za 

postavu privremenih objekata, član vijeća Radovan Kosić obrazložio je sljedeće: budući da 

je objektu  „Toš“ prošle godine dodjeljena terasa za potrebe objekta ne vidi razlog zašto se i 

sad ne bi istom objektu dodjelila terasa, bez obzira što se dodjeljuje terasa za ugostiteljski 

objekt (bivši TIC) na Obali hrvatske mornarice u gradu Krku, smatra da ima dovoljno mjesta i 

da je terasu od 50m
2  

moguće podijeliti  između zakupnika.  

U raspravu se uključuje i član vijeća Miljenko Milohnić te smatra da treba poduprijeti 

prijedlog člana Radovana Kosića iz razloga što cijela obitelj živi od sezonskog posla, te da se 

20 m
2
  terase može dodijeliti Uslužnom obrtu «CDA» Krk, za potrebe objekta „Toš“.  

Tijekom rasprave u kojoj je sudjelovao i gradonačelnik Darijo Vasilić istaknuto je da u 

Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata koja je usvojena 

na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine, utvrđene  površine i oblik terasa, na način da je 

svaka terasa posebno određena katastarskom česticom i iznosom površine, a daju se u zakup 

neposrednom pogodbom vlasnicima ili zakupcima ugostiteljskih objekata. Budući da se radi o 

vrlo važnom pitanju nadležnost donošenja Odluke o dodjeli terase prenesena je na 

predstavničko tijelo. Sukladno poslovničkoj proceduri, vijećnici mogu za narednu sjednicu 

Gradskog vijeća predložiti Odluku o izmjeni predmetne Odluke, budući da vijećnici nisu 

pripremili prijedlog amandmana (izmjenu ili dopunu prijedloga općeg akta u pisanom obliku 

uz obrazloženje) koji se dostavlja predsjedniku Vijeća i mora biti zaprimljen dva dana prije 

održavanja sjednice.  

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić predložio je da se predmetna točka Dnevnog 

reda usvoji, te da za iduću sjednicu Gradskog vijeća koja se planira održati tijekom svibnja 

2012. godine, članovi vijeća koji smatraju da bi akt trebalo izmjeniti predlože izmjene 

predmetne Odluke.  
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Kako nije bilo daljnjih učesnika za raspravu, niti drugih protuprijedloga, predsjednik 

Gradskog vijeća Josip Staničić  predložio je glasovanje predmetnog akta.  

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

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, sa 8 (osam) glasova «za», 2 (dva)  «protiv» i 1 

(jedan)  «suzdržan» donijelo je  

O D L U K U   

o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih 

objekata 

(vidi predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 

Ad 13. 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Odluke o zamjeni zemljišta iznijela je Radmila Živanović – 

Čop, voditeljica Odsjeka za opće,pravne i kadrovske poslove te istaknula: Zamjena zemljišta 

odnosi se na 1/10 dijela z.č. 1274/1, koji suvlasnički dio ima površinu od 362,80 m
2
, k.o. Krk, 

vlasništvo Grada Krka, koja parcela je predviđena za izgradnju poslovnog objekta na području 

obuhvata DPU Poslovne zone 29 u gradu Krku, te je preostalih 9/10 dijelova vlasništvo Teri 

Trgovine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, za 9/10 dijelova z.č. 1274/2 koji suvlasnički dio ima 

površinu od 1059,30 m
2
  k.o. Krk, vlasništvo Teri Trgvine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koja 

parcela je predviđena za izgradnju ceste prema odredbama DPU Poslovne zone 29 na predjelu 

Sv. Petar u gradu Krku.  

Tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 1274/1 k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka iznosi 150 

Eura po m
2
 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama, a tržišna vrijednost zemljišta oznake z.č. 

1274/2 k.o. Krk , vlasništvo Teri Trgovine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, iznosi 75 Eura po m
2
 

zemljišta u protuvrijednosti u kunama, sve prema srednjem tečaju kuna/ Eur Hrvatske narodne 

banke.  

Slijedom navedenog utvrđuje se da ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Grada Krka 

iznosi 54.420,00 Eura u protuvrijednosti u kunama , a tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu 

Teri Trgovine d.o.o. iz Zagreba, ukupno iznosi 79. 447,50 Eura u protuvrijednosti u kunama, 

te se utvrđuje da je Grad Krk u obvezi isplatiti Teri Trgovini d.o.o. razliku tržišne vrijednosti 

zemljišta koje je predmet zamjene u iznosu od 25.027,50 Eura u protuvrijednosti u kunama, a 

što će se izvršiti djelomičnim prijebojem potraživanja sa iznosom komunalnog doprinosa koji 

će Teri Trgovina d.o.o. biti u obvezi isplatiti Gradu Krku prilikom izgradnje građevine na z.č. 

1274/1 k.o. Krk.    

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  

O D L U K U 

o zamjeni zemljišta 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 14. 

U obrazloženju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku istaknuto je sljedeće: 

 

U cilju uređenja prometa na području Grada Krka, za naselje Krk sukladno odredbama 

Zakona o sigurnosti prometa na cestama,  tijekom  2004. godine, uz prethodnu suglasnost 

Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za sigurnost cestovnog prometa Rijeka, Grad Krk 

donio je Odluku o uređenju prometa u Gradu Krku, koja je objavljena u “Službenim 

novinama” Primorsko-goranske županije, broj 24/04.   

U proteklom razdoblju od donesene zadnje Izmjene i dopune predmetne Odluke o 

uređenju prometa u Gradu Krku od svibnja 2010. godine, na Kolegijima gradonačelnika 

prihvaćene su nove inicijative i prijedlozi za doradu postojeće Odluke o uređenju prometa na 

području Grada Krka. 

U tom smislu pripremljen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

uređenju prometa u Gradu Krku, kojim se pored ostalog u članku 19. iza stavka 2. dodaje novi 

stavak 3. koji glasi “Na dijelu parkirališta „Centar“ za 3 PM za invalide nasuprot Lučke 

kapetanije utvrđuje se ograničeno parkiranje najviše do 2 sata“. 

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  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

Ad 15. 

Kraće obrazloženje po prijedlozima mjera na provođenju sustava zaštite i spašavanja, iznio je 

pročelnik JUO Marinko Bajčić i to:  

a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. 

godinu; 

b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka u 2012. godini. 

c)   Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka.  

 

 

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  

                                                            Z A K L J U Č A K  

o Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2011. 

godinu 

( vidi prilog,  predmetni prijedlog Analize  koja čini sastavni dio ovog zapisnika). 
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b)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  

                                                        S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka u 2012. 

godini 

(vidi prilog,  predmetni prijedlog Smjernica koje čine sastavni dio ovog zapisnika) 

 

c)  Pročelnik JUO Marinko Bajčić ukratko je obrazložio prijedlog Odluke o 

imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te izvjestio  nazočne kako 

je Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razriješenja, Serđo Samblić dostavio 

predsjedniku Gradskog vijeća Zapisnik o održavanju sjednice  predmetnog Odbora 

u kojem je razvidno, kako je  isti Odbor razmotrio prijedlog Odluke o imenovanju 

Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka, te ga u potpunosti podržava.  

 

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  

    O D L U K U 

o  imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 16. 

 

Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti, obrazložio je pročelnik 

JUO Marinko Bajčić, te između ostalog istaknuo sljedeće:  

Kako je izabrani predstavnik Odbora za društvene djelatnosti preminuo, HLSL Ogranak Krk 

predlaže da se u Odbor za društvene djelatnosti izabere nova članica Odbora i to: Ankica 

Manaestar iz Krka, J.J. Strossmayera 16.  

 

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  

    O D L U K U 

o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti 

  ( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 17. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada 

Krka podnio  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 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo 

je  
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    Z A K L J U Č A K  

o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka 

( vidi prilog predmetni Zaključak koji čini sastavni dio ovog zapisnika) 

 

 

Ad 18.  

 

Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. -2014. 

godinu, obrazložio je gradonačelnik Darijo Vasilić te istaknuo sljedeće:  
 

Plan razvojnih programa Grada Krka prikazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, 

kapitalne pomoći, donacije i udjele u vlasništvu trgovačkih društava, i to u razdoblju od tri 

godine.  

Izmjenom Proračuna za 2012. povećan je udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalnim 

pomoćima i donacijama, pa je bilo potrebno uskladiti Plan razvojnih programa Grada Krka s 

novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan razvojnih programa Grada Krka za 

2012. iznosi 21.067.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 29,49% u odnosu na prethodni, a 

sama izmjena odnosi se na kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

za sanaciju odlagališta Treskavac u iznosu od 6.013.720,39 kn, povećanje od 50.000,00 kn za 

sanaciju Frankopanskog kaštela, povećanje za 50.000,00 kn subvencije naknade za razvoj, te 

povećanje od 100.000,00 kn za računalne programe.  

Izmjena Plana razvojnih programa u 2013. odnosi se na planiranih 4.250.000,00 kn iz 

programa IPARD za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (poljoprivrednih puteva), koje bi u 

početku bile financirane sredstvima kredita, a po dovršetku projekta kredit bi bio vraćen banci 

iz sredstava IPARDA-a. Projekt je za sada u postupku odobravanja i jedan od uvjeta je da su 

sredstva planirana Proračunom. 

 

U raspravi po prijedlogu I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu, postavljena su sljedeća vijećnička pitanja:  

- Član vijeća Radovan Kosić postavlja upit da li se radi o uređenju postojećih puteva 

ili uređenju novih poljoprivrednih puteva, te zašto u projekt nije uključena dionioca 

puta / šetnice od Srednje škole u Krku (ulice Paradizzo) pa do Sv. Jurja budući da  

predmetni put koriste maslinari kao i šetači?  

- Član vijeća  Danijel Brozić konstantira kako je Mjesnim odborima upućen upit za 

prijedlog dionica poljoprivrednih puteva na području svakog pojedinog Mjesnog 

odbora, međutim u projektu nisu uključene sve dionice koje je predložio Mjesni odbor 

Poljica.   

U nastavku sjednice gradonačelnik Darijo Vasilić iznio je sljedeće obrazloženje: 

Mjesni odbori na području Grada Krka dali su prijedloge za uređenje poljoprivrednih puteva  

koji će biti financirani iz sredstava IPARDA-a. Međutim, uvjet za uvrštenje prijedloga 

uređenja svake pojedine dionice bio je da su na predmetnom zemljištu riješeni imovinsko – 

pravni odnosi. Bez riješenih imovinsko – pravnih odnosa prijedlozi se nisu mogli uvrstiti u 

projekt IPARDA-a.  

Svi Mjesni odbori imali su priliku predložiti dionice poljoprivrednih puteva koje će se uz 

ispunjavanje uvjeta rješenih vlasničkih odnosa uvrstiti u projekt.    
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Nakon kraće 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  

I. I Z M J E N U  I D O P U N U  

Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine  

( vidi prilog, predmetne Izmjene i dopune koje čine sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

Ad 19. 

 

Kraće obrazloženje po prijedlogu  Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013. -2014. godinu, 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 11 (jedanaest) glasova «za» donijelo 

je  

I. I Z M J E N U  I D O P U N U  

Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje 2013. - 2014. godine  

( vidi prilog, predmetne Izmjene i dopune koje čine sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 20. 

Pitanja i odgovori.  

 

U nastavku sjednice postavljena su sljedeća pitanja vijećnika:  

- Članica vijeća Darinka Brusić:  

1. Da li će u staroj gradskoj jezgri biti omogućeno postavljanje fotonaponskih ćelija 

na krovove? 

2. U Proračunu Grada Krka za 2012. godinu Nogometnom klubu Krk odobren je 

iznos od 390.000,00 kn, na jednom od prethodno održanih kolegija  Nogometnom 

klubu Krk dodatno je odobren iznos od 10.000,00 kn mjesečno. Obzirom na stanje 

u Proračunu nije li to previsoki iznos i za koju svhu je dodjeljen?   

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić na postavljena pitanja odgovorio je sljedeće: 

1. U prostoru Gradske vijećnice tijekom veljače 2012. godine, održano je predavanje na 

temu postavljanja fotonaponskih ćelija, zainteresiranost građana bila je velika   iz 

razloga što su novi solarni fotonaponski sustavi uglavnom ekonomski isplativi, te 

prednosti instaliranja fotonaponskog sustava su višestruke za korisnike i okoliš. U 

zaprimljenom podnesku  Konzervatorskog odjela Rijeka stoji da u starim gradskim 

jezgrama koje su ujedno i zaštićeni spomenici kulture, nije dozvoljena postava 

fotonaponskih ćelija.  

 

2. Vezano za dodjelu sredstava Nogometnom klubu Krk iz Krka, iz Proračuna Grada 

Krka za 2012. godinu, iz Programa  javnih potreba u sportu osigurano je 390.000,00 

kn. Već niz godina Grad Krk za održavanje zelene površine (igrališta) i cjelokupnog 

terena na S.C. „Josip Pepi Uravić“ osigurava  dodatna sredstva u iznosu od 120.000,00 

kn godišnje, obzirom da N.K. „Krk“ nema dovoljno sredstava za financiranje istog. 

Navedenim sredstvima plaća se djelatnika koji održava igralište Sportskog centra.   
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- Član vijeća Radovan Kosić: 

1. Što će biti sa nelegalno izgrađenim objektima koji se nalaze na području Picika, 

obzirom na novi Zakon o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama?  

2. Na području M.O. Vrh izgrađuju se pojedine dionice Mjesne vodovodne mreže, 

tko iste financira Grad ili zainteresirani građani?    

 

Gradonačelnik Dario Vasilić po istom odgovorio je sljedeće: 

1. Moguća je legalizacija bespravne gradnje za čvrste objekte izgrađene do 21.lipnja 

2011. Koliko smo upoznati na Piciku nema izgrađenih  čvrstih objekata, već su to 

pokretni objekti koje nije moguće legalizirati. U narednom razdoblju komunalni 

redar Grada Krka izvršiti će uvid na terenu, te izvršiti prijavu prema Državnom 

inspektoratu za sve nelegalne objekte  koji se nalaze na tom području.   

 

2. Mjesna vodovodna mreža financira se iz naknade za priključenje i naknade za 

razvoj, a prednost pri izgradnji Mjesne mreže daje se vlasnicima zemljišta koji su 

spremni iz vlastitih sredstava sufinancirati građevinske radove, dok troškove 

monterskih radova snosi Grad Krk, kao i troškove asfaltiranja, ukoliko je ulica u  

asfaltirana.   

  

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 21.30 sati.  

 

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Cvitković                                                                      Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         

 

 

 


