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               GRADSKO VIJEĆE  

 

Klasa:  023-05/13-01/3 

Urbroj:2142/01-01/1-13-5 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

(1.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 07. lipnja 2013. 

godine u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

  

Započeto u 19,30 sati. 

Sjednicu otvara predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ gđa. Vera Pajalić,  dipl. 

iur. osoba ovlaštena od strane Ministra Uprave za otvaranje i vođenje  konstituirajuće 

sjednice do određivanja najstarijeg člana predstavničkog tijela, te pritom navodi zakonske 

odredbe za otvaranje i vođenje dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka.  

Naime, temeljem članka 87. stavak 1.  Zakona o lokalnim izborima i Odluke Ministra uprave 

o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica općinskih i gradskih vijeća s područja 

Primorsko – goranske županije, od 29. svibnja 2013. godine, prvu  konstituirajuću sjednicu 

predstavničkih tijela, u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata, saziva čelnik 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ili osoba koju on ovlasti.  

Također, prije nastavka  sjednice, gđa Vera Pajalić čestitala je svim izabranim 

članovima Gradskog vijeća Grada Krka, te im ujedno zaželjela da u narednom 

četverogodišnjem mandatu s uspjehom  obnašaju ovu odgovornu i časnu dužnost. 

U nastavku, gđa. Vera Pajalić, kao predsjedateljica sjednice, ističe zakonske 

pretpostavke za konstituiranje predstavničkog tijela, te pritom navodi da bi sve odluke koje 

danas budu donesene bile u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom o radu Gradskog 

vijeća Grada Krka, potrebno je da na sjednici bude nazočna većina članova predstavničkog 

tijela,  koje prema Statutu Grada ima 15 članova, pa poziva pročelnika JUO Grada Krka  

Marinka Bajčića da prozivkom utvrdi postojanje kvoruma. 

 Nakon izvršene prozivke gđa. Vera Pajalić utvrđuje da je na konstituirajućoj sjednici 

nazočno 15 članova Gradskog vijeća Grada Krka (svi izabrani članovi, odnosno njihovi 

zamjenici), te da Vijeće može   nastaviti s radom i donositi  pravovaljane odluke, sukladno 
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Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu i Poslovniku Gradskog 

vijeća. 

NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Marinko Pavlić, Josip Staničić, 

Serđo Samblić, Josip Mrakovčić, Darinka Brusić, Miranda Šebelja, Barbara Toljanić, 

Milan Žužić (zamjenik, umjesto Darija Vasilića-gradonačelnika kojem mandat miruje po sili 

zakona) Franjo Volarić, Daniel Milohnić, Iva Radošević, Dragan Buterin, Anto Čabraja, 

David Mrakovčić i Darko Purić.  

Sjednici također prisustvuju: Gđa. Vera Pajalić, opunomoćenica državnog tajnika 

Središnjeg državnog ureda za upravu, Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, Čedomir 

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

Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove, 

Mladen Trinajstić, dopisnik Novog lista i  Igor Gržetić, izrađivač Internet stranice Grada 

Krka.   

Opunomoćenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, gđa. Vera 

Pajalić  predlaže  sljedeći  

D  N  E  V  N  I     R  E  D 
 

1. Izbor Mandatne komisije. 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata  članova Gradskog vijeća,  

      Svečana prisega članova Gradskog vijeća. 

3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja. 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.   
 

 

Po izvršenom glasovanju predsjedateljica gđa. Vera Pajalić utvrđuje da je sa 15 

glasova “za“ jednoglasno prihvaćen predloženi dnevni red, pa se prelazi na rad po 

usvojenom dnevnom redu. 

 

Ad 1. 

Izbor Mandatne komisije 

 

 Predsjedateljica, gđa. Vera Pajalić upoznaje članove Vijeća sa odredbama Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Krka i Statuta Grada Krka, tj. utvrđuje da Mandatna komisija ima 

predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća, na prijedlog predsjedavatelja 

ili 1/3 članova Vijeća. 

  

Na poziv predsjedateljice Vijeća gđa. Vere Pajalić, predlagateljica  Darinka Brusić 

iznosi pisani prijedlog  koji je dostavljen u ime osam članova Gradskog vijeća i to: Marinka 

Pavlića, Josipa Staničića, Serđa Samblića, Josipa Markovčića,  Mirande Šebelja, Barbare 
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Toljanić, Milana Žužića i u svoje osobno, koji predlažu za predsjednicu Mandatne komisije 

Barbaru Toljanić,  a za članove Josipa Staničića  i Daniela Milohnića.  

 

 Kako nije bilo drugih prijedloga za članove Mandatne komisije, predsjedateljica daje 

prijedlog na glasovanje. 

 

Po izvršenom glasovanju predsjedateljica gđa. Vera Pajalić  utvrđuje da je prijedlog 

jednoglasno usvojen sa 15 glasova “„za“, te utvrđuje da su u  Mandatnu komisiju 

izabrani: 

 

1. BARBARA TOLJANIĆ, za predsjednicu, 

2. JOSIP STANIČIĆ,  za člana i  

3. DANIEL MILOHNIĆ, za člana. 

 

Ad 2. 

Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima  

za članove Gradskog vijeća Grada Krka 

 

U uvodnom obrazloženju, predsjedateljica gđa. Vera Pajalić, pored ostalog, upoznaje 

nazočne sa odredbama Zakona, Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća, kojima je 

propisano da Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Vijeća podnosi izvješće o 

provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća, o podnesenim ostavkama na 

dužnost člana Vijeća, o imenima članova Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu sa dužnošću 

člana Vijeća, pa im dužnost člana Vijeća miruje, te o zamjeniku člana Vijeća koji umjesto 

njega počinje obnašati dužnost člana Vijeća. 

 U nastavku, na poziv predsjedateljice gđe. Vere Pajalić, predsjednica Mandatne 

komisije, Barbara Toljanić priopćuje rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Krka, održanih 

19. svibnja 2013. godine, a koji su utvrđeni i objavljeni od Gradskog izbornog povjerenstva 

Grada Krka /vidi prilog zapisniku predmetnu objavu rezultata  izbora za članove Gradskog 

vijeća Grada Krka, koji čini njegov sastavni dio/. 

 Iz iznijetog Izvješća – rezultata izbora, proizlazi da je na području Grada Krka na 

popisu birača ukupno upisano 5.959  birača, od kojih je glasovalo 2.600 birača (43,63 %); od 

čega je bilo 58 listića nevažećih (2,23%),  a u Gradsko vijeće Grada Krka izabrani su:  

 

a) sa kandidacijske liste 

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ (PGS)  

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP) 

HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA (HSLS)            

1. Marinko Pavlić 
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2.  Josip Staničić 

3. Serđo Samblić 

4. Josip Mrakovčić 

5. Darinka Brusić 

6. Miranda Šebelja 

7. Barbara Toljanić 

8. Milan Žužić ( umjesto Darija Vasilića- gradonačelnika kojem mandat miruje po sili zakona)  

 

b)  sa kandidacijske liste  

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI (HNS)            

ZELENA STRANKA – ZS 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU                                                      

     1. Franjo Volarić, mag.oec. 

     2. Daniel Milohnić 

     3. Iva Radošević, dipl.ing.agr. 

 

c) sa kandidacijske liste 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)    

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 

   

      1. Dragan Buterin  

      2. Anto Čabraja  

 

d)  KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

      
1. David Mrakovčić 

2. Darko Purić  

 

Kako nije bilo dopuna, primjedbi i rasprave po podnesenom Izvješću, predsjedateljica daje isto na 

glasovanje. 

Po izvršenom glasovanju predsjedavateljica gđa. Vera Pajalić  utvrđuje da je Gradsko vijeće Grada 

Krka jednoglasno,  sa 15 glasova “za“, donijelo sljedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

Prima  se na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima 

izabranih članova, o članovima Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana 

Vijeća, nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova vijeća (vidi prilog 

Zapisniku predmetno Izvješće – objavu rezultata izbora za članove Gradskog vijeća Grada 

Krka, obavijest o mirovanju mandata i određivanju zamjenika koje čine njegov sastavni dio). 
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Predsjedateljica gđa. Vera Pajalić objavljuje da je time njezina zadaća kao 

opunomoćenice Ministra uprave konstituirajuće sjednice  okončana, pa sukladno odredbama 

članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća poziva gosp.Marinka Pavlića, da kao prvi izabrani član 

s kandidacijske liste PGS,SDP, HSLS koja je dobila najviše glasova preuzme daljnje vođenje 

sjednice. 

 

Davanje svečane prisege članova Gradskog vijeća Grada Krka 

  

 Nakon što se predsjedatelj gosp. Marinko Pavlić, zahvalio na ugodnoj dužnosti i 

ukazanom povjerenju da vodi daljnji tijek sjednice,  poziva  članove (vijećnike) Gradskog 

vijeća da pristupe samom činu davanja svečane prisege.  

 

 Predsjedatelj izgovara tekst prisege kako slijedi: 

"Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka obnašati 

savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava,  zakona, Statuta Grada 

Krka i Poslovnika Gradskog vijeća i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske, te se 

zauzimati za svekoliki napredak Grada Krka i Republike Hrvatske."                

   

 U nastavku, predsjedatelj je poimenično prozivao članove Vijeća koji su  nakon što su 

prozvani, ustali i izgovorili “Prisežem”, a potom potpisani tekst svečane prisege predali  

službenici JUO, Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove. 

Ad 3. 

Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

 

 U nastavku, predsjedatelj gosp. Marinko Pavlić  poziva članove Vijeća - predlagatelje 

da temeljem odredbi Statuta Grada Krka i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka podnesu 

prijedlog/e  za izbor  predsjednika i članove Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja. 

 

Predlagateljica Darinka Brusić u ime 8 članova Gradskog vijeća Grada Krka i to:  

Marinka Pavlića, Josipa Staničića, Serđa Samblića, Josipa Markovčića, Mirande Šebelja, 

Barbare Toljanić i Milana Žužića, i u svoje osobno, predlaže sastav Odbora za izbor, 

imenovanja i razrješenja i to: Serđa Samblića za predsjednika, a za članove  Darinku Brusić i 

Anta Čabraju.   

 Budući da protuprijedloga nije bilo, predsjedatelj Vijeća daje takav prijedlog na 

glasovanje. 

 Po izvršenom glasovanju predsjedatelj Vijeća, gosp. Marinko Pavlić  utvrđuje da je 

Gradsko vijeće Grada Krka jednoglasno, sa 15 glasova “za“  izabralo Odbor za izbor, 

imenovanja i razrješenja u sljedećem sastavu:  
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1. SERĐO SAMBLIĆ, za predsjednika, 

2. DARINKA BRUSIĆ, za članicu i 

3. ANTO ČABRAJA, za člana. 

 

 

Ad 4. 

Izbor predsjednika i potpredsjednika  

Gradskog vijeća 

 

Predsjedatelj Marinko Pavlić upoznaje nazočne da sukladno članku 11.  Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Krka, prijedlog za izbor predsjednika i  2 potpredsjednika Vijeća 

može dati Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ili najmanje 1/3  članova Gradskog vijeća, 

pa poziva predlagatelje da istaknu svoje prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća. 

 

U ime predstavničke većine Darinka Brusić, i u svoje osobno,  predlaže: 

  

- Josipa Staničića,  za predsjednika Gradskog vijeća i 

 

- Marinka Pavlića  za potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

 Iva Radošević izabrana vijećnica Hrvatske Narodne Stranke – Liberalni demokrati u 

ime predstavničke manjine ( Franje Volarića, Daniela Milohnića, Dragana Buterina, Ante 

Čabraje, Davida Mrakovčića, Darka Purića i u svoje osobno) predlaže:  

Franju Volarića za potpredsjednika Gradskog vijeća. 

 

Kako nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj Vijeća gosp. Marinko Pavlić, daje prijedlog za 

izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća na glasovanje.  

 

Po izvršenom glasovanju (ponaosob, za svakog predloženog kandidata), predsjedatelj 

utvrđuje da je Gradsko vijeće Grada Krka jednoglasno sa 15 glasova “za“ izvršilo izbor i to:  

 

 JOSIPA STANIČIĆA,  za predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje da je Gradsko vijeće Grada Krka sa 14 

glasova “za“  i 1 “suzdržan“  izvršilo izbor i to:  
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 MARINKA PAVLIĆA za potpredsjednika Gradskog vijeća,  

 

Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje da je Gradsko vijeće Grada Krka sa 15 

glasova “za“  izvršilo izbor i to:  

 FRANJU VOLARIĆA, mag. oec.  za potpredsjednika Gradskog vijeća.  

 

Daljnje vođenje sjednice preuzima novoizabrani predsjednik Vijeća, gosp. Josip 

Staničić,  koji se prigodnim riječima zahvalio članovima Vijeća na ukazanom povjerenju. 

   Slijedi intoniranje himne Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino” i svečane 

pjesme Grada Krka „Pozdrav Gradu Krku“.  

 U nastavku, na poziv predsjednika Gradskog vijeća, Josipa Staničića gradonačelnik 

Darijo Vasilić, prof. prigodnim se riječima obratio članovima Gradskog vijeća (vijećnicima),  

te pritom kratko istaknuo najbitnije pravce djelovanja i rada u narednom mandatnom 

razdoblju (sažetak izlaganja u nastavku zapisnika).  

 

Gradonačelnik: Poštovana predstojnice Ureda, dame i gospodo vijećnici, djelatnici Gradske 

uprave i predstavnici medija, izuzetna mi je  čast što smo ovako svečanim činom konstituirali 

novi saziv Gradskog vijeća koji je osvježen novoizabranim članovima. U ovom sazivu 

Gradskog vijeća samo su 6 vijećnika koja su bila i u prošlom sazivu Gradskog vijeća. Devet 

vijećnika je prvi put u klupama Gradske vijećnice, od toga  su 27% zauzele dame, četiri 

vijećnika su iz Mjesnog odbora Vrh, jedan vijećnik iz Mjesnog odbora Milohnić i jedan iz 

Mjesnog odbora Poljica, devet vijećnika je iz grada Krka. Zahvaljujem se građanima na 

izboru u ovom meni 6. mandatu, također se zahvaljujem i u ime svog zamjenika gosp. 

Čedomira Milera. U ovom mandatu, kao i uvijek do sad očekuje nas mnogo posla, pokrećemo 

nove projekte i nastavljamo stare. Pred nama je usvajanje Urbanističkog plana uređenja UPU 

1 Krk koji je jedan od razvojnih dokumenata grada Krka, te usvajanje Programa ukupnog 

razvitka Grada Krka. Pri završetku su radovi na  vodoopskrbi Šotoventa, pripremljeni su 

mnogi projekti koji će vijećnicima biti predstavljeni prilikom donošenja Proračuna za 2014. 

godinu.  

Do sada su vijećnici zaista dali sve od sebe da unaprijede ovaj Grad, što građani od nas i 

očekuju, te se nadam da je pred još jedan uspješan mandat.  Svima želim puno uspjeha. 

 

 Budući da je time dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Vijeća Josip 

Staničić  zaključio  je rad konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka u 20,00 sati. 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                               PREDSJEDNIK      

      Mladena Cvitković                                                              Gradskog vijeća Grada Krka  

                                                                                                                   Josip Staničić 
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