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                  GRADSKO VIJEĆE 

  

     Klasa:  021-05/11-01/6  

     Urbroj:2142/01-01-11-3 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

                  16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane15. studenoga 2011. godine 

u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 17,00 sati. 

Nazoĉni: Josip Staničić, SerĎo Samblić, Josip Mrakovčić, Neven Hrţić, Danijel 

Brozić,  Darinka Brusić, Zvonimir Krajinović, Lucija Petrak, Tina Mrakovčić, Svjetlana 

Volarić, Milan Ţuţić, Kosić i  Slavko Brusić. 

Član vijeća Danijel Brozić stigao u tijeku obrazloţenja točke Ad. 2, u 17,15 sati.  

 Izostanak sa sjednice opravdali su članovi Vijeća: Miljenko Milohnić, Franjo Volarić i 

Radovan Kosić. 

 

Sjednici takoĊer 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,   

Radmila Ţivanović – Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje, Dinka Pejnović, stručni suradnik 

Odsjeka za proračun i financije, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene 

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

poslove, Nedeljko Dunato, direktor Vecle d.o.o. Krk, Mladen Trinajstić, izvjestitelj Novog 

Lista i Igor Grţetić, izraĎivač internet stranica Grada Krka.   

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

sjednici nazočna natpolovična većina članova (12 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, predloţio je dopune dnevnog reda i to da se toĉka 2. - 

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu, dopuni sljedećim 

podtoĉkama:   

 

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

2011. - 2013. godine 
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b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje 

2012. - 2013. godine. 

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:  

Zakljuĉak da se Dnevni red dopuni novim toĉkama i to: 

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

razdoblje 2011. - 2013. godine 

b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proraĉuna Grada Krka za 

razdoblje 2012. - 2013. godine. 

 

U nastavku sjednice, utvrĎen je sljedeći 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  23. 

kolovoza 2011. godine. 

2. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu 

a) Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka 

za razdoblje 2011. - 2013. godine 

b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proraĉuna Grada 

Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine. 

3. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĊenja predjela 

“Mali  Kankul” u gradu Krku. 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke  o  izradi Urbanistiĉkog plana ureĊenja UPU 

25 – kamp Glavotok (T3). 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja 

vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. godine. 

6. Izvješće o radu Gradonaĉelnika za razdoblje 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2011. 

godine. 

7. Prijedlozi Odluka o darovanju zemljišta i to: 

a) Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darodavatelj daruje 

Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, vršanska 14, kao obdareniku ½ dijela z.č. 

1501/5 k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2). 

b) Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darodavatelj daruje 

Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela 

z.č. 1683/1 (k.č.3979) k.o. Krk – grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 

m2).  

                  

8. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2011. godini.  

9. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu. 

      10.Prijedlog Odluke  o I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih graĊevina za 

2011. godinu. 

      11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeniĉke rente za 2011. godinu. 

12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i 

dopune planova (2011.) i to: 

a) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU 

Grada Krka; 
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b) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izrade UPU-a i 

c) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izrade izmjena i dopuna 

važećih DPU-a; 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk. 

14. Djeĉji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlozi zakljuĉaka o davanju 

prethodne suglasnosti i to: 

a) Prijedlog Zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta  Djeĉjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk; 

b) Prijedlog Zakljuĉka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića 

“Katarina Frankopan“ Krk. 

15.  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 Ĉ A K 

Usvaja se Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka odrţane 23. kolovoza  2011. 

godine. 

Ad2. 

Obrazloţenje po prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu 

podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te je istaknuo sljedeće: 

Izmjena Proračuna predloţena je u iznosu od 52.826.800,00 kn prihoda i primitaka s viškom prihoda 

iz prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn, pa tako iznosi 53.745.600,78 kn, što je za 

2.574.399,22 kn manje od dosadašanjeg Proračuna. Ovom izmjenom predloţene su promjene unutar 

pojedinih grupa prihoda i izdataka.  

Na prihodovnoj strani Proračuna prihvaćene su sljedeće izmjene:  

- prihodi od poreza smanjeni su za 105.200,00 kn, sredstva pomoći iz Proračuna smanjena su za 

772.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 229.000,00 kn, prihodi od 

upravnih i administrativnih pristojbi/naknada smanjeni su za 1.365.000,00 kn, uvedeni su 

prihodi od spomeničke rente u iznosu od 120.000,00 kn.  

Na rashodovnoj strani ovim izmjenama Odsjeku za proračun i financije sredstva se povećavaju za 

657.320,00 kn, Odsjeku za društvene djelatnosti sredstva se smanjuju za 265.000,00 kn, Odsjeku za 

opće, pravne i kadrovske poslove sredstva se smanjuju za 125.000,00 kn, Odsjeku za komunalne 

poslove sredstva se smanjuju za 1.076.719,22 kn, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

sredstva se smanjuju za 1.620.000,00 kn, te Odsjeku za gospodarstvo sredstva se smanjuju za 

145.000,00 kn. Do izmjena Proračuna dolazi radi smanjenog ostvarenja prihoda u odnosu na planirani, 

kao i u odnosu na ostvarenje Proračuna u istom razdoblju prošle godine. Tako je u odnosu na 2010., 

ove godine na isti datum (03. studenog) ostvareno 1.560.000,00 kn manje prihoda.  

  Rashodi i izdaci I izmjenama Proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 53.745.600,78 kn. 

U odnosu na dosadašnji proračun predlaţemo ukupno smanjenje rashoda za 2.574.399,22 kn,  koji su 

pojedinačno prikazani u posebnom dijelu proračuna. 

Smanjenje prihoda proračuna uzrokovalo je i smanjenje rashoda. Najznačajniji planirani projekt  - 

izgradnja sportske dvorane osnovne škole nakon obavljenih priprema i arheoloških istraţivanja 
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započinje krajem studenog 2011. godine uz pomoć Primorsko goranske ţupanije, ali se veći dio 

projekta prenosi se u sljedeću godinu.  

U tijeku obrazloţenja  prijedloga I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2011. godinu, u 17.15 sati 

sjednici se priključio član vijeća Danijel Brozić.  

Predsjednik Gradskog vijeća Josip Staničić istaknuo je kako je potrebno da Odbori Gradskog vijeća, 

nakon razmatranja tema predsjedniku Vijeća podnesu kratki zapisnik o razmatranoj temi.  

U ime Odbora za financije, Dinka Pejnović izvjestila je, da je isti Odbor razmotrio predloţene Odluke 

(Ad. 2, a i b) , 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 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o I. Izmjeni  Proraĉuna Grada Krka za 2011. godinu  

( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 
 

a) Kraće obrazloţenje po prijedlogu I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada 

Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) 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 2011. - 2013. godine  

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

 

b) Kraće obrazloţenje po prijedlogu prijedlogu Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije 

Proračuna Grada Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine, podnio je gradonačelnik 

Darijo Vasilić. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

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

Projekcije Proraĉuna Grada Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine  

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

 

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja predjela “Mali  Kankul” u gradu 

Krku, obrazloţila je Ines Galjanić, stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša te 

istaknula sljedeće:  

lzmjenama Detaljnog plana ureĎenja predjela Mali Kankul u gradu Krku pristupa se na inicijativu 

vlasnika graĎevinskih čestica. Na području proširenja obuhvata ovog detaljnog plana cilj je formirati 
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novu graĎevnu česticu veću od 500 m
2
, kao i formirati drugu graĎevnu česticu (okućnicu) na kojoj je 

izgraĎen stambeni objekt. Radi njihova formiranja i kvalitetnije urbanističke regulacije toga dijela, 

izvršiti će se restrukturiranje prometne i po potrebi ostale komunalne infrastrukture. Za izgradnju 

stambenih objekata na novoformiranim česticama, na području proširenja obuhvata detaljnog plana, 

utvrditi će se uvjeti gradnje sukladni uvjetima propisanim vaţećim detaljnim planom uz respektiranje 

izdanih akata kojima je dozvoljena gradnja postojećeg objekta. Osim toga zadaća izmjena i dopuna 

ovog detaljnog plana ureĎenja je i promjena planiranog odnosa broja stambenih jedinica i poslovnih 

prostora na graĎevnim česticama br. 10 i 13, na način da se poveća broj stambenih jedinica na čestici 

br. 13 s dvije na četiri, te smanji broj stambenih jedinica na čestici br. 10 s četiri na dvije, uz 

zadrţavanje svih ostalih uvjeta gradnje. TakoĎer, ovim izmjenama na čestici br. 3 utvrditi će se 

mogućnost gradnje poslovno-stambenog objekta. Sve navedene izmjene u skladu su s planskim 

pretpostavkama globalnog razvoja i rasta naselja sadrţanim u dokumentima prostornog ureĎenja 

Grada Krka. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĊenja predjela “Mali  Kankul” u gradu Krku 

 ( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 4. 

 

Kraće obrazloţenje po prijedlogu Odluke o izmjeni  Odluke  o  izradi Urbanističkog plana ureĎenja 

UPU 25 – kamp Glavotok (T3), iznijela je Ines Galjanić, stručni suradnik za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša. 

Predsjednik Savjeta za prostorno ureĎenje, Nedeljko Dunato, izvjestio je da je isti Odbor razmatrao 

prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke  o  izradi Urbanističkog plana ureĎenja UPU 25 – kamp Glavotok 

(T3), kao i prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureĎenja predjela “Mali  

Kankul” u gradu Krku, te na iste nije imao primjedbi.  

 

Ad 5. 

 

U obrazloţenju gradonačelnika Darija Vasilića po prijedlogu Odluke o izmjeni Sporazuma o 

sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. godine 
istaknuto je kako je Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici odrţanoj 19. oţujka 2009. godine donjelo 

Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za 

razdoblje od 2009. do 2012. godine. Ukupno ulaganje u vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina (glavni 

magistralni cjevovod) iznosilo je 15.000.000,00 kn. Grad Krk, sukladno programu, trebao je godišnje 

iz svog Proračuna sufinancirati 1.600.000,00 kn + 776.350,00 kn.  

Ovom Odlukom predloţeno je povećanje obujma radova i sredstava za vodoopskrbu Šotoventa i 

Lakmartina (glavni magistralni cjevovod) na 17.112.767,25 kn. Obveze Grada Krka za 2011. i 2012. 

sada iznose 1.850.000,00 kn + 884.770,00 kn. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za 

razdoblje 2009.-2012. godine 
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 ( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 6. 

 

Kraće obrazloţenje po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. 

lipnja 2011. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  
U izvještajnom periodu, tj. od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine odrţan je 21. Kolegij 

gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 455 Odluka i Zaključaka, od toga iz područja 

imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 37 Odluka i 102 Zaključaka.  

Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 

52. Statuta Grada Krka utvrĎeno je i podneseno Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje ukupno 

30 prijedloga odluka i drugih općih akata. 

Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju temeljem zaključenog 

Sporazuma i dalje sudjeluju Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U izvještajnom razdoblju nakon ishoĎene 

dokumentacije za graĎenje i provedenog postupka javne nabave za  izbor izvoditelja u predmetu 

nabave: GraĎevinsko – monterski radovi s materijalom  u investiciji:  «Vodoopskrba Šotoventa, II 

faza, II etapa – gravitacijski cjevovod: Skrbčići – Brzac. U veljači 2011. godine započeli su radovi na 

izgradnji ovog projekta, a trebali bi završiti u siječnju 2012. godine. Ukupna vrijednost investicije 

iznosi 6.812.402,00 kn. GraĎevinski radovi financiraju se iz Programa razvoja vodoopskrbe na otoku 

Krku 2009. – 2012. godine, a nadzor iz sredstava Ponikve d.o.o. Krk. 

 

Nastavljaju se pripremni radovi na izgradnji buduće školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran 

Krsto Frankopan“ u Krku. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na arheološkom istraţivanju i 

prateći pomoćni graĎevinski radovi pri arheološkom istraţivanju predmetnog prostora – lokaciji 

buduće sportske dvorane. TakoĎer, nakon ishoĎene dokumentacije za graĎenje (tender, troškovnik i 

dr.), u tijeku je provedba postupka javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane u Krku. Radovi 

na izgradnji objekta trebali bi započeti krajem studenoga 2011. godine. 

 

U nastavku sjednice ĉlanica vijeća Darinka Brusić, postavlja pitanje da li se krenulo i u kojoj mjeri 

su izvršeni radovi na projektu „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta – Grad Krk“? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, Gradu Krku dostavljena odluka o sufinanciranju projekta u visini do 54 % opravdanih 

troškova, a najviše u iznosu do 254.059,88 kn, sukladno propisima proveden je postupak javne nabave 

,te je potpis Ugovora u tijeku.   

 

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

Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», 

donijelo je  

Z A K L J U Ĉ A K  

 

Prihvaća Izvješće Gradonaĉelnika Grada Krka  o radu za razdoblje od 01. 

sijeĉnja do 30. lipnja 2011. godine 

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

Ad 7. 

 

a) Nakon kraćeg obrazloţenja Radmile Ţivanović – Čop, voditeljice Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, po prijedlogu Odluke o darovanju zemljišta kojim Grad 

Krk kao darovatelj daruje Ponikvi,d.o.o. sa sjedištem u Krku Vršanska 14, kao 

obdareniku, ½ dijela z.č. 1501/5 k.o. Krk koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m
2
,  
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Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  

i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», 

donijelo je   

 

O D L U K U 

o darovanju zemljišta 
 ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

 

b) Nakon kraćeg obrazloţenja Radmile Ţivanović – Čop, voditeljice Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove, po prijedlogu Odluke o darovanju zemljišta kojim Grad 

Krk kao darovatelj daruje Ponikvi,d.o.o. sa sjedištem u Krku Vršanska 14, kao 

obdareniku,767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk grad, koji suvlasnički dio 

ima površinu od 767 m
2
, Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem odredbi odredbi članka 

40. Statuta Grada Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 

(dvanaest) glasova «za», donijelo je   

 

O D L U K U 

o darovanju zemljišta 
 ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  

 

Ad 8. 

 

U obrazloţenju voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Đimija Skomeršića po 

prijedlogu  Odluke o I. Izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u 2011. 

godini, istaknuto je kako je izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklaĎivanja, prišlo se 

i I. Izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su 

potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 6.660.000,00 kn, od čega se 

4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.160.000,00 kn, 

na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu 

Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. 

Neven Hrţić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo istaknuo je da je predmetni Odbor 

razmotrio prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u 2011. 

godini, 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 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini 

( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 9. 

 

Kraće obrazloţenje po prijedlogu Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i ureĎaja 

komunalne infrastrukture za 2011. godinu, iznio je voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo Đimi Skomeršić, te istaknuo sljedeće: 
Zaključcima gradonačelnika na tjednim zasjedanjima Kolegija odobravale su se zamolbe graĎana, a 

provedenim prikupljanjem ponuda pojedine su se investicije smanjivale, odnosno povećavale, te je 
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bilo nuţno izraditi I. Izmjene Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu.  

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 

3.720.118,42 kn, od čega se 3.250.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u 

tekućoj godini, a 470.118,42 kn, na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija 

ovogodišnjeg Proračuna.  

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu 

( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 10. 

 

Prijedlog Odluke  o I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2011. godinu, 

obrazloţio je Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, te istaknuo 

sljedeće:  
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklaĎivanja, prišlo se i I. Izmjeni Plana gradnje 

komunalnih vodnih graĎevina za 2011. godinu.  

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 

5.308.280,78 kn od čega se 800.000,00 kn planira osigurati od naknade za priključivanje, 35.000,00 kn 

od prihoda komunalne usluge, 600.000,00 kn od subvencije naknade za razvoj sustava odvodnje 

fekalnih voda, a razliku od 4.473.280,78 kn iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna.  

 

Neven Hrţić, predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo istaknuo je da je predmetni Odbor 

razmotrio prijedlog Odluke o  I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2011. godinu, 

kao i  prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 

2011. Godinu, 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 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

O D L U K U 

o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih graĊevina za 2011. godinu  

( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

Ad 11. 

 

U obrazloţenju pročelnika JUO-a, Marinka Bajčića po prijedlogu Plana raspodjele sredstava 

spomeničke rente za 2011. godinu, istaknuto je sljedeće:   
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. ista se rasporeĎuje za realizaciju programa 

zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente u 

ovogodišnjem Proračunu planiran je u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn od čega se 140.000,00 kn 

namjerava utrošiti u sanaciju gradskih zidina, a preostalih 80.000,00 kn na obnovu Frankopanskog 

kaštela. MeĎutim, rashodi za sanaciju gradskih zidina planirani su u iznosu od 200.000,00 kn od čega 

je 60.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Rashodi za obnovu 
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Frankopanskog kaštela planirani su u iznosu od 180.000,00 kn od čega je 100.000,00 kn osigurala 

Primorsko-goranska ţupanija. 

 

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

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno, sa 12 (dvanaest) glasova «za» donijelo 

je  

P L A N  

raspodjele sredstava spomeniĉke rente za 2011. godinu 

 ( vidi prilog, predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika). 

 

 

Ad 12. 

 
U obrazloţenju prijedloga fizičkih i pravnih osoba za izradu prostornih planova lokalne razine i 

prijedloga za izmjenu i dopunu planova, Ines Galjanić stručni suradnik Odsjeka za prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša obrazloţila je svaki zahtjev pojedinačno. 

Obrazloţeni su prijedlozi i način rješavanja:  

a)  Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka 

b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a  

c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade  novog DPU-a  te  izmjena i dopuna  

vaţećih DPU-a.  

 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Ĉ A K 

 

Prihvaćaju se svi prijedlozi Gradonaĉelnika za rješavanje inicijativa pravnih i fiziĉkih 

osoba za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedloga za izmjenu i dopunu 

planova: 

 
a) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka 

b) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izrade UPU-a  

c) Prijedlozi pravnih i fiziĉkih osoba za pokretanje izrade  novog DPU-a  te  izmjena i 

dopuna  važećih DPU-a.  

(vidi prilog predmetne inicijative s načinom rješavanja koje čine sastavni dio ovog zaključka).   

 

Ad 13. 

 

Nakon kraćeg obrazloţenja Marinka Bajčića, pročelnika JUO-a po prijedlogu Odluke o 

imenovanju ravnateljice Gradske knjiţnice Krk, Gradsko vijeće Grada  Krka temeljem 

odredbi odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, 

jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo je   

 

O D L U K U 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk 
 ( vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zapisnika)  
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Ad 14. 

 

Prijedloge Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti za Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 

Krk, obrazloţio je Marinko Bajčić, pročelnik JUO-a, te je svaki zahtjev za davanje suglasnosti 

obrazloţio pojedinačno.    

  

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka temeljem odredbi članka 40. Statuta Grada Krka  i 

članka 89. Poslovnika Gradskog vijeća, jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova «za», donijelo 

je  

Z A K L J U Ĉ A K 

 

a) Usvaja se Zakljuĉak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta  Djeĉjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk; 

b) Usvaja se Zakljuĉak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića 

“Katarina Frankopan“ Krk. 

 

Ad 15. 

 

U nastavku sjednice na temu pitanja i odgovori postavljena su sljedeća pitanja vijećnika.  

 

Ĉlan vijeća Neven Hržić postavio je sljedeće pitanje: 

- da li je u Programima za narednu godinu planirano rješavanje prometnog pitanja u 

ulici Stjepana Radića kod Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“i prometno rješenje 

kod Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku? 

 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je sljedeće:   

Za rješavanje prometnog pitanja u ulici Stjepana Radića kod Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankopan“ naručeno je prometno rješenje,  ishoĎenje dokumentacije je u tijeku, a sredstva za 

realizaciju predmetne investicije nastojati će se osigurati u Proračunu za 2012. godinu. 

Prometna problematika kod ulaska/ izlaska  u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk nastojati 

će se riješiti u narednom periodu, te je  prioriet je u programima za  2012. godinu.  

 

 

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 18.30 sati.  

 

   

ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK     

    Mladena Cvitković                                                                 Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staniĉić                         
 

    

 


