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                  GRADSKO VIJEĆE 

 

     Klasa:  021-05/14-01/3  

     Urbroj:2142/01-01-13-3 

  

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

                  9. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. travnja 2014.  godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka u Krku. 

 Započeto u 18,00 sati. 

Nazočni: Josip Staničić, Marinko Pavlić, Josip Mrakovčić, Danijel Brozić, 

Darinka Brusić,  Barbara Toljanić, Miranda Šebelja, Iva Radošević,  Anto Čabraja, 

Dragan Buterin, Darko Purić i David Mrakovčić.   

   

 

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,   

Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Mladena 

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

Dunato, direktor tvrtke Vecla d.o.o., predstavnik tvrtke Micro projekt d.o.o. Split -  gosp. 

Alen Alija, predstavnica tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb - Iva Lukinić, dipl. ing. arh., Igor 

Gržetić izrađivač internet stranica Grada Krka i Mladen Trinajstić izvjestitelj Novog lista.    

 

  Sjednicu otvara Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća, koji  utvrđuje da su na 

sjednici prisutno 12 (dvanaest) 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 raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Krka.  

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:  

 

Zaključak da se Dnevni red dopuni novom  točkom i to: 
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Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Krka.  

 

 

U nastavku sjednice, utvrđen je sljedeći: 

D  N  E  V  N  I      R  E  D: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  11. 

ožujka 2014. godine. 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. 

2020. (finalna verzija). 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 – Torkul. 

4. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2013. godine.  

5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova savjeta mladih Grada Krka. 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za 

održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanje razrješnice 

likvidatoru. 

7. Informacija o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Grada 

Krka. 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka.  

9. Pitanja i odgovori.            

 

Ad 1. 

Bez rasprave Gradsko vijeće Grada Krka sa 12 (dvanaest) glasova „za“ jednoglasno je 

donijelo sljedeći  

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 11. ožujka 2014. 

godine. 

Ad 2. 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada 

Krka 2014. - 2020. (finalna verzija),  iznio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler koji je 

istaknuo da je prijedlog Odluke bio razmatran na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 

održanoj 29. listopada 2013. godine, koji prijedlog je bilo potrebno nadopuniti  s primjedbama  

i komentarima vijećnika i građana, te je sad pred nama završni prijedlog PUR-a. 

Nakon razmatranja Prijedloga Programa ukupnog razvoja Grada Krka i provedene rasprave na 

Klubu članova vijeća, predložene su dopune mjera u Cilju 3. Programa i to:  

 „ Zaštita vrijednih i osjetljivih ekoloških cjelina na području Grada Krka  

 



 

 
3 

 Mjera 3.1.4. Zaštita vrijednih i osjetljivih ekoloških cjelina na području Grada Krka 

Opis mjere Cilj mjere je stvaranje pretpostavki za zaštitu Puntarske uvale, slivnog 

područja Ponikve i šume hrasta crnike na Glavotoku… 

 

Aktivnosti  U suradnji s ustanovom JU Priroda i svim JLS otoka Krka iznaći 

moguća rješenja zaštite vrijednih i osjetljivih ekoloških cjelina  

 

Očekivani rezultati  Sačuvati okoliš i bioraznolikost 

 Dodatna ponuda u turizmu 

 Povećanje kvalitete života  

  

   

Gradonačelnik kao predlagatelj prijedloga Programa ukupnog razvoja Grada Krka prihvaća 

predloženi prijedlog izmjene / dopune kako je to predloženo od strane Kluba članova Vijeća, 

pa navedeni amandman postaje sastavni dio prijedloga akta, sukladno članku 88. stavak 5. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.   

U nastavku sjednice obrazloženje po prijedlogu Programa ukupnog razvoja Grada Krka iznio 

je izrađivač PUR-a, predstavnik splitske tvrtke MICRO projekt d.o.o. što je s Gradom Krkom 

ugovorila izradu spomenutog strateško-plansko-razvojnog dokumenta, gosp.  Alen Alija.  

Niti jedna jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske, nema zakonsku 

obvezu izraditi svoju razvojnu strategiju, međutim nakon ulaska zemlje u Europsku uniju i 

objave značajne količine natječaja, samo one jedinice lokalne samouprave koje su se 

prethodno pripremile mogu kvalitetno i pravovremeno reagirati na svaki od njih. Ako postoji 

nedoumica vezana uz isticanje dvaju vremenskih perioda, prvog od 2014. do 2017. i drugog 

od 2017. do 2021. godine, riječ je o svojevrsnom praćenju financijske perspektive Europske 

unije, čemu je također prilagođena vizija PUR-a. I dok vizija koja obuhvaća prvo razdoblje 

govori o tome u kojem smjeru Grad Krk ide, ona koja obuhvaća drugo definira gdje bi se 

točno Grad trebao nalaziti.  

PUR-u su, prethodile tri radionice, podijeljene u različite sektore (gospodarstvo, društvene 

djelatnosti te zaštita okoliša i komunalno gospodarstvo), nakon čega su sudionici radnih 

skupina dobili zadatak delegirati vlastite projekte, a potom i zajednički izmjeriti viziju razvoja 

Grada. SWOT analizi također je posvećena zavidna pažnja, da bismo vodeći se njezinim 

rezultatima, odnosno delegiranim projektima što su ih predlagali članovi radne skupine, došli, 

ne do dvije vizije razvoja, već do jednog puta s dvije prolazne točke. Tako bi Grad, tumači 

Alija, do 2017., pored ostalog, trebao provoditi mjere opširnijeg korištenja obnovljivih izvora 

energije i postizanja energetske učinkovitosti, zatim proizvoditi sve više vlastite hrane na 

organskim osnovama, ojačavajući pritom energetsku i prehrambenu samodostatnost, uz 

smanjenje razine emisije stakleničkih plinova. U odnosu na 2017., nastavak realizacije 

planiranih projekata do 2021. trebala bi rezultirati energetski neovisnim Gradom u kojem se 

proizvodi dostatna količina hrane za stanovništvo, dok su staklenički plinovi uglavnom 

svedeni na razinu vezanu uz promet. Uravnoteženim razvojem svih područja Grada stvorili bi 

se uvjeti za kvalitetan život, porast broja stanovnika i širenje naselja.  
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Program PUR-a čine četiri cilja (razvoj zelenog gospodarstva; razvoj infrastrukture i 

receptivnih sadržaja; očuvanje okoliša, prirodnih i kulturnih resursa; efikasna lokalna 

samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva) proizašla iz prethodno delegiranih 

projekata tako da bi se izbjegla situacija kako za pojedini cilj nema odgovarajuće projektne 

inicijative ili ideje.  

Ono što je bilo bitno u izradi ovog, kao i svakog drugog strateškog dokumenta na lokalnoj 

razini, je njegovo usklađivanje sa Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije te 

raznim državnim strateškim dokumentima vezanim uz obnovljive izvore energije, kao i 

mnogim zakonskim aktima i podaktima. 

U nastavku sjednice član vijeća David Mrakovčić postavlja pitanje zašto prijedlozi i 

primjedbe vijećnika koje su dane na 5. sjednici Gradskog vijeća nisu uključene u finalnu 

verziju ( mjera 1.1.1. uklanjanje alohtone divljači i prevencija šteta, širenje maslinarstva i 

drugih voćarskih kultura, zona Vela Ravnica) Programa ukupnog razvitka Grada Krka? 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, odgovorio je kako očito došlo do propusta te će 

prijedlozi s 5. sjednice Gradskog vijeća, biti uključeni u finalnu verziju PUR-a, osim 

uključivanja zone Vela Ravnica budući da se ona nalazi u Prostornom planu Grada Krka.  

Nakon  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 usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka  

2014. -2020. (finalna verzija) 

 

Ad 2.  

 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 

23 – Torkul, iznio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo kako kako se radi o prvoj 

turističkoj zoni izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za koju smo pred donošenjem 

urbanističkog plana uređenja. Grad Krk ima još nekoliko turističkih zona u svom prostornom 

planu - zone Glavotok i Politin - dok zonu Strigar tek treba, usklađenjem sa Prostornim 

planom Primorsko-goranske županije, uvesti u prostorno-plansku dokumentaciju Grada Krka. 

Turistička zona Torkul veličine je 14,95 hektara, koliko je zakonom, u trenutku donošenja 

odluke o početku izrade urbanističkog plana, bila predviđena maksimalna veličina turističkih 

zona izvan naselja. Ta se zona, što je bitno spomenuti, u nešto većim prostorno-planskim 

gabaritima nego li danas, posljednjih 25 godina, kontinuirano nalazi u prostornim planovima, 

kako Grada Krka, tako i bivše Općine, međutim sada je detaljnije uređena, jer nakon 

urbanističkog plana uređenja potencijalni investitori mogu krenuti u ishođenje lokacijskih i 

građevinskih dozvola, što predstavlja poodmaklu fazu planiranja i pripremu za početak 

izgradnje.  

Sažetak prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 – Torkul, 

obrazložila je predstavnica izrađivača plana tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb Iva Lukinić, dipl. 

ing. arh., te istaknula sljedeće: Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana 
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uređenja Grada Krka, te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru utvrđuje 

osnovne uvjete korištenja i namjene, uličnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, 

korištenje i uređenje prostora. 

Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, način uređenja prometne, 

odnosno komunalne infrastrukturne mreže te druge elemente od važnosti za područje 

obuhvata Plana. 

 

U obuhvatu Plana nalazi se izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 

ugostiteljsko-turističke namjene (T22) određeno Prostornim planom uređenja Grada Krka. 

Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti se na području obuhvata Plana predviđa 

na površinama koje su kartografskim prikazom br. 1. "Korištenje i namjena površina" 

određene kao površine ugostiteljsko – turističke namjene-turističko naselje  (T22-HV, T22-V, 

T22-K) s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, 

kulturne i sl. namjene. 

Najveći dopušteni ukupni smještajni kapacitet unutar turističkog naselja iznosi 800 postelja.  

  Najmanji dopušteni kapacitet hotela, u odnosu na ukupni kapacitet turističkog naselja, 

može iznositi najmanje 75% ukupnog broja postelja (600 postelja), dok kapacitet vila može 

iznositi najviše 25% (200 postelja) ukupnog broja postelja.   

U nastavku sjednice Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša obrazložila je kako odredbe plana definiraju kako je na jednoj građevinskoj čestici 

dopušteno graditi maksimalno tri građevine po hektaru. Prema tome na 10.000 m
2
 ne može se 

izgraditi više od tri vile čime je ograničen broj vila koje se mogu graditi uz hotele. Iz svega 

toga proizlazi kako se vodilo računa o svim parametrima za koje smo ocijenili da su važni za 

namjensku izgradnju prostora, obzirom da nam je vrlo važno da se ovaj urbanistički plan 

realizira na način kakvim ga je Grad zamislio, i to kao hotelsku zonu s vilama, a ne kao zonu 

u kojoj će se graditi apartmani ili neki drugi sadržaji.  

U raspravu se uključio član vijeća Darko Purić koji je upitao kako se iz plana ne iščitavaju 

pristupne ceste za prilaz zoni, te kad će se iste početi graditi? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako je u PPUGK- a iscrtan koridor pristupne 

ceste izvan naselja  na prometnici Skrpčić – Pinezić gdje je planirano odvojenje za zonu 

Torkul. 

Idejni projekt izrađen je od tvrtke Geoprojekt, a Grad Krk treba riješiti imovinsko pravne 

odnose na česticanma koje su u  privatnom vlasništvu i ulaze u put.  

Nadalje, u IV. Ciljanim izmjenama i dopunama PPU Grada Krka predviđen je koridor puta 

koji bi trebao spajati lučicu Torkul sa zonom. 

Član vijeća Ante Čabraja molio je da mu se pojasni projekt sportsko rekreacijske zone.  

Predstavnica tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb, Iva Lukinić, dipl. ing. arh. obrazložila je 

kako  je u sportsko rekreacijskoj zoni predviđena sportska dvorana s pratećim sadržajima 

(svlačionice, recepcija, ugostiteljski, uslužni) i slični sadržaji u funkciji osnovne namjene a 
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nemaju štetne utjecaje na okoliš.  Moguća je i izgradnja bazena zatvorenog tipa što ovisi o 

namjerama investitora.   

Predsjednik Gradsko vijeća Grada Krka Josip Staničić, izvijestio je nazočne kako je 

Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotrio prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja UPU 23 – Torkul, te na isti nije imao primjedbi.  

 

Nakon  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 donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 23 – Torkul 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

Ad 3.  

 

Kraće obrazloženje po temi  Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. 

prosinca 2013. godine, podnio je gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo sljedeće:  

 

U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca  2013. godine održano je 20. 

Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 547 Odluka i Zaključaka, od toga 

iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 79 Odluka i Zaključaka.  

Sve teme, zahtjevi, prijedlozi, zamolbe i drugi podnesci stranaka, kao i doneseni Zaključci i 

Odluke po istima, koje su razmatrane na sjednicama Kolegija u ovom izvještajnom razdoblju, 

( tj. od 5. Kolegija gradonačelnika, održanog 01. srpnja  do 24. Kolegija, održanog 18. 

prosinca  2013. godine),  prikazane su kroz Zapisnike Kolegija gradonačelnika, koji su 

objavljeni na web stranici Grada Krka. 

U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane su 4. 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

U izvještajnom razdoblju tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je projekt izgradnje vodnih 

građevina na području Krka na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda, te je provela postupke nabave za svaku od pojedinih dionica vodovodne mreže 

te sklopile ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima.  

Grad Krk sudjelovao je u financiranju troškova građenja u iznosu od  2.004.856,87   kn, a 

navedena sredstva osigurana su  iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na 

području Grada Krka.  

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Krka za 2013. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kn, 

te u Proračunu Grada Krka za 2014. godinu u iznosu od 1.004.856,87 kn.  

 

Nakon donesenog Rješenja Ureda Državne uprave u PGŽ, Pododsjeka za opću upravu, 

društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove, Ispostava Krk Grad Krk započeo je s 

otplatom naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk grad po zahtjevu Fiorella 

Fiorentina, Grazielle Fiorentin i dr. Rješenje o naknadi doneseno je na temelju odredbi  

Zakona o izvlaštenju (odredbe 25. točka 7. u svezi sa člankom 46. tog Zakona) u ukupnom 
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iznosu od 12.574.605,00 kuna, na koji iznos se obračunavaju zakonske zatezne kamate koje 

teku od dana donošenja tog rješenje, odnosno od 23. lipnja 2010. godine. Naknada se plaća 

nasljednicima prijašnjih vlasnika naprijed navedenog zemljišta.  

Zbog teške financijske situacije u kojoj se našao Grad Krk radi otplate naknade za 

deposedirano zemljište, donesena je Odluka o provođenju javnog natječaja radi prodaje 

objekta Neptun, koji se nalazi na području Portapisana, sagrađen na k.č. 2518/2 k.o. Krk – 

grad površine 422 m
2
. 

  

Također, u nastavku gradonačelnik Darijo Vasilić dao je kratki pregled značajnijih projekata 

koji su realizirani ili su započeti u izvještajnom razdoblju i to: 

 

Na otvoreni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete,  Grad Krk 

kandidirao je projekt energetskog pregleda javne rasvjete čija je ukupna procjenjena 

vrijednost 64.500,00 kn od čega će Fond sufinancirati iznos od 38.700,00 kn.   

 

Na otvoreni Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih stambenih 

zgrada u vlasništvu fizičkih osoba koje se nalaze na području Grada Krka,  Grad Krk 

sufinancirati će iznos do 50% opravdanih troškova ulaganja po zgradi za energetske 

preglede i energetsko certificiranje stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba.  

 

Na otvoreni natječaj Ministarstva gospodarstva radi sufinanciranja energetski efikasne 

rasvjete Grad Krk prijavio je projekt šetnice Neptun – Dražica u gradu Krku čija je 

ukupna vrijednost investicije 163.000,00 kn od čega odobreni iznos sufinanciranja od 

strane  Ministarstva gospodarstva iznosi 59.470,16 kn.   

 

Na otvoreni natječaj Ministarstva gospodarstva radi sufinanciranja projekta energetski 

efikasnog sustava fasade na zgradi JVP čija je ukupna vrijednost investicije 

313.495,00 kn od strane Ministarstva odobren je iznos sufinanciranja od 100.348.66 

kn.  

 

Na otvoreni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja projekata energetski učinkovite javne rasvjete čija je ukupna vrijednost 

investicije 1.561.650,00 kn, od strane Fonda  Gradu Krku odobreno je sufinanciranje u 

iznosu od  926.790,00 kn.  

 

U nastavku sjednice član vijeća Darko Purić postavio je pitanje koliko se često održavaju 

Kolegiji?  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da se Kolegiji održavaju jednom tjedno, izuzetno 

jednom u dva tjedna. Svaki utorak u 9,00 sati Gradonačelnik i Zamjenik gradonačelnika kroz 

informativni program Radia otok Krk izvješćuju o radu kolegija gradonačelnika i o drugim 

programima Grada. 

 

Nakon  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  
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Z A K L J U Č A K  

Prihvaća Izvješće Gradonačelnika Grada Krka  o radu za razdoblje od 01. srpnja 

do 31. prosinca 2013. godine 

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

 

Ad 5. 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju članova savjeta mladih Grada Krka, obrazložio je pročelnik 

JUO Grada Krka Marinko Bajčić, te istaknuo:  

Članove savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, a postupak izbora pokreće se javnim pozivom. Kandidate za članove savjeta 

mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski 

zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. 

Na temelju Javnog poziva, za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih, objavljenog u  

glasilu – Novi list Rijeka dana 16. ožujka 2014. godine i na web stranicama Grada, u 

otvorenom roku do zaključno 31. ožujka 2014. godine zaprimljeno je ukupno 7 kandidatura, o 

čemu je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja utvrdio i objavio Listu kandidata za izbor 

članova  u Savjet mladih Grada Krka.  

Budući je predloženo 7. kandidata koliko se ih i bira u Savjet mladih na temelju Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Grada Krka, pa tajno glasovanje nije potrebno, predlaže se  da 

Gradsko vijeće javnim glasovanjem donese Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada 

Krka. 

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka utvrdio i objavio listu 

kandidata za izbor članova u Savjet mladih Grada Krka. 

U Savjet mladih Grada Krka izabiru se: Luka Adžić Kapitanović (Boćarski klub Krk), Maria 

Elena Brusić (UABiA otoka Krka - Forum mladih), Karmen Čabraja (HDZ - Gradska 

organizacija Grada Krka), Dorotea Čeperić (Karate klub Krk Croatia), Teo Marević (Udruga 

demo bendova grada Krka), Adrian Morić (Udruga demo bendova grada Krka) i Ana Šikljan 

(Šahovski klub Krk). 

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  imenovanju članova savjeta mladih Grada Krka 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

Ad 6.  

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj 

otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanje razrješnice likvidatoru, obrazložio je pročelnik 

JUO Grada Krka Marinko Bajčić, te istaknuo:  
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Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva je tijekom 2010 godine, zajedno sa ostalim 

osnivačima Centra donijelo Odluku  o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove «Centar za 

održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana», kao i Odluku o prihvaćanju Odluke o imenovanju 

likvidatora Ustanove «Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana».  

Slijedom prednjih Odluka,  te Zaključka 3. sjednice osnivača  Ustanove Centra za održivi 

razvoj otoka sjevernog Jadrana, likvidatorica Ustanove  izradila je Završno likvidacijsko 

izvješće i prijedlog raspodjele likvidacijske mase i uputila isto osnivačima u cilju prihvaćanja 

te okončanja postupka brisanja navedenog subjekta iz sudskog registra. 

Na sjednicama Kolegija održanim 10. veljače i 14. travnja 2014. godine razmatrano je i 

prihvaćeno predmetno zaključno likvidacijsko izvješće i prijedlog raspodjele ostatka 

likvidacijske mase te je Gradonačelnik utvrdio Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključnog 

likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i 

davanju razrješnice likvidatoru, pa se isti prijedlog upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na 

razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

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 prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka 

sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanje razrješnice likvidatoru 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

Ad 7.  

 

Informaciju o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na području Grada Krka, iznio je 

gradonačelnik Darijo Vasilić, te istaknuo:  

Gradsko vijeće Grada Krka je na posljednjoj sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine 

donijelo je  novu Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka i 

ista je objavljena u «Službenim novinama Primorsko – goranske županije«, broj 6/14.  

Prilikom obrazloženja Odluke i rasprave koja je uslijedila na sjednici Gradskog vijeća 

konstatiralo se da će Grad Krk ove godine, obzirom da je dosadašnjim članovima istekao 

četverogodišnji mandat nastojati provesti izbore za članove vijeća mjesnih odbora 

istovremeno  kada se održavaju izbori za članove u Europski parlament, tj. 25. svibnja 2014. 

godine.  

Naime, prema Mišljenju Ministarstva uprave od 26. veljače 2014. godine, uz ispunjavanje 

određenih predradnji, zaključuje se da nema zakonskih zapreka da se izbori održe 

istovremeno, tj. istoga dana i da ista tijela budu nadležna za provedbu i jednih i drugih izbora, 

ako JLS to utvrdi svojim općim aktom i uredi pitanje naknade iz svog proračuna radi 

povećanog opsega posla u dijelu provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora. 
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Kako je Državno izborno povjerenstvo u svom odgovoru na upit po predmetnom pitanju 

zauzelo stav da nema zapreke da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i izbora za 

članove u Europski parlament iz Republike hrvatske  održe isti dan, ali da se tada izbori za 

vijeća mjesnih odbora moraju održati pred drugim izbornim tijelima i u odvojenim 

prostorijama, te u cijelosti na trošak jedinice lokalne samouprave, ocjenjuje se da nije 

svrsishodno da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka provedu 

tog dana, tj. 25.  svibnja 2014. godine. 

Ad 8. 

Obrazloženje po prijedlogu  Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 

području Grada Krka, iznio je Gradonačelnik Darijo Vasilić. 

Slijedom iznesene informacije iz točke 7. predlažem Gradskom vijeću da se ovim prijedlogom 

Odluke raspišu izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka i to za: 

Mjesni odbor Kornić, Milohnić, Poljica, Skrbčić – Pinezić i Vrh.  

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 8. lipnja 2014. godine.  

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 raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka 
( vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog Zapisnika)  

 

Ad 9. 

Pitanja i odgovori.  

 

Član Vijeća David Mrakovčić postavio je pitanje da li ima slučajeva da su poslovni prostori 

u vlasništvu Grada Krka davani podzakup? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je da ima nekoliko slučajeva, naime u Odluci o 

zakupu poslovnog prostora ( Službene novine PGŽ: br: 21/98, 35/04, 6/05 i 27/10) stoji da se 

poslovni  prostor može dati u zakup uz suglasnost Grada. Kod davanja u podzakup djelatnost 

koja se obavlja u prostoru i visina zakupnine se ne mijenjaju.  Gradski poslovni prostori su 

tržišno prihvatljiviji radi mogućnosti dugotrajnijeg zakupa i u podzakup se daju radi 

nemogućnosti plaćanja duga zakupca. Podzakupac koji preuzme poslovni prostor prvo Gradu 

podmiruje dugovanje i tek tada se sklapa Ugovor o podzakupu.  

Član vijeća Ante Čabraja postavlja pitanje da li je upravljanje prometom u nadležnosti 

Grada,  te da li se može na parkiralištima u Gradu Krku u vrijeme turističke sezone rezervirati 

nekoliko parkirnih mjesta za institucije i zašto se upravljanje vozilima u ulici Kralja 
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Tomislava ne promijeni u jednosmjerni promet, iz razloga što je ista prometno opterećena 

naročito u vrijeme turističke sezone? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je  da je regulacija prometa gradom u nadležnosti 

Grada koje odluke o istom donosi Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost MUP-a. Ulica 

Kralja Tomislava u gradu Krku je prometom zagušena ulica naročiti u vrijeme turističke 

sezone, ali je ujedno i žila kucavica grada te ne bi bilo uputno u predmetnoj ulici izmijeniti 

promet u jednosmjerni.  

Što se tiče parkirališnih mjesta pravo na povlaštenu  parkirnu kartu imaju stanovnici stare 

gradske jezgre. U pripremi je nova Odluka o privremenim javnim parkiralištima s naplatom u 

kojoj će se regulirati status za građane kojima je sjedište tvrtke na području užeg centra grada 

te onih koji nemaju mogućnost parkiranja u svojoj okućnici. 

Članica vijeća Iva Radošević konstatirala je kako bi poljoprivrednim gospodarstvima i eko 

uzgajivačima bilo potrebno da Grad  sufinancira nabavku materijala za gnojidbu zemljišta.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako su programi financiranja nabavke  

materijala za gnojidbu zemljišta financirani kroz programe udruga. 

Vezano za nabavku sadnog materijala Grad će provesti natječaj gdje su definirani kriteriji i 

maksimalan iznos  po poljoprivredniku.  

U raspravu se uključio i član vijeća David Mrakovčić koji je naglasio kako bi bilo 

svrsishodnije da se takvi Programi provode preko Mjesnih odbora.  

Gradonačelnik Darijo Vasilić slaže se s prijedlogom da Mjesni odbori posreduju u 

sufinanciranju nabavke poljoprivrednih materijala, o čemu se isti moraju pismeno očitovati.   

Član vijeća David Mrakovčić upitao je kako teče plaćanje duga po ovrsi za deposedirano 

zemljište? 

Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je  kako je prva rata u iznosu od 500.000,00 kn 

uplaćena u prosincu 2013. te je do sad uplaćeno već pet rata i uskoro će se izvršiti uplata 

ostvarenih prihoda prodajom objekta Neptun.   

Član vijeća Dragan Buterin postavio je pitanje vezano za lokaciju deponiranja građevinskog 

otpada.  

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler odgovorio je kako pitanje odlaganja 

građevinskog otpada trenutno nije riješeno na adekvatan način. U fazi smo ponovne 

reaktivacije lokacije na Lizeru. Konačno rješenje lokacije za odlaganje građevinskog otpada 

trebalo bi biti riješeno kroz Ciljane izmjene i dopune PPU grada Krka u blizini zone Vela 

Ravnica.  

Članica vijeća Iva Radošević – postavila je pitanje hoće li tijekom turističke sezone 2014. 

godine biti ponovno aktivirana bijela patrola? 
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Gradonačelnik Darijo Vasilić odgovorio je kako zadnjih godina nije bilo zainteresiranih 

punoljetnih osoba za rad u bijeloj patroli, iz razloga jer je dohodak za rad iznosio 3.000,00 kn 

neto. Uglavnom su se javljali učenici srednje škole čiji rad i mjerodavnost građani i turisti 

nisu shvaćali ozbiljno.  

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

predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka zaključio je rad sjednice u 19,40 sati.  

 

  ZAPISNIK SASTAVILA                                 PREDSJEDNIK                                                                                                               

Mladena Cvitković                                                                      Gradskog vijeća Grad Krka  

                                                                                   Josip Staničić                         

 

   

 


