REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Koordinacija Grada Krka
i Općina otoka Krka

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 16.
srpnja 2014. godine u Općini Baška, s početkom u 09,30 sati
Sjednici su nazočili:
- Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka,
- Mirela Ahmetović, općinska načelnica Općine Omišalj,
- Marija Dujmović – Pavan, općinska načelnica Općine Vrbnik,
- Marinko Žic, općinski načelnik Općine Punat,
- Robert – Anton Kraljić, općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica,
- Toni Juranić, općinski načelnik Općine Baška,
- Neven Komadina, općinski načelnik Općine Dobrinj,
- Vidoje Vujić, predsjednik HGK – Županijske komore Rijeka,
- Perica Šolić, savjetnik, HGK – Županijska komora Rijeka,
- Ksenija Umek Meštrović, voditeljica Odsjeka za informatiku i statistiku HGK
– Županijska komora Rijeka,
- Kristijan Barić, HGK – Županijska komora Rijeka, pripravnik na stručnom
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Predsjedatelj Darijo Vasilić, pozdravio je prisutne, te predložio dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI

RED

1. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka;
predstavljanje koncepta suradnje s JLS-ima otoka Krka s ciljem
stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj gospodarstva na otoku Krku,
2. Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: izborni programi iznad
Državnog standarda i voditeljstvo u školama za školsku godinu
2014./2015.,
3. Dječji vrtić „Katarina Frankopan“: financiranje troškova otpremnine,
4. Udruženje obrtnika otoka Krka: donošenje izmjena i dopuna odluke o
autotaksi prijevozu na otoku Krku,
5. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkule“: financijska
pomoć za organizaciju ljetnog kampa „Ajkula 2014“, za djecu od 12 do 18
godina,
6. Udruga pčelara „Kadulja“: pomoć u organizaciji nastupa na smotri
pčelarstva PGŽ-a u Opatiji,

7. Potpisivanje sporazuma o zajedničkom financiranju izrade spomenika
Papi Ivanu Pavlu II,
8. Potpisivanje sporazuma o zajedničkom financiranju uređenja okoliša i
fasade zgrade Klinike za pedijatriju Kantrida,
9. Razno.
Točka 1.
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka; predstavljanje
koncepta suradnje s JLS-ima otoka Krka s ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za
razvoj gospodarstva na otoku Krku
Vidoje Vujić naveo je kako bi Komora, te gradovi i općine Primorsko - goranske
županije trebale biti u sinergiji, te djelovati zajedno. Iako jedinice lokalne samouprave
nemaju ovlasti u gospodarskoj oblasti, one ipak mogu djelovati na resurs
gospodarstva kroz donošenje prostornih planova i administraciju. Svakoj jedinici
lokalne samouprave otoka Krka podijelio je popis tvrtki s njihovog područja. Naveo je
kako u PGŽ-u ima 8220 poduzeća, od kojih 22 spadaju u velika poduzeća, dok ostatak
čine srednji i mali poduzetnici. Kao problem poduzeća navodi velika porezna davanja,
koja dovode to toga da poduzeća sele svoja sjedišta u druge države, poput Engleske,
Češke i.sl., a što se onda osjeti na BDP-u. U nastavku izlaganja prezentirao je broj
zaposlenih po djelatnostima u PGŽ-u, prosječnu netto plaću u PGŽ-u u 2011. godini,
ukupni prihod po djelatnostima u PGŽ-u, osnovne gospodarske pokazatelje u 2012.
godini za Krk (broj tvrtki, ukupni prihodi, dobit prije oporezivanja, broj zaposlenih),
te broj tvrtki po općinama, statistiku po djelatnostima u 2012. godini. Tijekom
prezentacije naveo je, kako velike tvrtke zapošljavaju u prosjeku 700, srednje 125, a
male po 4 radnika, te da se u malim tvrtkama zapošljavaju uglavnom članovi obitelji.
Najveći broj tvrtki bavi se trgovinom i građevinarstvom. Naveo je kako su prosječna
primanja u PGŽ-u manja od prosječnih primanja u RH. Istaknuo je kako 40 tvrtki s
područja otoka Krka ove godine slavi jubileje rada (10,15,20 godina), pa predlaže da
ih se sve pozove, te na neki način nagradi, a kako bi se susret mogao upriličiti u
zrakoplovnoj luci Rijeka. Poziva da se napravi analiza stanja gospodarstva na ovom
području, a HGK stoji na raspolaganju u pogledu dostave svih potrebnih podataka.
Predsjedatelj Darijo Vasilić zahvalio je na izvješću i iznesenim analizama, te navodi
kako se tijekom prezentacije došlo do interesantnih podataka, koji mogu poslužiti kao
podloga za daljnje razgovore unutar Koordinacije. Pohvaljuje HGK PGŽ na
dostupnosti i otvorenosti prema JLS. Na pitanje Darija Vasilića, s kojim se
problemima lokalne administracije susreću gospodarski subjekti, Vidoje Vujić
odgovorio je kako se u tom pogledu, među poslodavcima, na terenu provodi anketa.
Načelnik Općine Malinska – Dubašnica, Robert Anton Kraljić naveo je kako se na
popisu gospodarskih subjekata na području njihove Općine, u popisu koji su danas
dobili od Komore, nalazi određeni broj subjekata koji ne spada pod njihovu Općinu,
već pod Grad Krk.
Načelnica Općine Vrbnik, Marija Dujmović – Pavan, navela je kako je Zakon o
prostornom uređenju prepreka stvaranju malih poslovnih zona, a za kojima postoji
potreba radi specifične gospodarske djelatnosti na području Općine Vrbnik.
Perica Šolić predložio je da mu se dostave prijedlozi i rješenja problema koje su JLS
prepoznale, a za koje smatraju da predstavljaju prepreke razvoju gospodarstva na
svom području.
Načelnik Općine Dobrinj osvrnuo se na konstantan problem neriješenih imovinsko
pravnih odnosa, te smatra kako su nesređene zemljišne knjige, katastarski planovi i
prostorni planovi kočnica daljnjeg razvoja i investicija.

Točka 2.
Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“: izborni programi iznad
Državnog standarda i voditeljstvo u školama za školsku godinu
2014./2015.
Uvodno obazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić.
Mirela Ahmetović navela je, kako želi da ravnatelj OŠ „Fran Krsto Frankopan“
dostavi sve podatke o održavanju izborne nastave u PŠ Omišalj, od podataka u odnosu
na razrede u kojima se izborna nastava održava, podatke o fondu sati, te imena i
prezimena profesora, koji održavaju izbornu nastavu. Za svaku područnu školu želi
znati koji je to nadstandard koji će se održavati u toj školi. Navodi kako do danas nije
dobila podatke što se točno plaća za izbornu nastavu, te da takve račune koje dobiva
od OŠ „Fran Krsto Frankopan“ ne želi više plaćati, budući na njima nedostaju
relevantni podaci.
Marinko Žic naveo je kako je potrebno imati podatke o tome koji profesori predaju
izbornu nastavu, od kuda putuju, a kako bi se imalo podatke i o visini putnih troškova
za svaku općinu.
Neven Komadina inzistira na tome da se funkcioniranje OŠ „Fran Krsto Frankopan“
uskladi s odredbama Zakona o osnovnom školstvu.
Nakon rasprave donijet je slijedeći:

•

•
•

•

ZAKLJUČAK
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, u smislu financiranja nadstandarda
održavanja izborne nastave, obvezuje se, svim JLS otoka Krka dostaviti
detaljan prikaz troškova, koji donosi nadstandard izborne nastave. U tom
smislu, ista se obvezuje dostaviti imena i prezimena učitelja u izbornoj
nastavi koji se financiraju od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, te imena i prezimena onih učitelja koji će se financirati od strane
JLS. Specifikacija podataka treba sadržavati i broj sati rada, brutto
troškova, te troškova putovanja s prikazom relacije putovanja. Podatke
treba dostaviti u roku 15 dana svim JLS-ima otoka Krka, a iste je
potrebno prikazati za svaku područnu školu, i objedinjeno na razini
otoka Krka.
Donošenje odluke o sufinanciranju voditeljstva područnih škola donijet će
se nakon dostave podataka navedenih u prethodnoj točki zaključka.
Odluka o financiranju rada romskog pomoćnika, kao suradnika u
odgojno-obrazovnom programu, Općina Omišalj, donijet će nakon
dostave podataka iz točke 1. ovog Zaključka.
U odnosu na projekt mreže osnovnih škola, Upravnom odjelu za odgoj i
obrazovanje Primorsko-goranske županije predlaže se urgentno
donošenje mreže škola i primjenu iste na otok Krk, u smislu formiranja
ustanova kao novih pravnih osoba, u skladu s zaključcima sastanka
Župana PGŽ-a s gradonačelnikom i načelnicima općina otoka Krka
održanom u Općini Malinska – Dubašnica.
Točka 3.
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“: financiranje troškova otpremnine

Uvodno obrazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:

ZAKLJUČAK
Grad Krk i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, izuzev Punta, koji
nema podružnicu DV „Katarina Frankopan“, preuzet će troškove financiranja
troškova otpremnine radnice, koja je ostvarila pravo na invalidsku mirovinu
zbog profesionalne nesposobnosti za rad, sukladno kriterijima kojima se
financiraju zajedničke službe, s time da će se 50% iznosa platiti u 2014., a 50% u
2015. godini. Sugerira se DV „Katarina Frankopan“ u ovom smislu zaključiti
nagodbu s djelatnicom.
Darijo Vasilić naveo je kako DV „Katarina Frankopan“ traži pojašnjenje zaključka
donesenog na 6. sjednici Koordinacije 23.05.2014. godine, a koji se odnosi na
bodovanje prilikom upisa djeteta u dječji vrtić.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Bodovanje prilikom upisa djeteta u DV „Katarina Frankopan“ trebalo bi biti
definirano na slijedeći način:
- kada oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području JLS na čijem se
području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje, prilikom upisa trebalo
bi se ostvarivati 25 bodova,
- kada samohrani roditelj i dijete imaju prebivalište na području JLS na
čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje, prilikom
upisa trebalo bi se ostvarivati 25 bodova, uz dostavu dokumentacije
kojom se dokazuje status samohranog roditelja,
- kada jedan roditelj i dijete imaju prebivalište na području JLS na čijem
se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje, a ne radi se o
samohranom roditelju, prilikom upisa trebalo bi se ostvarivati 10 bodova.
U smislu gore definiranih kriterija bodovanja predlaže se Upravnom vijeću
DV „Katarina Frankopan“ donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o upisu u
dječji vrtić.
Točka 4.
Udruženje obrtnika otoka Krka: donošenje izmjena i dopuna odluke o autotaksi
prijevozu na otoku Krku
Uvodno obazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Koordinacija će prihvatiti prijedlog Izmjene i dopune zajedničke odluke o taksi
prijevozu na području JLS otoka Krka, a u kojem će biti definirano ograničenje
broja dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti na otoku Krku, te cjenik
autotaksi usluga, uz uvjet da se u cjenik uvrsti popust za domicilno stanovništvo,
odnosno za stanovnike koji imaju prebivalište na području otoka Krka, u iznosu
od 30% cijene svih usluga iz cjenika.
Poziva se Udruženje obrtnika otoka Krka, Podsekcija taksi prijevoznika da
izmijenjeni cjenik dostavi Koordinaciji.
Naknada za izdavanje dozvole plaćat će se u iznosu od 500,00 kuna po vozilu
godišnje.

Točka 5.
Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkule“: financijska pomoć za
organizaciju ljetnog kampa „Ajkula 2014“, za djecu od 12 do 18 godina
Uvodno obazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić.
Toni Juranić naveo je da korisnici kampa „Ajkula“ dolaze sutra u Bašku, te im je
organizirano razgledavanje Opatije sv. Lucije u Jurandvoru, posjet aquariju u Baški,
ručak, te kupanje pod nadzorom spasioca na plaži, a na trošak Općine Baška, te stoga
ne podržava prijedlog sufinanciranja kampa.
Marinko Žic naveo je kako ne podržava prijedlog za sufinanciranje kampa, budući
Biskupija Krk naplaćuje boravak djece u „Oazi“ u iznosu od 14.000,00 kn, a radi se o
djeci poginulih branitelja i djeci sudionika Domovinskog rata, te djeci sa poplavljenih
područja.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Koordinacija je razmotrila prijedlog Udruge specijalne policije iz Domovinskog
rata „Ajkule“ za financijsku pomoć u organizaciji ljetnog kampa, te se
preporuča da svaka JLS sufinancira ljetni kamp sukladno svojim proračunskim
mogućnostima.
Općina Baška sufinanciranje zamjenjuje kroz financijsku pomoć za
organiziranje dolaska djece na jednodnevni izlet u Bašku.
Koordinacija ocjenjuje da Biskupija Krk nije iskazala dovoljno socijalne
osjetljivosti prema sudionicima kampa, djeci poginulih hrvatskih branitelja i
djeci s poplavljenih područja, jer iz financijskog plana ljetnog kampa „Ajkule
2014.“ proizlaze obveze organizatora za zakup „Oaze Kraljice mira“ u iznosu od
14.000,00 kn.
Točka 6.
Udruga pčelara „Kadulja“: pomoć u organizaciji nastupa na smotri pčelarstva
PGŽ-a u Opatiji
Uvodno obazloženje za ovu točku dao je Darijo Vasilić.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Koordinacija podržava smotru pčelarstva Primorsko-goranske županije, koja će
se, pod nazivom „Medenjak ’z Opatije“, održati 17. i 18. listopada 2014. godine u
Opatiji, te će se Udruga pčelara „Kadulja“ sufinancirati iz proračuna JLS
sukladno godišnjim programima za zadovoljavanje javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju, znanosti, kulturi, informiranju, sportu i
tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu.
Točka 7.
Potpisivanje sporazuma o zajedničkom financiranju izrade spomenika Papi
Ivanu Pavlu II
Svi čelnici JLS otoka Krka potpisali su predmetni Sporazum.

Točka 8.
Potpisivanje sporazuma o zajedničkom financiranju urešđenja okoliša i fasade
zgrade Klinike za pedijatriju Kantrida
Svi čelnici JLS otoka Krka potpisali su predmetni Sporazum.
Točka 9.
Razno
a) Darijo Vasilić podsjetio je da se dana 01. kolovoza 2014. godine u Baški
održava 13. Susret iseljenika otoka Krka, te je prezentirao program
manifestacije. Moli čelnike JLS da sudjelovanje u istom uvrste u svoje
rasporede.
b) Darijo Vasilić naveo je da je zaprimio primjedbu vlč. Marinka Barbiša zbog
neplaćanja troškova zakupa za odašiljač Radija OK, a koji se nalazi u
prostorijama Svetišta Majke Božje Goričke.
U raspravi su sudjelovali svi prisutni.
Nakon rasprave, donijet je slijedeći:
ZAKLJUČAK
Temeljem dopisa vlč. Marinko Barbiša, voditelja Svetišta Majke Božje Goričke,
vezano za troškove odašiljača Radija OK, nalaže se direktoru Radija OK
zaključiti sporazum o plaćanju troškova struje za uređaj odašiljača.
c) Marinko Žic naveo je kako je Općina Punat nabavila Eko – bin, male plastične
posudice za sitno smeće i opuške, a koje će Općina Punat dostaviti svim JLS
otoka Krka prema ključu ostvarenih broja noćenja.
Sjednica je završena u 14,15 sati.
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Predsjedatelj:
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gradonačelnik Grada Krka

