REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
KOORDINACIJA GRADA KRKA
I OPĆINA OTOKA KRKA

ZAPISNIK
s 8. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 15. listopada 2014. godine u
Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 9,00 sati.
Sjednici su nazočili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka
Robert Anton Kraljić – načelnik Općine Malinska – Dubašnica
Mirela Ahmetović – načelnica Općine Omišalj
Marija Dujmović Pavan – načelnica Općine Vrbnik
Toni Juranić – načelnik Općine Baška
Marinko Žic – načelnik Općine Punat
Neven Komadina – načelnik Općine Dobrinj.

Darijo Vasilić, kao domaćin sjednice pozdravio je prisutne i predložio dnevni red. Nakon rasprave
po dnevnom redu i dodatnih prijedloga sudionika sjednice, utvrđen je dnevni red s nadopunama kako slijedi:
1. Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Krk: Izvješće o stanju sigurnosti na
otoku Krku za vrijeme turističke sezone 2014. godine.
Načelnik PP Krk Dejan Hriljac
2. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, prezentacija aktivnosti i programi Zavoda u 2015.
godini.
Dr. sc. Aleksandar Bulog, voditelj zdravstveno-ekološkog odjela i dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj,
voditeljica odsjeka za unapređenje prehrane
3. Sufinanciranje knjige o povijesti malonogometnih turnira na otoku Krku i 30. godišnjici ekipe
„Rođaci“.
4. Udruženje obrtnika otoka Krka: Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu na
otoku Krku, konačni prijedlog usvojen od Gradskog vijeća.
5. Sportaš otoka Krka – Baška 2014., određivanje budžeta i datuma manifestacije.
6. Svetište Majke Božje Goričke, obilježavanje 600 godina postojanja.
7. LAG „Bjeloglavi sup“, prijedlog da JLS otoka Krka odobre kratkoročnu pozajmicu LAG-u za
realizaciju projekata.
8. Radio OK, prijedlog financijskog okvira za proračune JLS-a za 2015. godinu.
9. Optička mreža otoka Krka, očitovanje na zaključke Skupštine Ponikve.
10. Problematika izdavanja kućnih brojeva Ureda za katastar Rijeka.
11. Projekt zaštite okoliša, sigurnosti kupača i ravnopravnosti invalida na plažama.
12. Problematika upisa u zemljišnu knjigu cesta izgrađenih prije stupanja na snagu zakona o cestama.

Točka 1.
Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Krk: Izvješće o stanju sigurnosti na
otoku Krku za vrijeme turističke sezone 2014. godine
Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, prezentirao je Izvješće o stanju sigurnosti na otoku
Krku za vrijeme turističke sezone 2014. godine. Ukazano je na velike oscilacije u odnosima zimaljeto, odnosno na trećinu ostvarenih noćenja PGŽ-a, čime obrazlaže potrebu za dodatnim
policijskim službenicima za vrijeme turističke sezone. Deset policijskih službenika na ispomoći
pridonijelo je podizanju efikasnosti u radu i smanjenju kriminaliteta pa je tako 2014. godine
obrađeno 138 kaznenih dijela, 2013. godine 189, dok je 2012. obrađeno 298 kaznenih dijela.
U raspravi je naglašeno da je i ranijih godina zbog pojačanih potreba na otoku Krku u turističkoj
sezoni realizirana suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova vezano za udruživanje sredstava za
financiranje troškova boravka policijskih službenika na ispomoći.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni donesen je sljedeći:
ZAKLJUČAK:
1. Pozitivno se ocjenjuju rezultati Policijske postaje Krk u turističkoj sezoni 2014.
2. Sve JLS otoka Krka, sufinancirat će troškove policijskih službenika na ispomoći za vrijeme
turističke sezone 2015. Predlaže se Ministarstvu unutarnjih poslova potpisivanje ugovora o
istom najkasnije do 31. svibnja 2015. godine.
3. JLS otoka Krka izražavaju spremnost za sufinanciranje nadzornih kamera na izlazu s Krčkog
mosta radi podizanja sigurnosti na otoku Krku.
Točka 2.
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a: Prezentacija aktivnosti,
i programi Zavoda u 2015. godini
Uvodno su programe Zavoda prezentirali dr. sc. Aleksandar Bulog, voditelj zdravstveno-ekološkog odjela i
dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, voditeljica Odsjeka za unapređenje prehrane. Izdvojeni su programi kontrole
namirnica i sastavljanje jelovnika u dječjim vrtićima, „Škola mi pomaže da se pravilno hranim“, monitoring
kvalitete mora na plažama. U raspravi je naglašena povećana prisutnost komaraca i krpelja. Nakon rasprave

u kojoj su sudjelovali svi prisutni donesen je sljedeći:
ZAKLJUČAK:
1. Podržavaju se programi i aktivnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorskogoranske županije na otoku Krku. Grad Krk i Općine otoka Krka zainteresirane su za
nastavak suradnje u 2015. godini na programima očuvanja i unapređenja zdravlja
stanovništva, sukladno s osiguranim sredstvima u proračunu za 2015. godinu.
2. Obvezuje se Dezinsekcija d.o.o. Rijeka da pripremi mjere za smanjenje pojavnosti komaraca
i krpelja na otoku Krku.
3. Obvezuje se Dezinsekcija d.o.o. Rijeka na istovremene i koordinirane aktivnosti u
provođenju DDD mjera u javnom i privatnom sektoru.
Točka 3.
Sufinanciranje knjige o povijesti malonogometnih turnira na otoku Krku
i 30. godišnjici ekipe „Rođaci“
Knjiga prikazuje povijest malonogometnih ekipa i turnira na otoku Krku od početka 80-ih godina
do danas, posebno govori o jednoj od najuspješnijih ekipa turnira „Rođaci“ koja slavi 30.
obljetnicu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni Koordinacija donosi:
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ZAKLJUČAK:
1. JLS otoka Krka podržavaju izdavanje knjige o povijesti malonogometnih turnira na otoku Krku
i odobravaju financijsku potporu prema sljedećoj tablici:
JLS otoka Krka
Krk
Malinska – Dubašnica
Punat
Dobrinj
Omišalj
Baška
Vrbnik
Ukupno

Iznos sufinanciranja
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00

Za odobreni iznos sufinanciranja izdavač je dužan svakoj JLS otoka Krka dostaviti knjige.
Točka 4.
Udruženje obrtnika otoka Krka: Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu
na otoku Krku, konačni prijedlog usvojen od Gradskog vijeća
Na prijedlog Podsekcije taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka, na sjednici Koordinacije
u Baški 16. srpnja 2014. utvrđen je prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o autotaksi prijevozu na
otoku Krku. Podsekcija taksi prijevoznika prihvatila je sve prijedloge Koordinacije grado/načelnika,
nakon čega je konačni Prijedlog Odluke usvojen na Gradskom vijeću Grada Krka. Nakon rasprave
u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Predlaže se svim predstavničkim tijelima JLS-a otoka Krka, da Odluku usvoje u istovjetnom
tekstu.
2. Kontakt osoba u Gradu Krku je Marinko Bajčić, pročelnik.
Točka 5.
Sportaš otoka Krka – Baška 2014., određivanje budžeta i datuma manifestacije

S obzirom na to da Općina Vrbnik nema sportskih klubova i sportaša pojedinaca koji sudjeluju u
natjecanju za naslov najboljeg sportaša otoka Krka, prihvaćeno je sudjelovanje Općine Vrbnik na
simboličnoj razini. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni Koordinacija donosi:
ZAKLJUČAK:
1. Sve JLS otoka Krka sudjeluju u troškovima manifestacije s iznosom od 5.000,00 kn, osim
Općine Vrbnik koja sudjeluje s 1.000,00 kn.
2. Predlaže se Općini Baška da proglašenje najboljih sportaša otoka Krka organizira u četvrtak,
27. studenog 2014. godine.
3. JLS otoka Krka će u idućim godinama najkasnije do 31.03. tekuće godine održati svečanost
proglašenja najboljih sportaša prethodne godine.
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Točka 6.
Svetište Majke Božje Goričke: Obilježavanje 600 godina postojanja
Sljedeće 2015. godine hodočasničko Svetište Majke Božje Goričke kod Baške obilježava 600
godina postojanja. Drugo po starosti Marijansko svetište u Hrvatskoj, posljednjih godina je i mjesto
obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Rektor Svetišta moli JLS-e otoka Krka da se
u godini velikih jubileja osigura Svetištu proračunska potpora. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Povodom proslave 600 godina Svetišta Majke Božje Goričke Koordinacija preporuča svim JLSovima otoka Krka da u skladu sa svojim mogućnostima u proračunu za 2015. godinu osiguraju
financijsku potporu Svetištu za program manifestacije i pripremu prostora za veliki jubilej.
Točka 7.
LAG „Bjeloglavi sup“: Prijedlog da JLS otoka Krka odobre kratkoročnu pozajmicu LAG-u
za realizaciju projekata
Predsjednik LAG-a moli JLS-e otoka Krka za pozajmicu financijskih sredstava kojima bi premostili
financiranje projekata do povlačenja sredstava iz Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ-a.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Radi jednostavnije procedure, Koordinacija predlaže da Grad Krk osigura pozajmicu LAG-u
„Bjeloglavi sup“ na vremensko razdoblje od 2 mjeseca, a najkasnije do 31.12.2014. godine.
Točka 8.
Radio OK: Prijedlog financijskog okvira za proračune JLS-a za 2015. godinu
Direktor Radija OK predlaže Koordinaciji, da se u vrijeme planiranja proračuna donese Odluka o
financiranju Radija OK od strane JLS-ova otoka Krka za 2015. godinu, na način da JLS-i osiguraju
u proračunu isti iznos sredstava kao i 2014. godine. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi
prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Koordinacija predlaže JLS-ima otoka Krka, da u proračunu za 2015. godinu osiguraju sredstva za
financiranje Radija OK na razini 2014. godine, odnosno po JLS-ima:
Grad Krk 79.800,00 kn, Općina Baška 57.450,00 kn, Općina Punat 57.450,00 kn, Općina Dobrinj
47.880,00 kn, Općina Omišalj 28.710,00 kn i Općina Malinska-Dubašnica 28.710,00 kn ili ukupno
300.000,00 kn godišnje.
Točka 9.
Optička mreža otoka Krka, očitovanje na zaključke Skupštine Ponikve
Na temelju prezentacije i rasprave na 3. Skupštini Ponikve eko otok Krk d.o.o., a vezano za širenje
optičke mreže na cijeli otok Krk, kao otvorene i javne infrastrukture, nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Sve JLS otoka Krka zainteresirane su za pripremu dokumentacije po programu izgradnje optičke
mreže na cijelom otoku Krku, uključivši i Općinu Vrbnik, kao otvorene i javne infrastrukture kojom
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bi upravljala Ponikve eko otok Krk d.o.o. kao infrastrukturni operater. Sve JLS otoka Krka će u
proračunu za 2015. osigurati sredstva za zajedničko financiranje Plana razvoja širokopojasne
infrastrukture za cijeli otok Krk.
Točka 10.
Problematika izdavanja kućnih brojeva Ureda za katastar Rijeka
U praksi se pojavljuju nelogičnosti kod dodjeljivanja kućnih brojeva od strane DGU Ureda za
katastar Rijeka, Ispostava u Krku, kućni brojevi dodjeljuju se nelegalnim objektima u nepostojećim
naseljima (npr. Homutno), zatim ima slučajeva dodjeljivanja istih (duplih) kućnih brojeva, itd.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Sve JLS otoka Krka obratit će se zajedničkim dopisom Državnoj geodetskoj upravi, s prijedlogom
da se obveže Ispostava u Krku Ureda za katastar Rijeka, da prije izdavanja rješenja o kućnom broju,
zatraži prethodno mišljenje JLS-a na otoku Krku na čijem se području objekt nalazi.
Točka 11.
Projekt zaštite okoliša, sigurnosti kupača i ravnopravnosti invalida na plažama
Direktor tvrtke Promix Gordan Jakšić i direktor tvrtke Črnika Danijel Biljan prezentirali su
Koordinaciji projekt zaštite okoliša, sigurnosti kupača i ravnopravnosti invalida na plažama kroz
nekoliko povezanih projekata: Eko-bin – zaštita plaža od onečišćenja sitnim otpadom, Odmorišta za
kupače – u funkciji sigurnosti kupača i promocije hrvatskog turizma, Tiralo – amfibijska kolica za
invalide, Safe me – spasilački tornjevi i sefovi. Financiranje projekata se može osigurati kroz
potpore Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kroz prodaju
oglasnog prostora. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Zadužuje se Otočni projektni tim u tvrtki Ponikve eko otok Krk d.o.o., da zajedno s Danijelom
Biljanom i Ivanom Jurešićem pripremi Projekt zaštite okoliša, sigurnosti kupača i ravnopravnosti
invalida na plažama za natječaje Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Za voditelja projektnog tima imenuje se Danijela Biljana.
Točka 12.
Problematika upisa u zemljišnu knjigu cesta izgrađenih prije stupanja na snagu
zakona o cestama
Zakon o cestama propisuje poseban postupak za upis cesta koju su izgrađene do stupanja na snagu
toga Zakona, a koje nisu upisane u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Imajući u vidu
veliki broj neupisanih cesta i zapuštenost zemljišnoknjižnog stanja, zakonodavac je prvenstveno
vodio računa o usklađenju katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stanjem u naravi, ne vodeći
računa o postojećim upisima u zemljišnim knjigama s ciljem legaliziranja imovinsko-pravnog stanja
na cestama, što je preduvjet za pokretanje projekata financiranih iz EU fondova. S obzirom na to da
postoji različita praksa postupanja zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u RH, nakon rasprave
u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donosi se sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Sve JLS otoka Krka obratit će se zajedničkim dopisom Predsjedniku Općinskog suda u Krku, koji
će se na znanje dostaviti Predsjedniku Županijskog suda u Rijeci i Ministru pravosuđa RH, vezano
za ujednačenje sudske prakse u odnosu na provedbu Zakona o cestama.
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Točka 13.
Razno
a) Zdravstvena zaštita turista i vanjskih pacijenata u turističkoj sezoni.
Koordinacija podržava nastojanja dr. Željana Žica za reguliranjem statusa ugovornih
liječnika za domicilno stanovništvo u odnosu na turiste i vanjske pacijente. Sve JLS otoka
Krka zajedničkim će dopisom zatražiti očitovanje Ministarstva zdravlja i HZZO-a.
b) Baza prostornih i neprostornih podataka – ujednačavanje postupaka.
Vezano za izmjeru objekata za obračun komunalne naknade i naknade za gospodarenje
otpadom, zadužuje se Ponikve eko otok Krk d.o.o. da na razini Skupštine pripremi raspravu
o statusu pomoćnih objekata, štala, poljoprivrednih objekata, itd.
Sjednica je završena u 14,00 sati.
Predsjedatelj:
Darijo Vasilić, prof.
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