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

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka, održane 27.
lipnja 2016. godine u vijećnici Grada Krka s početkom u 9,00 sati.
Sjednici su nazočili :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Darijo Vasilić – gradonačelnik Grada Krka
Robert Anton Kraljić – načelnik Općine Malinska – Dubašnica
Marija Dujmović Pavan – načelnica Općine Vrbnik
Toni Juranić – načelnik Općine Baška
Marinko Žic – načelnik Općine Punat
Neven Komadina – načelnik Općine Dobrinj
Dnevni red:

1. Pojava čagljeva na otoku Krku i hitne mjere za njihovo uklanjanje.
Ljubica Stipančić, upraviteljica Šumarije Krk,
Anton Bolonić, predsjednik Lovačkog društva „Orebica“
2. Opremanje specijalističkih ordinacija u domu zdravlja Primorsko-goranske
županije, ispostavi Krk.
3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije; zajednički prijedlog
kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.
4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, javna rasprava.
5. Dina Petrokemija d.d. u stečaju; postupak brisanja iz registra i zaštita
postrojenja.
6. Dječji vrtići „Katarina Frankopan“; izvješće o kretanju osobnih dohotka u
ustanovi u protekle 3 godine.
7. Ugovor o sufinanciranju nabavke operativnog sustava za nadzor cestovnog
prometa Nero – Nora na Krčkom mostu.

Ad. 1.

Predstavnici pastira i lovaca Općine Baška, koji su prisustvovali sjednici
Koordinacije ukazali su na veliki problem pojave čagljeva kao neautohtone divljači, i
na štete koje se kontinuirano pojavljuju u ovčarstvu. Nakon rasprave u kojoj su
sudjelovali svi prisutni istaknuto je da je neophodno zajedničko ulaganje radi
sanacije/rekonstrukcije šumskog, protupožarnog puta Žanac - Kričavno na području
Općine Baška, posebice dionice „Smeljakovo“ radi pristupa dijelu lovišta u kojem je
uočena najveća koncentracija čagljeva, koji kao alohtona divljač direktno
ugrožavaju uzgoj ovaca na otoku Krku, a posredno i turizam koji ovčarstvo ističe
kao jedan od brandova.
Nadalje istaknuto je da treba izgraditi pokretne čeke i osigurati fond nagrada za
odstrel čaglja. Koordinacija donosi sljedeće zaključke:
1. Općina Baška pripremit će troškovnik za sanaciju pristupne ceste, i zajedno sa
Hrvatskim šumama kao nositelji investicije izdvojit će značajnija financijska
sredstva u sanaciju/rekonstrukciju šumskog, protupožarnog puta Žanac Kričavno na području Općine Baška, posebice dionice „Smeljakovo“.
2. Grad Krk, Općina Omišalj, Općina Malinska–Dubašnica, Općina Dobrinj i Općina
Punat sudjelovat će s iznosom od 15.000,00 kn u sanaciji ceste, dok se Općina
Vrbnik izuzima iz sudjelovanja u istim troškovima jer će preuzeti u cijelosti
troškove sanacije puta s druge strane.
3. Lovačko društvo „Orebica“ obvezuje se organizirati redovna dežurstva i
pripremiti ponude za nabavku 7 pokretnih čeka, a sve JLS se obvezuju osigurati
financijska sredstva svaka za nabavku jedne čeke.
4. JLS otoka Krka osigurat će nagradni fond za odstrel čaglja, po svakom
odstreljenom čaglju 5.000,00 kn.

Ad. 2.
Grada i općine otoka Krka iskazuju potrebe za organizacijom specijalističkih
ordinacija u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, ispostavi Krk. U vezi s tim
nastojat će osigurati financijska sredstva za opremanje specijalističkih ordinacija i
za troškove dolaska specijalista u proračunima za 2017. godinu.

Ad. 3.
Sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku osim općine Malinska – Dubašnica
usvojile su zajednički prijedlog kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka na
svojim predstavničkim tijelima. Sjednica vijeća u Malinskoj zakazana je za 12.
srpnja. Nakon toga dokument će se uputiti Ministarstvu regionalnog razvoja i
fondova Europske unije.

Ad. 4.
Vezano za javnu raspravu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samouprave prihvaća se osvrt – očitovanje na pojedine
prijedloge izmjena i dopuna, koji su napisali Marinko Bajčić i Miroslav Topić i uputit
će se Ministarstvu uprave.
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Ad. 5.
Koordinacija još jednom na inicijativu Općine Omišalj ukazuje na nedopustivo
stanje s aspekta zaštite okoliša i sigurnosti ljudi u Dini petrokemiji d.d. u stečaju.
Obzirom da se postupak brisanja tvrtke iz registra trgovačkog suda u Rijeci
dovršava, traži se da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u skladu sa zakonom,
hitno ukloniti preostale opasne kemikalije i osigura 24-satnu zaštitu postrojenja.

Ad. 6.
Prima se na znanje izvješće o kretanju osobnih dohodaka u Dječjem vrtiću
„Katarina Frankopan“ za protekle 3 godine. Izvješće treba dopuniti oznakama
radnih mjesta po sistematizaciji i po rednom broju zaposlenika.

Ad. 7.
Prihvaća se ugovor o sufinanciranju nabavke operativnog sustava za nadzor
cestovnog prometa NERO – NORA na Krčkom mostu, sastavljen prema kriterijima
za sufinanciranje usvojenim na Koordinaciji u Puntu 15.7.2016.
Sjednica je završena u 14,00 sati.
Predsjedatelj:
Darijo Vasilić, prof.
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