
 

 

 

 

 

                  GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/15-01/1 

Ur.broj:2142/01-02/1-15-108-85 

Krk, 10. prosinca   2015. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 108. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 10. prosinca (četvrtak) 2015. godine u 

Uredu Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 09:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ines 

Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Marinka 

Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti, Mladena Cvitković, viši 

stručni referent  u Odsjeku  općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za 

održavanje internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

 

      D N E V N I    R E D 

 

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

2015. godini. 

2. Odsjek za proračun i financije: 

a) Prijedlog  Odluke o II. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2015. - 2017. godine; 

b) Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka 

za 2015. godinu; 

c) Prijedlog  Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu; 

d) Prijedlog  Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka. 



3. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

a) Prijedlog  Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2015. godini; 

b) Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. - 2015. godine. 

4. Prijedlog  Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. 

godinu. 

5. Prijedlog  Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. 

godinu. 

6. Radni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području 

Grada Krka. 

7. Prijedlog  Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka. 

8. Prijedlog Upravine ocjene za 2015. godinu. 

 

Ad 1. 

Prijedlog  Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

obrazložio je Đimi Skomeršić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2015. godini (vidi prilog predmetni prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

Ad 2. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović te je nakon  rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Utvrđuje se prijedlog  Odluke o II. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa 

Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. godine  (vidi prilog predmetnu Odluku koja 

čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Grada Krka 

za razdoblje 2015. - 2017. godine,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja; 

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Krka za 2015. godinu (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini 

sastavni dio ovog zaključka).  



Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2015. godinu upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i 

usvajanja. 

 

c) Utvrđuje se prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 

2015. godinu  (vidi prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

 

d) Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (vidi 

prilog predmetnu Odluku koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Krka u cilju davanja suglasnosti.  

 

Ad 3. 

Prijedloge Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obrazložila je Ines Galjanić,  te je 

nakon  rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini (vidi prilog predmetni 

prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2015. godini koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2015. godini, upućuje se Gradskom vijeću Grada 

Krka u cilju rasprave i usvajanja. 

 

b) Usvaja se prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. - 2015. 

godine ( vidi prilog predmetno Izvješće o stanju u prostoru… koje čini sastavni 

dio ovog zaključka).   

 

Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. - 2015. godine, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

 

 

Ad 4. 

Prijedlog  Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu, 

obrazložio je Marinko Bajčić te je nakon  rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne 

pristojbe za 2015. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Izmjene 



Programa  raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu koji čini njegov sastavni 

dio). 

 

2. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. 

godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 

rasprave i usvajanja.  

    

Ad 5. 

Prijedlog  Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu 

obrazložio je Marinko Bajčić,  te je nakon  rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne 

pristojbe za 2015. godinu (vidi prilog Zaključku predmetni Prijedlog Izmjene 

Programa  raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu koji čini njegov sastavni 

dio). 

 

2. Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. 

godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 

rasprave i usvajanja.  

                           

Ad 6. 

Radni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka 

obrazložio je Marinko Bajčić,  te je nakon  rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se radni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na 

području Grada Krka ( vidi prilog predmetni radni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka). 

 

2. Radni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada 

Krka, prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 

rasprave i usvajanja.  

 

Ad 7. 

Prijedlog  Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka obrazložio je Marinko Bajčić 

te je nakon  rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 



Utvrđuje se prijedlog  Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (vidi prilog 

predmetni prijedlog Pravilnika koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka  upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.  

                                                                           Ad 8. 

Prijedlog Upravine ocjene za 2015. godinu obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir 

Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Na kolegiju gradonačelnika dana 10. prosinca 2015. godine razmotrena je i od strane 

Gradonačelnika usvojena Upravina ocjena za 2015. godinu, sa svim Zaključcima i 

definiranim zadacima koji su sastavni dio Upravine ocjene (vidi prilog zaključku 

Upravinu ocjenu za 2015. godinu, koja čini njegov sastavni dio).                                                                                                                                           

 

 

Kolegij Gradonačelnika dovršen je u 11.50 sati. 

  

ZAPISNIK SASTAVILA:                                                 GRADONAČELNIK: 

Mladena Cvitković                                                                Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 


