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              GRADONAČELNIK 
 
Klasa:022-01/20-01/01 
Ur.broj:2142/01-02/1-20-124-29 
Krk, 28. travnja 2020. 
 
                  

Z A P I S N I K 
 

sa 124. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 27. travnja (ponedjeljak) 2020. godine putem 
video-konferencije. 
 
Kolegij u 10,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da Kolegiju 
prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada Krka, Josip 
Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka 
za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 
gospodarstvo, Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Radmila 
Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor Hrast, stručni 
suradnik Odsjeka za gospodarstvo, Andreana Gluvaković, stručna suradnica Odsjeka za 
društvene djelatnosti, Natalija Rakić, stručna suradnica za pravne poslove na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 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. Odsjek za društvene djelatnosti: 
 Razmatranja prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. 
2. Odsjek za proračun i financije: 
a) Razmatranja prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Krka za 2019. 

godinu. 
b) Razmatranja prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu. 
3. Imovinsko-pravna služba. 
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4. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 
a) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Valentine i Ivana 

Katića za izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće 
prostorno planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

b) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Milana Jurasića za 
izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće prostorno 
planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

c) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Miroslava 
Kovačevića za izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune 
važeće prostorno planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

d) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Gorana Turkelja 
za izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće 
prostorno planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

e) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Ivice Žužića za 
izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće prostorno 
planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

f) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Božidara Purića 
za izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće 
prostorno planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

g) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Nenada Pavletića 
za izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće 
prostorno planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

h) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Mate Jurešića za 
izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće prostorno 
planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

i) Razmatranje problematike prostornog planiranja i podnesene inicijative Dejana Bajčića za 
izradu nove prostorno planske dokumentacije odnosno izmjene i dopune važeće prostorno 
planske dokumentacije, Gradonačelnik Grada Krka. 

j) Opačak Šime iz Krka – zahtjev za izgradnju fekalne kanalizacije i asfaltiranje pristupnog 
puta prema stambenim objektima sjeveroistočno od Ul. Vidikovac u gradu Krku. 

k) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – zahtjev za davanjem mišljenja Grada Krka o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš za gradnju postrojenja za proizvodnju malinovog ulja -
Uljara Mateo Krk. 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 
a) Razmatranje inicijative Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se zaduži tvrtka Vecla 

d.o.o. za izradu prijedloga održavanja sprava na dječjim igralištima na području grada Krka 
u smislu farbanja metalnih i drvenih dijelova, zajedno sa hodogramom realizacije posla 
tijekom naredna dva mjeseca. 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe 
za 2019. godinu. 
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7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe 
za 2019. godinu. 

8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2019. godinu. 

9. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini. 

10. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Krka u 2019. godini. 

11. Predškolska ustanova Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ – prijedlog za 
davanje prethodne suglasnosti na  Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu predškolske 
ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 

12. Predškolska ustanova Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ – prijedlog za 
davanje prethodne suglasnosti na  Izmjenu i dopunu Statuta predškolske ustanove, 
Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 

13. Razmatranja prijedloga Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa 
zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka. 
 

Ad 1. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi obrazložila je Andreana Gluvakovi, te je 
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi (vidi prilog predmetni 
prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog Zaključka). 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, upućuje se Gradskom vijeću u cilju 
rasprave i usvajanja. 
 
 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 
2019. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Godišnjeg izvještaja koji čini sastavni dio 
ovog Zaključka). 
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Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.  
 

b) Utvrđuje se Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (vidi prilog 
predmetni prijedlog Odluke koji čini sastavni dio ovog Zaključka). 
 
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Imovinsko-pravne službe, obrazložila je Radmila Živanović Čop. 

Ad 4. 

Prijedloge i zamolbe 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) Prima se na znanje zahtjev Valentine i Ivana Katića, iz Krka, Poljica 17, za 
uvrštavanje čestice z.č. 97/1 k.o. Poljica u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica 
nalazi  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

b) Prima se na znanje zahtjev Milana Jurasića iz Rijeke, Brca 14, za uvrštavanje čestice 
z.č. 1206/4, 1206/3 k.o. Poljica u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
nalaze  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 

 
c) Prima se na znanje zahtjev Miroslava Kovačića, iz Zagreba, Zvečej 23, za uvrštavanje 

čestice z.č. 855/8 k.o. Skrbčići u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica 
nalazi  izvan građevinskog područja. 
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Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

d) Prima se na znanje zahtjev Gorana Turkalja, iz Rijeke, Osječka 56, za uvrštavanje 
čestice z.č. 1553/2 k.o. Linardići u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestica 
nalazi  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

e) Prima se na znanje zahtjev Ivice Žužića, iz Pinezića, Krč 40, za uvrštavanje čestica 
z.č. 642, 643 sve k.o. Skrbčići u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
nalaze  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

f) Prima se na znanje zahtjev Božidara Purića, iz Krka, Žgaljići 1 A, za uvrštavanje 
čestica z.č. 2883, 2882/1, 2882/2, 2882/3, 2882/4 sve k.o. Poljica u građevinsko 
područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
nalaze  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

g) Prima se na znanje zahtjev Nenada Pavletića, iz Malinske, Dubašljanska 60, za 
uvrštavanje čestica z.č. 1420/1, 1420/2, 1420/3, 1420/5, 1421/1, 1421/3, 1421/4, 1421/10, 
1422/1, 1422/2 sve k.o. Poljica u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
z.č.1240/1 i z.č.1421/10  nalaze u građevinskom području naselja Žgaljići a ostale 
čestice  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
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Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

h) Prima se na znanje zahtjev Mate Jurešića, iz Krka, S. Nikolića 30, za uvrštavanje 
čestice z.č. 1670/1 k.o. Vrh sa legaliziranim poloprivrednim objektom u građevinsko 
područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
nalaze  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

i) Prima se na znanje zahtjev Dejana Bajčića, iz Malinske, Sv. Vid 29/1, za uvrštavanje 
čestice z.č. 169/1 k.o. Poljica u građevinsko područje naselja. 
Analizom je utvrđeno da se sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice 
nalaze  izvan građevinskog područja. 
Za sada nije pokrenuta izmjena  PPU Grada Krka kojom bi se mijenjale granice 
građevinskih područja naselja. 
Ovlašteni izrađivač planova izrađuje analizu i stručne podloge građevinskih područja 
koje će pokazivati eventualne mogućnosti širenja građevinskih područja, uz 
usklađenje plana sa PP PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju. 
 

j) Prima se na znanje zahtjev Opačak Šime iz Krka za asfaltiranje pristupne 
nerazvrstane ceste prema stambenim objektima sjeveroistočno od Ul. Vidikovac u 
gradu Krku. 
S obzirom da Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/19) nije predviđena 
vrijednost za asfaltiranje predmetne ceste, Grad Krk može zajedno sa privatnim 
investitorom sufinancirati  50 % troškova  asfaltiranja predmetnog pristupnog puta 
i izradu elaborata  iskolčenja.  
Prije izrade elaborata  iskolčenja i  asfaltiranja predmetnog pristupnog puta, 
potrebno je ugraditi vodu, DTK i kanalizaciju. 

 
k) U Elaboratu zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

za zahvat: “Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja – Uljara Mateo, Krk 
(izrađenom od ovlaštenika   Eko.-Adria d.o.o. Boškovićev uspon 16, 52100 Pula,  
nositelj zahvata i investitor  tvrtka MATEO d.o.o. iz Krka),  navedeni su kao važeća 
prostorno planska dokumentacija za predmetno područje Prostorni plan Primorsko-
goranske županije („Službene novine Primorskogoranske županije“ br.: 32/13, 07/17, 
41/18 i 04/19) i  Prostorni plan uređenja Grada Krka („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ br.: 07/07, 41/09, 28/11, 23/15 i 18/19). 
Čestica k.č.  1501/1 k.o. Krk (na kojoj se oprema uljara) nalazi se u obuhvatu UPU1-
Krk.  Čestica se nalazi unutar površine kampa T3  i  čl. 33. propisani su uvjeti gradnje 



7 
 

i rekonstrukcije kampa, S obzirom da  predmetni UPU predstavlja relevantnu 
prostorno plansku dokumentaciju, štoviše  provedbeni je prostorno planski 
dokument bilo ga je potrebno navesti u elaboratu kao i sagledati odredbe istoga.   
Čestica k.č. 1464/4 k.o. Krk gdje će se kompostirati otpad nalazi se izvan 
građevinskog područja. Elaboratom je  obrađena  prenamjena objekta koji će biti 
uljara i sagledan utjecaj na okoliš, međutim   za česticu  na kojoj se odlaže komina, a 
koja je izvan građevinskog područja,  nije sagledan  mogući utjecaj predmetnog 
zahvata na sastavnice okoliša odnosno  kakvo opterećenje za okoliš predstavlja 
zahvat. 
Grad Krk se zalaže da se izvan građevinskih područja ne izvode kompostane već  za 
organizirano prikuplanje biootpada u centralnom odlagalištu otpada na Treskavcu 
gdje  se uhodano   u organizaciji  Ponikve eko otok Krk  vrši kompostiranje i 
besplatna podjela komposta. 

 

Ad 5. 

Inicijativu Odsjeka za komunalno gospodarstvo da se zaduži tvrtka Vecla d.o.o. za izradu 
prijedloga održavanja sprava na dječjim igralištima na području grada Krka u smislu farbanja 
metalnih i drvenih dijelova, zajedno sa hodogramom realizacije posla tijekom naredna dva 
mjeseca, obrazložio je Đimi Skomeršić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Zadužuje se tvrtka Vecla d.o.o. iz Krka za izradu prijedloga održavanja sprava na dječjim 
igralištima na području grada Krka, u smislu farbanja metalnih i drvenih dijelova, zajedno 
sa hodogramom realizacije posla tijekom naredna dva mjeseca. 

 

Ad 6. 

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio 
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 
2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa  raspodjele 
turističke pristojbe za 2019. godinu koji čini njegov sastavni dio). 

 

2. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. 
godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave 
i usvajanja.  
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Ad 7. 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu, obrazložio 
je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 
1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 

2019. godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Programa  korištenja 
sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu koji čini njegov sastavni dio). 

 
2. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. 

godinu prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave 
i usvajanja.  

 

Ad 8. 

Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, obrazložio je 
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 
godinu (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava 
spomeničke rente za 2019. godinu koji čini njegov sastavni dio). 

 

2. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu 
prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i 
usvajanja.  

 
Ad 9. 

Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
na području grada Krka u 2019. godini, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 
Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini (vidi prilog 
Zaključku predmetno Izvješće korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini koji čini njegov 
sastavni dio). 
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2. Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području grada Krka u 2019. godini prosljeđuje se Gradskom 
vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.  

 

Ad 10. 

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini, obrazložio je Marinko 
Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Krka u 2019. godini (vidi prilog Zaključku predmetno Izvješće korištenju 
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini koji čini njegov 
sastavni dio). 

 
2. Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 
u 2019. godini prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 
rasprave i usvajanja.  

 

Ad 11. 

Prijedlog Predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan za davanje prethodne 
suglasnosti na  Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić 
„Katarina Frankopan“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog Predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 
u vezi davanja prethodne suglasnosti na  Izmjene i dopune Pravilnika o radu predškolske 
ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 

Izmjene i dopune Pravilnika o radu predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“ stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
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Ad 12. 

Prijedlog predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ za davanje prethodne 
suglasnosti na  Izmjenu i dopunu Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 
Frankopan“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaća se prijedlog predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ u 
vezi davanja prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad 
Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 
 
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta 
predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, uputiti će se Gradskom 
vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja. 
 

Ad 13. 

Prijedlog Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi 
Grada Krka,, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Prihvaćaju se Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u 
Gradskoj upravi Grada Krka (vidi prilog predmetne Izmjene Pravilnika koje čine sastavni dio 
ovog Zaključka). 
 

 

 
 
Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 30 sati. 
 
 
 
 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                      GRADONAČELNIK 
       Natalija Rakić                                                                                    Darijo Vasilić, prof. 
 


