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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-151- 105 

Krk, 11. prosinca  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 151. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. prosinca (srijeda) 2020. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 11,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za 

komunalno gospodarstvo, Mladena Matejčić, 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 stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) ekološke 

pristojbe. 

2. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,  za 

vrijeme trajanja epidemije COVID – 19.  

3. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za 

vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 .  

Ad 1. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe, 

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

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke  o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) 

ekološke pristojbe – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog 

zaključka.  
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Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) ekološke 

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

Ad 2. 

Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i 

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,  za vrijeme trajanja 

epidemije COVID – 19, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik 

donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za 

poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,  za 

vrijeme trajanja epidemije COVID – 19  – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke koja čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni 

prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,  za vrijeme 

trajanja epidemije COVID – 19, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju 

rasprave i usvajanja.  

Ad 3. 

Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme 

trajanja epidemije COVID – 19, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih 

prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 – vidi prilog predmetni prijedlog 

Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za 

vrijeme trajanja epidemije COVID – 19, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  11, 30 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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