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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-156- 13 

Krk, 02. veljače  2021. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 156. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 01. veljače (ponedjeljak) 2021. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

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

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

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

komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove, Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša, Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti,  Igor Hrast 

stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Odsjeka za 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. Odsjek za društvene djelatnosti:  

 B. R. S. iz Krka,  zamolba  za sufinanciranje realizacije knjige „Katarina – 

prikaz sretnih dana života kneginje Katarine Zrinski Frankopan“; 

 Prijedlog Ugovora o suradnji na provedbi programa „Pomoć u kući“ u 2021. 

godini, dostavljenog  od Gradskog društva Crvenog  križa Krk; 

 Prijedlog Ugovora o financiranju provođenja programa „Tečaja za trudnice“, 

dostavljen od Doma zdravlja PGŽ iz Rijeke, Krešimirova 52a; 

 Prijedlog Odsjeka za imenovanje Povjerenstva za otvaranje prijava prispjelih 

na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 202. godini i koje Povjerenstvo 

će ocjenjivati programe ili projekte, te da li su prijavljeni ispunili sve propisane 

uvjete iz Javnog poziva; 

 Prijedlog Udruge Kreativni Krk za isplatu akontacije – iz redovnih sredstava 

Udruge za 2021. godinu, u iznosu od 10.000,00 kn. 

2. Imovinsko – pravni predmeti.  

3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  
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a) Prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka 

tijekom 2021. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka; 

b) Izvješće tvrtke  Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, o provedenim mjerama zaštite 

ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2020. godine; 

c) Predstavka R. P. iz Malinske,  u vezi neadekvatnog održavanja makadamskog puta 

prema predjelu Munćal u gradu Krku; 

d) Razmatranje troškovnika za uređenje poljskog puta od predjela „Paradizzo“ u 

gradu Krku do lokve „Kimpi“, u gradu Krku. 

4. Ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za sanaciju optičkog priključka krčke 

Katedrale – konačna sanacija. 

5. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano za prijedloge Mjesnih odbora za 

lokacije novih setova polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada; 

b) Razmatranje Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja dijela stare gradske tržnice 

ispod zidina, iza kafetarije te za uređenje ATM zone u gradu Krku,  izrađeno od 

tvrtke Momentum grupa d.o.o. 

c) Razmatranje ponude tvrtke Momentum grupa d.o.o. za izradu Idejnog 

arhitektonskog rješenja uređenja dijela stare gradske tržnice ispod zidina iza 

kafetarije te za uređenje ATM zone u gradu Krku.    

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Ponude tvrtke Planimetar d.o.o. za: 

- izradu Analize uvjeta gradnje kampova na području Grada Krka; 

- izradu Analize uvjeta gradnje građevina izvan građevinskog područja – OPG i 

građevine na prirodnim područjima; 

- izradu Analize uvjeta gradnje građevina na građevinskom zemljištu; 

b) Ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba za izradu projektne 

dokumentacije; 

c) Tvrtka Momentum grupa d.o.o. iz Krka- ponuda  za izradu građevinsko obrtničkog 

troškovnika, namijenjenog pokretanju javne nabave za izvođenje radova na 

izgradnji Zgrade Jedriličarskog kluba Plav u Krku na k.č. 3923/3 k.o. Krk, grad; 

d) Tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – ponuda  za izvođenje radova na polaganju 

kabela za buduće temelje javne rasvjete u ulici Krčkih Iseljenika. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove: 

a) Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlog za davanje suglasnosti za isplatu 

dosadašnjeg iznosa plaća za 13 radnika Ustanove, do povećanja osnovice; 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Krka; 

c) Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog 

mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta; 

d) Plan  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu; 

e) Prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za 

administrativne troškove i programske aktivnosti za 2021. godinu, dostavljen od 

Turističke zajednice otoka Krka. 
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Ad1. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković,  

te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e  

a) B. R. S. iz Krka, odobrava se financijska potpora za realizaciju tiskanja  knjige 

„Katarina – prikaz sretnih dana života kneginje Katarine Zrinski Frankopan“, 

te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava iznos od 

2.000,00 kn.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora o suradnji na provedbi programa „Pomoć u kući“ 

u 2021. godini, dostavljen  od Gradskog društva Crvenog  križa Krk – vidi prilog 

predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju tečaja za trudnice dostavljen od 

Doma zdravlja Primorsko goranske županije u iznosu od 7.800, 00 kn – vidi 

prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka.   

 

d) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje 

Povjerenstva za poslove provedbe prijava prispjelih na Javni poziv za 

financiranje javnih potreba u 2021. godini. 

               U Povjerenstvo za poslove provedbe Javnog poziva za financiranje javnih 

potreba u 2021. godini imenuju se:  

Marinko Bajčić, dipl. iur., pročelnik JUO  – za Predsjednika Povjerenstva, 

Mladen Pavačić  dipl. oec. stručni suradnik Odsjeka za proračun i financije  – 

član  i 

Mladena Matejčić bacc. admin. publ. viši stručni referent Odsjeka za opće, 

pravne i kadrovske poslove – članica. 

 

e) Udruzi Kreativni Krk iz Krka, odobrava se isplata akontacije u iznosu od 

10.000,00 kn iz redovnih sredstava Udruge, koja sredstva su osigurana u 

Proračunu Grada Krka za 2021. godinu, u cilju podmirivanja osobnog dohotka 

tajnika udruge za mjesec siječanj  2021. godine, te ostale troškove nastalih 

tijekom 2021. godine, što će se utvrditi dokaznicama.   

 

Ad 2. 

Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

 

O d l u k e   i   Z a k l j u č k e 
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1.Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku davanja u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Krka koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na gr.č. 202/1 

k.o. Krk, na adresi J. J. Strossmayera 11B , površine 28,29 m
2 

o čemu je oglas javnog 

natječaja objavljen u Narodnim novinama broj: 144/20 od 23. prosinca 2020. godine , te na 

web stranicama Grada Krka. 

2.Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne 

nabave za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Krka u 2021. godini. 

3.Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne 

nabave za ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije  cesta 

na području Grada Krka u 2021. godini. 

4.Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za 

postavljanje privremenih objekata na području grada Krka za 2021. godinu. 

5. Prijedlog za kupnju suvlasničkih dijelova nekretnina koje su u suvlasništvu T. E. iz Srbije , 

Bela Crkva , na području Sv. Petar u gradu Krku i to: 

1/3 1245/4 k.o. Krk ukupne površine 26 m
2
 

1/3 z.č. 1245/2 ukupne površine 1741 m
2
 

1/3 dijela z.č. 1245/3 ukupne površine 256 m
2
 

6. Prijedlog M. F. iz Krka, za davanje u zakup dijela k.č. 2167 k.o. Krk grad površine cca.160 

m
2
 , u svrhu korištenja istog kao parkirališta . 

7. Donošenje odluke o zaključenju Aneksa ugovora o kupoprodaji nekretnina koji je zaključen 

sa D. R. iz Rijeke, za zemljište koje ulazi u sastav nerazvrstane ceste u gradu Krku ( dijela 

Crikveničke ulice ). Ugovor o kupoprodaji zaključen je 2. listopada 2019. godine. 

8. Donošenje odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta sa zakupcem I. A. iz Krka, za 

zemljište na dijelu z.č. 1286/1 k.o. Krk površine 500 m
2
 , na daljnji rok od 3 ( tri ) godine. 

Postojeći ugovor o zakupu istekao je 2. siječnja 2021. godine. 

9. Prijedlog M. S. iz Kornića,  za kupnju ½ dijela z.č. 126 k.o. Kornić , koja parcela ima 

ukupnu površinu od 173 m
2
. Predlagatelj je vlasnik preostalog dijela predmetne nekretnine. 

10. Prijedlog D. T. iz Budimpešte, Mađarska i M. B. iz Zagreba  zastupani po N. M. iz Krka,  

za prodaju k.č. 3893/3 k.o. Krk grad , površine 761 m
2
 , koja parcela ulazi u sastav ceste na 

području grada Krka ( spoj nerazvrstane ceste Mali Kartec i Creske ulice).  

11. Prijedlog V. J. A.iz Poljica , zastupane po A. B. iz Malinske, za kupnju z.č. 3605/3 k.o. 

Poljica površine 8 m
2
, na kojoj parceli je dijelom izgrađena kuća u vlasništvu predlagateljice 

u naselju Nenadići.. 
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12. Prijedlog Vali Krk d.o.o. sa sjedištem u Krku, Šetalište Sv. Bernardina 5 , za davanje 

suglasnosti za proširenje ugostiteljske terase ugostiteljskog objekta Caffeterija XVIII Stoljeće 

i postavljanje privremenog objekta – šanka na istu . 

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi  iz područja Imovinsko – pravnih 

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 3. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području 

Grada Krka tijekom 2021. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka 

– vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

b) Prihvaća se Izvješće tvrtke  Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, o provedenim mjerama 

zaštite ukrasnog bilja na području Grada Krka tijekom 2020. godine – vidi prilog 

predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

c) Prima se na znanje predstavka R. P. iz Malinske, u vezi neadekvatnog 

održavanja makadamskog puta prema predjelu Munćal u gradu Krku.  

 

U vezi tražene sanacije predmetnog makadamskog puta  prihvaća se ponuda 

Obrta Zidar Ivo iz Vrha, vl. V. K. u iznosu od 42.497,00 kn u koji iznos nije 

uključen iznos PDV-a, a koja ponuda uključuje sanaciju makadamskog puta i 

iskop dijela ceste za izradu nagiba za odvodnju oborinskih voda.   

 

d) Prihvaća se troškovnik izrađen od Eda Hera dipl. ing. građ. za uređenje poljskog 

puta od predjela „Paradizzo“ u gradu Krku do lokve „Kimpi“, u gradu Krku.  

Troškovničke stavke za naprijed navedenu dionicu potrebno je planirati u iznosu 

do 50.000,00 u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponude za uređenje 

poljskog puta od predjela „Paradizzo“ u gradu Krku do lokve „Kimpi“, u gradu 

Krku.  

 

Ad 4. 

Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za sanaciju optičkog priključka krčke Katedrale – konačna 

sanacija, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler,  te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeći 

Z a k l j u č a k    
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Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka za sanaciju optičkog priključka krčke 

Katedrale – konačna sanacija, u iznosu od 7.098,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.   

Ad 5. 

Razne prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast,  te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Prima se na znanje informacija Odsjeka za gospodarstvo vezano za prijedloge 

Mjesnih odbora za lokacije novih setova polupodzemnih spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada. 

 

b) Prihvaća se Idejno arhitektonsko rješenje uređenja dijela stare gradske tržnice 

ispod zidina, iza kafetarije te za uređenje ATM zone u gradu Krku,  - varijanta 1, 

izrađeno od tvrtke Momentum grupa d.o.o.  

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. za izradu Idejnog 

arhitektonskog rješenja uređenja dijela stare gradske tržnice ispod zidina iza 

kafetarije te za uređenje ATM zone u gradu Krku, u iznosu od 9.000,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 6. 

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)  

  Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Analize uvjeta 

gradnje kampova na području Grada Krka u iznosu od 28.500,00 kn u 

koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

            U izradu analize potrebno je uključiti i izradu Analize uvjeta gradnje 

kampova u domaćinstvu kao i postave mobil homova u kampovima na 

području Grada Krka.  

 

 Prihvaća se ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. za izradu Analize uvjeta 

gradnje građevina izvan građevinskog područja – OPG i građevine na 

prirodnim područjima u iznosu od 58.375,00  kn u koji iznos je uključen 

iznos PDV-a ( cjelina A + cjelina B).  

Moli se izrađivača Analize hitna obrada „cjeline B“ iz predmetne ponude 

– vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka.  
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 Grad Krk neće krenuti u izradu uvjeta gradnje građevina na 

građevinskom zemljištu. 

                         Gradnja građevina na građevinskim zemljištima obuhvaća:  

- građevine komunalne namjene ( građevine za gospodarenje otpadom, 

uređene plaže);  

- građevine sportske rekreacijske namjene; 

- građevine zabavnih i tematskih parkova; 

- građevine infrastrukturne namjene.  

                    U Prostornom planu Grada Krka neće utvrditi uvjeti za takvu gradnju, 

ukoliko se pojavi pojedinačna potreba gospodarskih subjekata ili Grada 

razmatrati će se u ciljanim izmjenama PPU Grada Krka.  

b) Prihvaća se ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, za izradu 

projektne dokumentacije – izrada Idejnog projekta i sudjelovanje u postupku 

utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja zgrade dječjeg vrtića na k.č. 

1902, 1902/2,  1902/3 i 1902/4 k.o. Vrh u iznosu od 56.250,00  kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.   

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka, za izradu 

građevinsko obrtničkog troškovnika, namijenjenog pokretanju javne nabave za 

izvođenje radova na izgradnji Zgrade Jedriličarskog kluba Plav u Krku na k.č. 

3923/3 k.o. Krk, u iznosu od 14.000,00  kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za izvođenje radova na 

polaganju kabela za buduće temelje javne rasvjete u ulici Krčkih Iseljenika ( cca 

25-27 m) u iznosu od 7.395,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 7. 

Prijedloge i zamolbe  Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je pročelnik 

Marinko Bajčić,  te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e    

a) Daje se suglasnost Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan“ Krk da sukladno 

dostavljenom popisu radnika Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk 

isplaćuje dosadašnji iznos plaća do povećanja osnovice, te se prihvaća prijedlog 

Ustanove da se na prikazanom obračunu po važećim parametrima doda stavka – 

razlika plaće (Prilog: Popis radnika Dječjeg vrtića od 25. siječnja 2021. godine s 

obrazloženjem i prijedlogom za davanje suglasnosti).  

 

O b r a z l o ž e n j e 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk, Smokvik 7, podnio je 29. siječnja 2021. godine 

prijedlog za davanje suglasnosti za isplatu dosadašnjeg iznosa plaća za 13 radnika Ustanove 
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kojima  se plaća smanjuje primjenom novih koeficijenata do povećanja osnovice, te da se 

takva plaća iskazuje na način da se prikazanom obračunu po važećim parametrima doda  

stavka - razlika plaće. 

Na temelju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk bruto plaće u Dječjem 

vrtiću izračunavaju se tako da državnu osnovicu za javne službe množi sa koeficijentom 

složenosti radnih mjesta i uvećava se za 0,5 % za minuli rad.  

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk od 03. prosinca 2020. 

godine donesene su Izmjene i dopune Pravilnika o radu.  

 

Kako 01. siječnja 2021. godine u Dječjem vrtiću nije povećana osnovica plaće za javne službe 

predviđena Odlukom Vlade RH, obračun i isplata plaće u mjesecu veljači za mjesec siječanj 

za radnike koji imaju 30 i više godina minulog rada bila bi manja u odnosu na prethodno 

isplaćene plaće.  

 

Usklađivanjem s Izmjenama i Dopunama Pravilnika o radu došlo je do neznatnih odstupanja u 

odnosu na sadašnji bodovni (platni) sustav, što u konačnici neće utjecati na povećanje 

osiguranih sredstava u Proračunu Grada Krka za tu namjenu.   

 

Slijedom iznesenog, ako bi primjena Izmjene i dopune Pravilnika o radu, donesene na sjednici 

Upravnog vijeća dana 03. prosinca 2020. godine,  rezultirale umanjenjem plaće u odnosu na 

Pravilnik o radu donesen 11. lipnja 2010. godine i u odnosu na njegove  Izmjene i 

dopune  (donesene 17.11.2010., 07.06.2013., 31.10.2013., 30.01.2015., 15.01.2016., 

20.12.2019. i  22.05.2020.), radnik ima pravo na visinu plaće kako je bilo uređeno prethodnim 

Pravilnikom o radu, odnosno njegovim Izmjenama i dopunama, pod uvjetom da raspoloživi 

proračunski prihodi to omogućavaju.  

Naime, imajući u vidu odredbu članka 9. stavak 3. Zakona o radu (“Narodne novine“ broj: 

93/14, 127/17, 98/19) kojom je propisano da kad je neko pravo radnika različito uređeno 

Ugovorom o radu u odnosu na novi Pravilnik o radu primjenjuje se za radnika najpovoljnije 

pravo, odnosno dosadašnja visina plaće, te odredbe članka 50. temeljnog  kolektivnog ugovora 

za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine“ broj: 128/17) kojima se 

uređuje plaća i dodaci na osnovnu  plaću, ova razlika plaće treba se urediti kao dodatak na 

plaću.  

 

Slijedom svega naprijed iznesenog, a osobito  imajući u vidu odredbu članka 9. st. 3.  Zakona 

o radu o primjeni najpovoljnijeg prava i odredbe članka 50. Temeljnog kolektivnog ugovora o 

plaći i dodacima na plaću daje se suglasnost Dječjem vrtiću da se za 13 radnika iz priložene 

tablice isplaćuje dosadašnji iznos plaća do povećanja osnovice, te da se u prikazanom 

obračunu po važećim parametrima doda stavka razlika plaće.  

 

b) Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka – vidi prilog predmetni prijedlog Odluke 

koja čini sastavni dio ovog zaključka.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

c) Prima se na znanje radni prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje 

naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog 

mjesta.  
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d)  

1. Donosi se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinu (u 

daljnjem tekstu Plan savjetovanja). 

           U Planu savjetovanja istaknuti su akti za koje se prije donošenja planira  

provođenje savjetovanja s javnošću.  

           Plan savjetovanja u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka.  

2. Zadužuju se Odsjeci JUO Grada Krka za provođenje Savjetovanja s javnošću 

sukladno odredbama Zakona i Statuta Grada Krka, a na temelju Plana 

savjetovanja.  

3. Zadužuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove, JUO Grada Krka da 

ovaj Zaključak i Plan savjetovanja objavi na internetskim stranicama Grada 

Krka.   

 

e) Prihvaća se prijedlog Ugovora o financiranju Turističke zajednice otoka Krka za 

administrativne troškove i programske aktivnosti za 2021. godinu, dostavljen od 

Turističke zajednice otoka Krka – vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni 

dio ovog Zaključka.  

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  13, 00 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 



 

 
10 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


