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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/05 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-8-12 

Krk, 13. srpnja 2021. 

Z A P I S N I K 

 

sa 8. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 12. srpnja (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: Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo,  Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša,  Dinka Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Adreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Vedran Hajdin voditelj 

Pododsjeka za prometno redarstvo,  Natalija Rakić, viša stručna suradnica za pripremu 

i provedbu Eu projekata, 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:  

 Fine Art and AdvertisingPhotograpfy, Damir Hovka- zamolba  za otkup romana 

„Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment“ ; 

 Oluja film j.d.o.o. – zamolba za pokroviteljstvo snimanja filma „Hrvatski pravednici 

među narodima“; 

 Udruga „Pokret za život“ Krk – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje javne 

površine Trga Kamlin u gradu Krku u cilju organiziranja koncerta izvođača Alana 

Hržice; 

 Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 

2021. godinu; 

 Prijedlog Udruge turističkih vodiča Kvarner iz Rijeke, za financiranje izleta za djecu 

iz potresom pogođenih područja Siska i Petrinje.  

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:   
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a) Gradsko društvo Crvenog križa Krk – zamolba za davanje suglasnosti za 

provođenje akcije obuke neplivača na plaži Portapizana u gradu Krku,  u vremenu 

od 12. - 16. srpnja, te od 19 – 23. srpnja  2021. godine, 

b) Građevinski obrt „Hrženjak“ iz Rijeke – zamolba za davanje suglasnosti za 

izvođenje građevinskih radova tijekom srpnja i kolovoza 201. godine,  na ravnom 

krovištu poslovne zgrade FINA u Krku: 

c) Mjesni odbor Vrh – zamolba za izradu prilaznog puta prema k.č. 1469/11 k.o. Vrh 

u naselju Salatić, za M. Š. - koja je izvršila uredno plaćanje komunalnog doprinosa 

za gradnju obiteljske kuće; 

d) Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku- zamolba  za uređenje zelenila na 

okućnici poslovne zgrade suda na adresi Bodulska 2D, u gradu Krku. 

3. Zamolbe građana upućene predsjedniku Gradskog vijeća:  

a) Prijedlog A. M. iz Krka, predstavnika građana stanovnika ulice Mate Balota u 

Krku, za izgradnjom pješačke komunikacije; 

b) F. B.  iz Krka, - zamolba za rješavanje prometnih problema u Plavničkoj ulici u 

Gradu Krku; 

c) Prijedlog Unije Kvarnera, Podružnica Unije Kvarnera za otok Krk,  D. P. iz Krka, 

predstavnika grupe stanara ulice Ježevac u gradu Krku, za postavu dodatnog 

javnog toaleta na plaži Ježevac u gradu Krku. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo- Pododsjek za prometno redarstvo:  

a) Zamolba  Ordinacije dentalne medicine vl. T. B. iz Krka, za korištenje javne 

površine u ulici Petra Žgaljića za potrebe privremenog parkiranja osobnog 

automobila. 

5. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Razmatranje izgradnje dijela zapadne zaobilaznice u gradu Krku; 

b) N. G. iz Italije,  – zamolba za financiranje izrade projektne dokumentacije 

pristupnog puta do k.č. 1058/2 k.o. Krk grad; 

c) Ponude za izradu geodetskog situacijskog nacrta u MJ 1:500 i ponudu za izradu 

Programa za potrebe izrade UPU-a groblja Krk; 

d) Ponuda tvrtke Vitus d.o.o. Malinska za vršenje stručnog nadzora nad radovima na 

sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku; 

e) Uređenje javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni 

otpad na području Grada Krka.  

6. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Tvrtka Terradecor d.o.o. Rijeka ponuda  za privremenu sanaciju vježbačke 

podloge i nužnih popravaka na spravama Vježbališta na otvorenomu „Dražica“ u 

gradu Krku; 

b) Prijedlog odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za „Dizajn i izradu 

tiskanog materijala i naljepnica za projekt širokopojasne mreže sljedeće generacije 

na otoku Krku“; 

c) Tvrtka Tome d.o.o. iz Omišlja – zamolba za produženje roka izvođenja radova na 

rekonstrukciji i opremanju površine za sportske aktivnosti Vježbalište na 

otvorenom u gradu Krku, za razdoblje izvan turističke sezone. 

7. Odsjek za proračun i financije:  
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a) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade katastra infrastrukture – vodova EKI 

mreže, dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk; 

b) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave geografskog informacijskog sustava 

(GIS) za optičku mrežu, dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk; 

c) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade studije isplativosti izgradnje 

svjetlovodne mreže, dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk. 

8. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Prijedlog ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, za davanje 

prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina 

Frankopan“ Krk 

b) Prijedlog ustanove Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, o davanju 

prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove 

Grad Krk Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk 

c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Krka. 

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

 Prihvaća se prijedlog Fine Art and AdvertisingPhotograpfy, Damir Hovka, za 

otkup romana „Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment“ . 

 

                Grad Krk otkupiti će 75 kom knjiga „Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment“. 

 

               Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti.  

 

 Zamolbi tvrtke  Oluja film j.d.o.o. za pokroviteljstvo snimanja filma „Hrvatski 

pravednici među narodima“, Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti jer u 

Proračunu Grada Krka za 2021. godinu nisu osigurana sredstva za navedenu 

namjenu.  

 Prima se na znanje prijedlog Udruge „Pokret za život“ Krk za davanje 

suglasnosti za korištenje javne površine, u cilju organiziranja koncerta izvođača 

Alana Hržice, koji bi se trebao održati dana 26. srpnja 2021, godine na Trgu 

Kamplin u gradu Krku.   

            Zbog porasta novooboljelih, Odlukom stožera Civilne zaštite propisane su nužne 

epidemiološke mjere:  

- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno 

više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili 

okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom (u 
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elektronskom ili pisanom obliku), a suglasnost za održavanje javnog događanja 

ili okupljanja je dao stožer zaštite jedinice lokalne samouprave na čijem 

području se javno događanje ili okupljanje održava.  

               Obzirom da je Trg Kamplin u gradu Krku, prostor otvorenog tipa, predlaže se 

da podnositelj zamolbe, koristi drugi prostor ( Kaštel, ljetna pozornica i sl.) gdje 

se može kontrolirati broj sudionika koncerta.  

              Ukoliko se realizira program Udruge „Pokret za život“ - koncert Alana Hržice u 

gradu Krku, Grad Krk spreman je financirati održavanje manifestacije iz 

pozicije  -  Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2021. godini, u 

iznosu od 3.000,00 kn. 

 Daje se pozitivno mišljenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 

2021. godinu.  

              Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu, te prijedlog Odluke 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2021. 

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

 Udruzi turističkih vodiča Kvarner iz Rijeke, odobrava se financijska potpora za 

izlet djece iz potresom pogođenih područja Siska i Petrinje, (izlet djece realizirati 

će se na području otoka Krka), te se u tu svrhu iz Proračuna Grada Krka za 

2021. godinu odobrava iznos od 2.000,00 kn.  

Ad 2. 

Prijedloge 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) Gradskom društvu Crvenog križa Krk daje se suglasnost za provođenje akcije 

obuke neplivača na plaži Portapizana u gradu Krku, ( za djecu od 5-8 godina)  za 

dane od 12. -16. srpnja, te od 19. – 23. srpnja  2021. godine, u vremenu od 09,00 – 

11,00 sati.  

 

b) Na temelju članka 3. i 4. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području grada  Krka u 2021. godini („Službene novine PGŽ“ broj: 42/20) 

Građevinskom obrtu „Hrženjak“ iz Rijeke,  odobrava se izvođenje građevinskih 

radova na ravnom krovištu poslovne zgrade FINA u Krku ( zamjena termo i 

hidroizolacije, te zamjena limarije), tijekom srpnja i kolovoza 2021. godine.  

 

c) Na temelju zamolbe Mjesnog odbora Vrh za izradu prilaznog puta prema k.č. 

1469/11 k.o. Vrh u naselju Salatić, za M. Š. – M. koja je izvršila uredno plaćanje 

komunalnog doprinosa za gradnju obiteljske kuće, odobrava se ponuda 

Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za izradu prilaznog puta u naselju Salatić 
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do k.č.  1469/11 k.o. Vrh, u iznosu od 13.369,20 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.     

                       

d) Prihvaća se zamolba Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, za 

uređenje zelenila na okućnici poslovne zgrade suda na adresi Bodulska 2D, u 

gradu Krku. 

 

Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da zatraži ponudu Rasadnika i 

trgovine „Lavanda“ iz Krka, vl. K. D., za uređenje zelenila na okućnici poslovne 

zgrade suda na adresi Bodulska 2D, u gradu Krku, te naruči izvođenje potrebnih 

hortikulturnih radova.   

                             

Ad 3. 

Zamolbe grupe građana s područja grada Krka, obrazložio je predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Krka, Nikša Franov, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

 

Z a k l j u č k e 

 

a) Načelno se prihvaća prijedlog A. M. iz Krka,  predstavnika građana stanovnika 

ulice Mate Balota u Krku, za izgradnjom pješačke komunikacije između ulica 

Mate Balote i Narodnog Preporoda u gradu Krku.  

             Pješačka komunikacija bila bi izvedena uz rub k.č. 2153/3 k.o. Krk grad, kao 

priprema za izgradnju kanalizacijskog kolektora.  

              Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da pripremi 

tehničko rješenje za predmetnu pješačku komunikaciju. 

b) Obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo da naruči prometnu studiju 

kojom se osigurava veća sigurnost sudionika u prometu u Plavničkoj ulici u 

Krku.  

              Obzirom da gosp. F. B. predlaže usporivače prometa, pješački prijelaz s 

ogledalom na izlazu ulice Bartola Kašića, Pododsjek je dužan izraditi prometni 

elaborat i zatražiti suglasnost MUP RH o usklađenosti prometnih rješenja s 

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. 

c) Prima se na znanje prijedlog Unije Kvarnera, Podružnica Unije Kvarnera za 

otok Krk,  D. P. iz Krka, predstavnika grupe stanara ulice Ježevac u gradu 

Krku, za postavu dodatnog javnog toaleta na plaži Ježevac u gradu Krku. 

           Upućujemo tvrtku Vecla d.o.o. da utvrdi da li su postojeći kapaciteti postavljenih 

javnih toaleta na plaži Ježevac dovoljni.  
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           Ukoliko se utvrdi da kapaciteti postojećih javnih toaleta nisu dovoljni, Grad Krk 

je spreman u narednoj Proračunskoj godini osigurati sredstva za postavu mobilnih 

toaleta na plaži Ježevac u gradu Krku.   

 

Ad 4. 

Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Pododsjeka za prometno redarstvo,  

obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k  

Ordinaciji dentalne medicine vl. T. B. iz Krka, odobrava se  korištenje javne površine u 

ulici Petra Žgaljića za potrebe privremenog parkiranja osobnog automobila FIAT 

Panda,  ispred poslovnog prostora Ordinacije dentalne medicine vl. T. B., na 

proširenom dijelu ulice Petra Žgaljića u gradu Krku, isključivo za vrijeme radnog 

vremena ordinacije.  

O b r a z l o ž e n j e 

Ordinacija dentalne medicine vl. T. B. iz Krka,  podnijela je Gradu Krku zahtjev za 

pronalaženje rješenja parkiranja osobnog automobila FIAT Panda kojim automobilom prevozi 

pacijente od parkirališta fratri do ordinacije, za pacijente  koji su teško pokretni, obzirom da je 

najbliže parkiralište udaljeno cca 350 m i koje vozilo  je u pripravnosti za sanitetski prijevoz 

pacijenata u slučaju hitnoće.  

Obzirom da se radi o lokaciji u starogradskoj jezgri u kojoj je registrirana djelatnost 

Ordinacije dentalne medicine, te da je pristup otežan starijim i nemoćnim osobama, daje se 

pozitivna suglasnost za korištenje javne površine u ulici Petra Žgaljića za potrebe 

privremenog parkiranja osobnog automobila FIAT Panda, isključivo za vrijeme radnog 

vremena ordinacije.  

Ad 5. 

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) Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da hitno pokrene 

rješavanje vlasničkih odnosa za preostale čestice u zahvatu II. i III. faze zapadne 

zaobilaznice u gradu Krku, sukladno grafičkom prilogu što uključuje i 

eventualno hitno pokretanje postupka izvlaštenja kako bi se upotpunio zahtjev za 

građevinsku dozvolu i izbjeglo ponovno izdavanje lokacijske dozvole.   

 

b) Prihvaća se zamolba zamolbu N. G. iz Italije,  za izradu projektne dokumentacije 

za gradnju pristupnog puta do k.č. 1058/2 k.o. Krk grad. 
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              Grad Krk poziva predlagatelja na  sklapanje Ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta, na temelju Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), koji Ugovor će pripremiti 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove.  

           Podnositelj zahtjeva financirati će izradu dokumentacije za gradnju ceste i to:  

- Idejni projekt i parcelacija za dijelove z.č. 1059, 1058/3, 1058/8, 1058/2, 

1029/3,9,7,2 i 6 1029/8 i 1058/5 sve k.o. Krk grad.  

- Glavni projekt za građevinsku dozvolu.  

               Grad Krk neće sudjelovati u financiranju projektne dokumentacije za 

izgradnju predmetnog pristupnog puta.  

             Vlasnici zemljišta sami će financirati svu projektnu dokumentaciju koja je 

potrebna za ishođenje akata kojima se dozvoljava građenje.  

           Sva projektna dokumentacija prije pokretanja postupka pred Upravnim tijelima 

mora se verificirati u Gradu Krku, JUO, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša. 

c) Grad Krk pokrenuti će pripremne radove za gradnju novog groblja u Krku.  

            Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da tvrtki Geo VV 

d.o.o. Rijeka naruči izradu geodetsko situacijskog nacrta m = 1:500 područja 

novo groblje u gradu Krku, koja ponuda za radove iznosi 29.520,00 kn u koji 

iznos nije uključen iznos PDV-a. 

          Budući da se radi o zemljištu koje je u vlasništvu Grada Krka, za sada nije   

moguće krčiti raslinje za potrebe izrade geodetsko situacijskog nacrta.  

 

           Procijenjena vrijednost informativne ponude za izradu Programa za potrebe 

UPU-a groblja Krk (G1) ponuditelja tvrtke Planimetar d.o.o.   iznosi više od 

50.000,00 kn, a manje od 100.000,00 kn u koji iznose nije uključen iznos PDV-a, 

te se obvezuje  Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da provede postupak 

jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (vidi prilog zaključku, 

informativnu ponudu tvrtke Planimetar d.o.o. koja čini njegov sastavni dio).   

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Vitus d.o.o. Malinska za vršenje stručnog nadzora nad 

radovima na sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića „Katarina 

Frankopan“ u Krku, u iznosu od 7.300,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

e) Na temelju članka 3. i 4. Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području grada  Krka u 2021. godini („Službene novine PGŽ“ broj: 42/20),  

Grad Krk daje suglasnost tvrtki Kograd d.o.o. da do sredine srpnja 2021. godine 

izvodi radove na uređenju javnih površina na lokacijama polupodzemnih 

spremnika za komunalni otpad u naselju Linardići i Bajčići – do faze gotovosti ( 

ugradnje spremnika i postave AB ploče).  
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                Izradi asfaltnog pristupa do javnih površina u naselju Linardić i Bajčići 

planira se pristupiti prema godišnjem ugovoru o održavanju nerazvrstanih 

cesta,  po završetku radova na ugradnji spremnika i uređenju površina u 

naseljima Kornić i Pinezić.  

                 Ponikve Eko otok Krk dala je suglasnost za korištenje polupodzemnih 

spremnika za komunalni otpad u prethodno navedenoj fazi gotovosti, u naselju 

Linardići i Bajčići od polovice srpnja 2021. godine.  

Ad 6. 

 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Natalija Rakić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće:  

Z a k l j u č k e 

a) Prihvaća se  ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. Rijeka za privremenu sanaciju 

vježbačke podloge i nužnih popravaka na spravama Vježbališta na otvorenomu 

„Dražica“ u gradu Krku, u iznosu od 9.110,00 kn u koji iznos nije uključen iznos 

PDV-a.  

 

b) Prihvaća se prijedlog odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za 

„Dizajn i izradu tiskanog materijala i naljepnica za projekt širokopojasne mreže 

sljedeće generacije na otoku Krku“. 

Obvezuje se Odjek za gospodarstvo da zajedno sa vanjskim suradnicima na 

projektu provede postupak jednostavne nabave.  

 

c) Prihvaća se  zamolba tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja za produženje roka 

izvođenja radova na rekonstrukciji i opremanju površine za sportske aktivnosti 

Vježbalište na otvorenom u gradu Krku, za razdoblje izvan turističke sezone,  iz 

razloga otežanog osiguranja gradilišta radi količine ljudi koji se neovlašteno 

kreću prostorom i zbog velikih vrućina koje negativno utječu na materijale u 

izradi podloga za vježbalište.  

Ad 7. 

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) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade  katastra infrastrukture – 

vodova EKI mreže dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk- vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju nabave geografskog 

informacijskog sustava (GIS) za optičku mrežu, dostavljen od tvrtke Ponikve 
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Eko otok Krk- vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

Zaključka.  

 

c) Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju izrade studije isplativosti 

izgradnje svjetlovodne mreže, dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk- vidi 

prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka.  

 

Ad 8. 

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)  

Prihvaća se prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad 

Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.  

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk, 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u 

cilju rasprave i usvajanja.  

b)  

Prihvaća se Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad Krk Dječji 

vrtić „Katarina Frankopan“ Krk.  

Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“ Krk, uputiti će se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave 

i usvajanja.  

c)  

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, 

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

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 15 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 
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     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 
 


