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                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/19-01/02 

Ur.broj:2142/01-02/1-19-82-26 

Krk, 23. travnja 2019. 

 

                  

Z A P I S N I K 

 

sa 82. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 22. travnja (ponedjeljak) 2019. godine u Uredu 

Gradonačelnika u Krku. 

 

Kolegij u 13,00 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, Josip Brusić, Zamjenik 

predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Radmila Živanović Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, 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. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Ingrid Čavić iz Rijeke, I. Vojnovića 1d, u ime Organizacijskog odbora za izjašnjavanje 

birača „Inicijativa 67 je previše“ - zamolba za korištenje javne površine u gradu Krku, u 

cilju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma po pitanju uvjeta za odlazak u 

mirovinu. 

b) Projekt obnove fasade i pokrova krovišta na poslovnoj zgradi u Krku, na k.č. 3030/1 k.o. 

Krk grad, na adresi Dr. Dinka Vitezića 1. 
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2. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk, 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. 

3. Imovinsko – pravni predmeti. 

 

Ad 1. 

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

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e 

a) Ingrid Čavić iz Rijeke,  u ime Organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača 

„Inicijativa 67 je previše“ odobrava se korištenje javne površine u gradu Krku, pored 

ulaza u Veli Park za dane od 27. travnja do 11. svibnja 2019. godine u vremenu od 

09,00- 19-00 sati, u cilju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma po pitanju 

uvjeta za odlazak u mirovinu. 

 

b) U Zaključku Gradonačelnika Klasa:372-02/17-01/03, Urbroj: 2142/01-02/1-19-18, od 

12. ožujka 2019. godine,  ispravljaju  se pogrešno navedeni podaci suvlasnika zgrade, 

te ispravno treba stajati: 

 “Budući da se radi o zajedničkim dijelovima zgrade (krov i vanjska fasada) Uredbom 

o održavanju zgrada i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici 

zgrade dužni su participirati u ukupnim radovima sukladno udjelu suvlasničkog 

dijela i to kako slijedi:  

- Trgovina Krk d.d. Malinska u omjeru od 28,59 % ( netto površina 71,50m2); 

- Jasminka Bajrić iz Krka, Dr. Dinka Vitezića 1, u omjeru od 11,99%; ( netto površina 

30,00 m2); 

- Eduard Lleshdedaj iz Krka, u omjeru od 8% ( netto površina 20,00 m2), te  

- Grad Krk koji sufinancira suvlasnički dio u omjeru od 51,42% ( netto površina 

128,61 m2). 

 

Ostale odredbe Zaključka Klasa:372-02/17-01/03, Urbroj: 2142/01-02/1-19-18, od 12. 

ožujka 2019. godine, se ne mijenjaju. 

 

Ad 2. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić 

„Katarina Frankopan“, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio 

sljedeći 
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Z a k l j u č a k 

 

Grad Krk daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u predškolsku 

ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“,  koji prijedlog je Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića utvrdilo na sjednici održanoj 18. travnja 2019. godine – vidi prilog, predmetni 

prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika… koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

 

Ad 3. 

 

Prijedlog Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeću 

 

O d l u k u 

  

Donošenje Odluka o izboru najpovoljnijih natjecatelja u postupku II natječaja za davanje u 

zakup javnih površina, o čemu je oglas natječaja objavljen u glasilu Narodne novine broj: 32/19 

I 36/19.  

Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga I zamolbi iz područja Imovinsko - pravnih 

odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice. 

 

 

 

   

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  15, 00 sati. 

 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


