GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/20-01/01
Ur.broj:2142/01-02/1-20-152- 111
Krk, 17. prosinca 2020.
ZAPISNIK
sa 152. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 16. prosinca (ponedjeljak) 2020. 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: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada
Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik JUO, Džimi 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, Ines Galjanić, stručna
suradnica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni
suradnik Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj, 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
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Tvrtka Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke – zamolba za sufinanciranje izdavanja
monografije “Otok riječke države”, autora Alana Žica Teklina;
 Udruga Albanaca – zamolba za davanje suglasnosti za korištenje poštanskog
sandučića, odnosno korištenje adrese u sjedištu Grada Krka, na adresi Trg bana J.
Jelačića 2;
 Prijedlog Udruge umirovljenika unutarnjih poslova Rijeka, za sufinanciranje rada
udruge.
2. Tvrtka Frisd d.o.o. – ponuda za uslugu servisa i konektor punjenja za tablet računalo
Acer Iconia one 10, za potrebe rada Gradskog vijeća.
3. Tvrtka Lama d.o.o. za obnovu licenci VMware.
4. Odsjek za proračun i financije:
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a) Razne ponude tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka i to za :
- dodatni sustav programa – transparentnost;
- dodatni sustav programa – web financije preduvjeti za digitalizaciju;- dodatni sustav programa – knjigovodstvo Proračunskih korisnika,
- dodatni sustav programa registar nekretnina i komunalne infrastrukture u

vlasništvu JLS.
5. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Informacija Komunalnog redara Grada Krka, o zaprimljenoj prijavi građana putem
aplikacije „Gradsko oko“ kojom se prijavljuje nepostojanje zaštitne pješačke
ograde na nogostupu Vinogradske ulice, u gradu Krku;
b) R. K. iz Rijeke, zamolba za davanje suglasnosti za korištenje čestice k.č. 2623 k.o.
Krk grad za deponiranje građevinskog materijala, odnosno odbačenog kamena i
iskopa koji bi se koristio za obnovu suhozida na k.č. 2631 i 2632 k.o. Krk grad;
c) Tvrtka Kamen LND Kosić j.d.o.o. iz Vrha, – zamolba za isplatu sredstava
temeljem ponude za izvođenje radova na uređenju malonogometnog igrališta u
naselju Kornić.
6. Odsjek za gospodarstvo:
a) obavijest Odsjeka o statusu projekta „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma
Bajčići“;
b) Tvrtka Tehnoval d.o.o. iz Njivica – ponuda za elektrotehnički nadzor projekta
Modernizacije sustava javne rasvjete u staroj jezgri grada Krka;
c) Ponuda za spajanje Vježbališta na otvorenom Dražica na infrastrukturu vode i
kanalizacije.
7. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. Rijeka za izradu geodetskog elaborata za potrebe
provođenja u katastru zemljišta izrađen u svrhu evidentiranja stvarnog položaja
pojedinačnih evidentiranih katastarskih čestica k.o. Vrh te izradu geodetsko
situacijskog nacrta kao i ponudu za izradu geodetskog elaborata za potrebe
ishođenja građevinske dozvole;
b) Ponuda HEP ODS d.o.o. za izradu glavnog projekta za prelaganje EE instalacija
vezanih za izradu prometnice i parkirališta u zoni gospodarske namjene u Korniću.
8. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za isplatu Božićnice za proračunske
korisnike kao i zaposlenike Gradske uprave Grada Krka.
9. Prijedlog pročelnika JUO, za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad
članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2020. godinu.
10. Prijedlog pročelnika JUO o ponovnom pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih i njihovih zamjenika obzirom da nije pristigao dovoljan broj
kandidatura za osnivanje savjeta mladih.
11. Imovinsko – pravni predmeti.
Ad 1.
Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Andreana Gluvaković, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
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Zaključke
 Udovoljava se zamolbi tvrtke Pandora gong j.d.o.o. iz Rijeke za sufinanciranje
izdavanja monografije “Otok riječke države”, autora Alana Žica Teklina, te se u
tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava iznos od
5.000,00 kn.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Udruzi Albanaca daje se suglasnost za korištenje adrese u sjedištu Grada Krka,
na adresi Trg bana J. Jelačića 2, te se odobrava postava poštanskog ormarića u
ulaznom holu županijskih ureda za dostavu njihovih pismena.
Upućujemo podnositelja zamolbe da mjesto postave ormarića dogovore s
voditeljem Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
 Udruzi umirovljenika unutarnjih poslova Rijeka, za sufinanciranje rada udruge,
nije moguće udovoljiti jer u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu nisu
osigurana sredstva za navedenu namjenu.
Ad 2.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. za uslugu servisa i konektor punjenja za tablet računalo Acer Iconia
one 10, za potrebe rada Gradskog vijeća, obrazložio je Zamjenik gradonačelnika Čedomir
Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za uslugu servisa i konektor punjenja za tablet
računalo Acer Iconia one 10, za potrebe rada Gradskog vijeća, u iznosu od 562,50 kn u
koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 3.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o. za obnovu licenci VMware,
obrazložio je Zamjenik
gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za obnovu licenci VMware, u iznosu od 4.401,88
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 4.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije, vezano uz ponude tvrtke Infoprojekt d.o.o.
obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za dodatni sustav
programa – transparentnost – uvid u sve isplate iz Proračuna JLS –
preduvjeti za uvođenje elektroničkih servisa građana i poslovnih
subjekata na području JLS, u iznosu od 50.875,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za dodatni sustav
programa – web financije preduvjeti za digitalizaciju, u iznosu od
35.293,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za dodatni sustav
programa – knjigovodstvo Proračunskih korisnika, u iznosu od 9.222, 50
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Prihvaća se ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. Rijeka za dodatni sustav
programa registar nekretnina i komunalne infrastrukture u vlasništvu
JLS, u iznosu od 23.300,63 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 5.

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te
je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje informacija Komunalnog redara Grada Krka, o zaprimljenoj
prijavi građana putem aplikacije „Gradsko oko“ kojom se prijavljuje
nepostojanje zaštitne pješačke ograde na nogostupu Vinogradske ulice, u gradu
Krku.
U narednim programima i planovima izgradnje komunalne infrastrukture, na
dionici od Doma zdravlja do malog marketa u dijelu Vinogradske ulice u gradu
Krku, predvidjeti će se asfaltiranje nogostupa, izgradnja novih rubnjaka kao i
izgradnja nosivog zida prema padini s ogradom.
b) R. K. iz Rijeke, daje se suglasnost za korištenje k. č. 2623 k.o. Krk u svrhu
deponiranja građevinskog materijala (kamena iz iskopa) za obnovu suhozida, po
posebnim uvjetima Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Korištenje deponija daje se na korištenje bez naknade, do 15.03. 2021. godine.
c) Prihvaća se nova ponuda tvrtke Kamen LND Kosić j.d.o.o. iz Vrha, u iznosu od
47.600,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, za građevinske radove na
uređenju malonogometnog igrališta u naselju Kornić, te se stavlja van snage
Zaključak Gradonačelnika KLASA: 363-02/20-01/10, URBROJ: 2142/01-02/1-202, od 27. listopada 2020. godine i prihvaća se obrazloženje ponuditelja vezano za
grešku prilikom pisanja prethodno dostavljene ponude.
Obrazloženje
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Zaključkom Gradonačelnika Klasa:363-02/20-01/10, Urbroj:2142/01-02/1-20-2, od
27. listopada 2020. godine prihvaćena je ponuda naprijed navedene tvrtke za izvođenje
građevinskih radova na uređenju malonogometnog igrališta u Korniću, u iznosu od 45.500,00
kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Izvođač je uredno obavio sve poslove, te je pri dovršetku poslova utvrđeno kako je
ponuditelj greškom u prvoj ponudi uključio iznos PDV-a, a kao pravna osoba nije u sustavu
PDV-a.
Razlika između prve i druge ponude povećana je za 3 m 2 na ukupnu kvadraturu što će
se utvrditi primopredajnim Zapisnikom o obavljenim radovima.
Obzirom da je došlo do greške u ponudi, obvezuje se Odsjek za proračun da
izvoditelju radova tvrtki kamen LND Kosić j.d.o.o. iz Vrha, isplati iznos temeljem ponude
dostavljene 14. prosinca u kojoj ponudi nije uključen iznos PDV-a u iznosu od 47. 600,00 kn.
Ad 6.
Razne prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje obavijest Odsjeka za gospodarstvo o statusu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići“ i zadužuje se za koordinaciju
svih nužnih strana potpisivanja Ugovora.
Obvezuje se Antonela Mahulja da do 22. prosinca pripremi sve potrebne
dokumentacije, za uvođenje u posao.
b) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. iz Njivica za elektrotehnički nadzor
projekta Modernizacije sustava javne rasvjete u staroj jezgri grada Krka, u
iznosu od 11.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
c) Prihvaćaju se ponude za spajanje Vježbališta na otvorenom Dražica na
infrastrukturu vode i kanalizacije i to ponuda:
- PP Tehnika d.o.o. iz Rijeke za ugradnju fekalne pumpe u iznosu od 20.508,56 kn
u koji iznos nije uključen iznos PDV-a i
- Obrta za usluge „Luka“ vl. Luka Orlić iz Krka, za pripremne radove radi
spajanja vode i kanalizacije u iznosu od 19.520,00 kn.
Ad 7.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Ines
Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaćaju se ponude tvrtke Geo VV iz Rijeke za :
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izradu geodetskog elaborata za potrebe provođenja u katastru zemljišta izrađen
u svrhu evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih evidentiranih katastarskih
čestica k.č. 1902/1, 1902/2, 1902/3, i 1902/4 k.o. Vrh, te izradu geodetsko
situacijskog nacrta u iznosu od 18.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a;
izradu geodetskog elaborata za potrebe ishođenja građevinske dozvole u iznosu
od 3.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.

b) Prihvaća se ponuda HEP ODS d.o.o. za izradu glavnog projekta za prelaganje
EE instalacija vezanih za izradu prometnice i parkirališta u zoni gospodarske
namjene u Korniću, u iznosu od 4.680,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
Ad 8.
Prijedlog Odsjeka za proračun i financije za isplatu Božićnice za proračunske korisnike kao i
zaposlenike Gradske uprave Grada Krka, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Temeljem preporuke Vlade RH za isplatu Božićnice, a kako su u Proračunu Grada
Krka za 2020. godinu osigurana sredstva za isplatu Božićnice, odobrava se isplata svim
proračunskim korisnicima kao i zaposlenicima Grada Krka u iznosu od 1.500,00 kn,
koji iznos se ima isplatiti tijekom prosinca 2020. godine.
Ad 9.
Prijedlog za isplatu godišnjih nagrada za volonterski rad članovima Mjesnih odbora na
području Grada Krka za 2020. godinu, obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Odobrava se isplata godišnjih nagrada za volonterski rad izabranim
predsjednicima i članovima Mjesnih odbora na području Grada Krka za 2020.
godinu i to kako slijedi:
- predsjednicima Mjesnih odbora u iznosu od 2.000,00 kn i
- članovima Mjesnih odbora u iznosu od 1.000,00 kn.
2. Zadužuje se Odsjek za proračun i financije za realizaciju ovog Zaključka
sukladno priloženom popisu izabranih članova Mjesnih odbora na području
Grada Krka koji čini njegov sastavni dio ( Izbori 2018. -2022.)
Ad 10.
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Prijedlog o ponovnom pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih
zamjenika obzirom da nije pristigao dovoljan broj kandidatura za osnivanje savjeta mladih,
obrazložio je pročelnik Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Obvezuje se Odsjek za društvene djelatnosti da raspiše ponovni Javni poziv za izbor
članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika obzirom da nije pristigao dovoljan broj
kandidatura za osnivanje Savjeta mladih.
Ad 11.
Prijedloge Imovinsko pravne službe obrazložila je Radmila Živanović Čop, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Odluke i Zaključke
1. Obavijest o provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na
rekonstrukciji javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, točnije dijelu Ul.
Biskupa Antuna Mahnića - rješavanje problema oborinske odvodnje, pristigle su tri
ponude (Dinocop d.o.o. iz Omišlja; GP Krk d.d. iz Krka; V.D.I. d.o.o. iz Rijeke), kao
najpovoljnija prihvaćena je ponuda tvrtke V.D.I. d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDVom vrijedna 487.428,00 kn.
2. U postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju i opremanju
unutarnjeg dvorišta Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk na koje
se izlazi iz učionice u kojoj se organizira produženi boravak učenika, kao jedina
pristigla, prihvaća se ponuda Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, u iznosu od
120.000,00 kn, u koji iznos nije uključen iznos PDV-a..
3. Po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na proširenju
poljskog puta Kimpi - Kaštel, kao jedina pristigla, prihvaća se ponuda Zidarskog
obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 132.980,00 kn. u koji iznos nije uključen iznos
PDV-a.
4. U postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021.
godini, pored dvije zaprimljene ponude (Narodne novine d.d. iz Zagreba; Jami
oprema d.o.o. iz Rijeke), kao povoljnija, prihvaća se ponuda tvrtke Jami oprema
d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 86.610,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Napomena: Potpuni podaci u svezi prijedloga i zamolbi iz područja Imovinsko – pravnih
odnosa, nalaze se u predmetima gradske pisarnice.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 13, 00 sati.
ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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