
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/21-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-21-153- 2 

Krk, 12. siječnja  2021. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 153. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 11. siječnja (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: 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, Antonela Mahulja, stručna 

suradnica za investicije i razvoj, Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 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:  

 Gradska knjižnica Krk – zamolba za davanje prethodne suglasnosti za sklapanje 

ugovora za obavljanje knjigovodstvenih usluga za 2021. godinu; 

 Udruga Kreativni Krk – zamolba za  financiranje  nabave i postave sigurnosne kamere 

u hodnik ispred prostorija koje koristi Udruga; 

 Udruga Inovativni projekti iz Rijeke – zamolba  za financijskom podrškom u iznosu 

od 1.000,00 kn za pokretanje projekta OPG-ovi Hrvatske (besplatna izrada 

internetskih stranica svih OPG-ova).  

2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Analiza  asfaltiranja nerazvrstanih cesta  na području Grada Krka u 2021. godini; 

b) Analize asfaltiranja nerazvrstanih cesta  na području Grada Krka u 2021. godini; 



c) Analiza asfaltiranja nerazvrstanih cesta  na području Grada Krka u 2021. godini, - 

rekonstrukcija nerazvrstane ceste u sjevernom dijelu naselja Brzac (prema kbr. 77 

u dužini od 395 m), 

d) Ponuda tvrtke In projekt d.o.o. za provedbu koordinacije za zaštitu na radu – 

Koordinator II tijekom gradnje na građevini „Rekonstrukcija zgrade društvenog 

doma Bajčići, na k.č. 1858/5 k.o. Poljica u naselju Bajčići; 

e) Ponude tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka, za izradu Geodetskog elaborata 

evidentiranja ceste – za dio nerazvrstane ceste Dobrinjske ulice u gradu Krku; 

f) Očitovanje Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša za izvođenje radova 

na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, prema Programu 

gradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

3. Odsjek za proračun i financije: 

a) prijedlog Odsjeka za proračun i financije vezano za prijedlog Procedure 

zaprimanja i kolanja E računa; 

b) prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2021. godini, dostavljenog od Radija 

otok Krk. 

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo: 

a) Prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na području 

Grada Krka, zaprimljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o; 

b) Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca i štetnih glodavaca u 2021. godini, dostavljen od Nastavnog zavoda 

za javno zdravstvo, Rijeka;   

c) Informacija Odsjeka za komunalno gospodarstvo o korištenju nasipa uz gradske 

zidine na lokaciji Portapizzana u gradu Krku, kao kolnog puta. 

d) Prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na području 

Grada Krka, zaprimljenog od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

5. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za uključenje Grada Krka kao partnera u 

konzorcijsku prijavu projekta Horizon 2020 Calll; 

b) prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za zajedničku prijavu Grada Krka i Udruge 

Kreativni Krk na privremeni otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga pod 

nazivom: „Čitanjem do uključivog društva“ raspisanog od strane Ministarstva 

kulture i medija; 

c) Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, kroz Program razvoja otoka u 2021. godini;  

d) razmatranje Natječaja za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i 

opremanja sportskih građevina u 2021. godini raspisanog od strane Ministarstva 

turizma. 

6. Razni prijedlozi i zamolbe Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove: 

a) prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji za 2021. godinu, Poliklinike Ivaniš prim. 

dr. sc. Nikole Ivaniša,  internista – gastroenterologa iz Rijeke, Zametska 100;  

b) prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa stranica za 

tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2021. godini; 



c) prijedlog Dodatka broj 2. Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne 

djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje, dostavljen od 

tvrtke Ponikve voda d.o.o. 

Ad 1. 

Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti obrazložila je Andreana Gluvaković, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e 

 Gradskoj knjižnici Krk daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora za 

obavljanje knjigovodstvenih usluga za 2021. godinu, sa knjigovodstvenim 

servisom Nautilus I. vl. Juraj Badurina iz Malinske, u iznosu od 4.500, 00 kn 

mjesečno.   

 

 Prihvaća se zamolba Udruge Kreativni Krk za  financiranje  nabave i postave 

sigurnosne kamere u hodnik ispred prostorija koje koristi Udruga, te se temeljem 

ponude tvrtke Frisd d.o.o. iz Proračuna Grada Krka za 2021. godinu odobrava 

iznos od 1.320,0068 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a. 

 

 Podržava se zamolba Udruge Inovativni projekti iz Rijeke , za financijskom 

podrškom u iznosu od 1.000,00 kn za pokretanje projekta OPG-ovi Hrvatske 

(besplatna izrada internetskih stranica svih OPG-ova).  

               Upućujemo Udrugu da se prijavi na Javni poziv za dodjelu potpora malih 

vrijednosti u 2021. godini, koji natječaj će biti uskoro objavljen.  

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je Antonela 

Mahulja, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 363-02/15-02/28, Urbroj: 2142/01-

02/1-20-53, od  06. listopada 2020. godine potrebno je dovršiti izgradnju fekalnog 

kolektora K1 te izgraditi EKI prije asfaltiranja.  

 

Moli se tvrtku Ponikve voda d.o.o. da se radovi sukladno naprijed navedenom 

Zaključku Gradonačelnika, izvedu do kraja veljače 2021. godine, kako bi se 

moglo pristupiti izvođenju radovima asfaltiranja  cijelog dijela Crikveničke ulice 

za koju je ishođena lokacijska dozvola.  

 

b) Prihvaća se Analiza asfaltiranja nerazvrstanih cesta  na području Grada Krka u 

2021. godini, izrađena od Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kao i 



ukupna procijenjena vrijednost radova u iznosu od 1.364.342,00 kn u koji iznos 

nije uključen iznos PDV-a.  

 

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

javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.  

 

c) Čestica k.č. 1712/1 k.o. Linardići je mekotina površine 1148,00 m
2
 i prema 

izvatku iz zemljišnih knjiga u vlasništvu je I. R.  

 

Prije sklapanja Ugovora za Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području 

Grada Krka u 2021.god.  za dio k.č. 1712/1 k.o. Linardići u površini od 84m
2
 u 

vlasništvu R. I.,  potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose (po provedbi 

parcelacijskog elaborata će se formirati katastarska čestica k.č. 1712/9 k.o. 

Linardići prema grafici u privitku).  

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke In projekt d.o.o. za provedbu koordinacije za zaštitu 

na radu – Koordinator II tijekom gradnje na građevini „Rekonstrukcija zgrade 

društvenog doma Bajčići, na k.č. 1858/5 k.o. Poljica u naselju Bajčići,  u iznosu 

od 15.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a (vidi prilog predmetnu 

ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke Geo line d.o.o. iz Krka, za izradu Geodetskog 

elaborata evidentiranja ceste – za dio Dobrinjske ulice u gradu Krku, u iznosu od 

12.810,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

f) Dijelovi cesta koji su predviđeni za asfaltiranje prema Programu gradnje 

objekata i komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a koje nisu evidentirane u 

Registru nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, iste je potrebno 

evidentirati u dopuni Registra nerazvrstanih cesta.  

 

Ad 3. 

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 Procedure zaprimanja i kolanja E računa ( I. Izmjena i 

dopuna procedure od 9. srpnja 2019. godine) – vidi prilog predmetni prijedlog 

procedure koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji u 2021. godini, dostavljen od 

Radija otok Krk, u iznosu od 93.000,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a 

(vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog Zaključka). 



 

 

 

Ad 4. 

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) Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo, Igor Hrast da projekt modernizacije javne 

rasvjete u starogradskoj jezgri grad Krka dopuni  sa postavom, odnosno 

zamjenom svih starih rasvjetnih tijela novim feralima.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, 

štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca u 2021. godini, dostavljen od Nastavnog 

zavoda za javno zdravstvo, Rijeka  - vidi prilog predmetni Program koji čini 

sastavni dio ovog zaključka.  

 

Obzirom da je istekao trogodišnji Ugovor sa tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, 

obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove za provođenje postupka 

javne nabave za provođenje preventivne i obvezne DDD kao posebne mjere 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. 

 

c) Zbog učestalog korištenja nasipa uz gradske zidine na lokaciji Portapizzana u 

gradu Krku, kao kolnog puta, zaštićenog u sklopu Urbanističke cjeline Krk,  

nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo, službi komunalnog redarstva da 

angažira građevinsku tvrtku / obrt na radovima postave dviju nivelacija visine 

najmanje 1 metar kako bi se nasip koristio isključivo kao pješačka komunikacija.  

 

Prije izvođenja naprijed navedenih radova potrebno je obavijestiti vlasnika 

mehanizacije koja se nalazi na iznad kolnog puta na Portapizzani da ukloni 

mehanizaciju prije početka izvođenja radova. 

   

d) Prihvaća se prijedlog Ugovora o ustupanju održavanja sustava javne rasvjete na 

području Grada Krka, zaprimljenog od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. - vidi 

prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka.  

 

Na temelju članka 6. predmetnog Ugovora obvezuje se tvrtku Ponikve Eko otok 

Krk d.o.o. da do 31. ožujka 2021. godine Gradu Krku dostavi ažurirani GIS 

javne rasvjete, odnosno  što je izvedeno u 2020. godini (izgradnja temelja, 

postava stupova, svjetiljki,  kabela i sl.)  

 



Nadalje, potrebno je do konca ožujka 2021. godine aktivirati postojeću optičku 

mrežu – vezu između tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. i Grada Krka, kako bi 

Grad Krk mogao pristupiti podacima  Gis-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) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo, tvrtke Sensum d.o.o. i Ponikve 

d.o.o. da se Grad Krk uključi kao partner u konzorcijsku prijavu projekta na 

H2020.  

 

b) Prihvaća se prijedlog Odsjeka za gospodarstvo za zajedničku prijavu Grada 

Krka i Udruge Kreativni Krk na privremeni otvoreni poziv za dostavu 

projektnih prijedloga pod nazivom: „Čitanjem do uključivog društva“ 

raspisanog od strane Ministarstva kulture i medija. 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da zatraži ponudu tvrtke Eurokonzalting 

d.o.o. za pripremu dokumentacije i prijave na naprijed navedeni otvoreni poziv.  

 

c) Vezano za Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije, za dostavu projektnih prijedloga kroz Program razvoja otoka u 2021. 

godini, obvezuje se Odsjek za gospodarstvo za pripremu dokumentacije za 

prijavu projekta izgradnje oborinske kanalizacije u Mahnićevoj ulici u Gradu 

Krku.  

 

d) Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo za pripremu dokumentacije radi prijave na 

Natječaj za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanja sportskih 

građevina u 2021. godini raspisanog od strane Ministarstva turizma, za projekt – 

Vježbalište na otvorenom, rekonstrukcija i opremanje.  

 

Ad 6. 

Prijedloge Odsjeka za opće, prane 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 Ugovora o poslovnoj suradnji za 2021. godinu Poliklinike 

Ivaniš prim. dr. sc. Nikole Ivaniša, internista – gastroenterologa iz Rijeke, 

program zdravstvene zaštite – ultrazvučne pretrage za stanovnike Grada Krka, 

te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka odobrava iznos od 19.500,00 kn, 

odnosno mjesečni iznos od 1.625,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a  (vidi 

prilog predmetni prijedlog Ugovora  koji čini sastavni dio ovog zaključka).   



 

b) Prihvaća se prijedlog Ugovora tvrtke Novi List d. d. o poslovnoj suradnji zakupa 

stranica za tiskanje regionalnog priloga Otočni novi list u 2021. godini, u iznosu 

od 2.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a po svakoj zakupljenoj 

stranici ( vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog 

zaključka).  

c) Prima se na znanje prijedlog Dodatka broj 2. Ugovora o izravnom povjeravanju 

vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske 

odvodnje, dostavljen od tvrtke Ponikve voda d.o.o. 

 

Molimo tvrtku Ponikve voda d.o.o. da Gradu Krku dostavi novi prijedlog 

Dodatka broj 2. Ugovora o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti 

održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje, koji će sadržavati 

redovno čišćenje oborinske kanalizacije 1 (jednom) godišnje, te je potrebno 

uskladiti predmetni Ugovor s predloženim troškovnikom. 

 

Grad Krk slaže se s potrebom interventnog održavanja građevina urbane javne 

oborinske odvodnje, te je redovno čišćenje dovoljno jednom godišnje.  

Tvrtki Ponikve d.o.o.  od strane komunalnog redara proslijediti će se popis 

lokacija koje zahtijevaju učestalije čišćenje oborinske odvodnje, te je iste lokacije 

potrebno ugraditi u Dodatak 2. Ugovora o izravnom povjeravanju 

vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske 

odvodnje. 

 

d) Obvezuje se komunalni redar Grada Krka Darko Turčić da radi potrebe 

sklapanja Ugovora s tvrtkom Ponikve voda d.o.o. - Dodatak 2. Ugovora o 

izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina 

urbane javne oborinske odvodnje, u što kraćem roku tvrtki Ponikve voda d.o.o. 

Krk dostavi popis lokacija na području Grada Krka koje zahtijevaju učestalije 

čišćenje oborinske odvodnje. 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12,45 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 


