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                 GRADONAČELNIK 

KLASA:024-05/22-01/01 

UR.BROJ:2170-9-03-01/4-22-30-13 

Krk, 28. veljače 2022. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 30. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 28. veljače (ponedjeljak) 2022. godine u 

Uredu gradonačelnika  Grada Krka.  

 

Kolegij u 09.00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Franjo Volarić, privremeni Zamjenik 

gradonačelnika Marinko Bajčić, Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Krka, pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, 

Ines Galjanić, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  Radmila 

Živanović Čop, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Adreana 

Gluvaković, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Igor Hrast, voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo, Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za prometno redarstvo, 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:  

 Caritas Biskupije Krk, Terapijske zajednice „Savez“ iz Batomlja- zamolba  za 

financijsku pomoć pri opremanju prostora u svetištu Majke Božje Goričke; 

 Centar za rehabilitaciju Rijeka, Dislocirana jedinica Krk- zamolba za financijsku 

pomoć pri uređenju vanjskog prostora Dislocirane jedinice u Krku; 

 Zamolba I. P. iz Nenadića, za sufinanciranje prijevoza na treninge koje 

organizira Plivački klub „Primorje“ Rijeka, za sinove L. i M., te kćer D. 

 Prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 

2022. godini; 

 Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje 

održavanja školskog vrta; 

 Obavijest Udruge „Pepice“, o problematici oštećenja i neurednosti prostora na 

S.C. Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, u dvorani koju sad zajednički koriste 

Udruga „Pepice“ i Nogometni klub „Krk“; 
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 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje Povjerenstva za 

ocjenjivanje prijavljenih projekata / manifestacija; 

 Prijedlog Odsjeka za društvene djelatnosti za imenovanje Povjerenstva za 

provedbu Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 

2022. godini; 

 Prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za sufinanciranje izrade 

Idejnog projekta s troškovnikom interijera u O.Š. „Fran Krsto Frankopan“ Krk; 

 Zamolba V. B. iz Krka, za  jednokratnom novčanom pomoći u svrhu 

podmirivanja osnovnih troškova života. 

2. Pododsjek za prometno redarstvo: 

a) Razmatranje ponuda za izradu i ugradnju australskih rešetki na području Grada 

Krka, sukladno grafičkom prilogu mikrokolacija; 

b) Gradsko društvo Crvenog križa Krk za označavanje parkirališnog mjesta na 

parkiralištu Portapizzana u gradu Krku za potrebe parkiranja službenog vozila; 

c) Razmatranje Prometnog elaborata preregulacije prometa u zoni Sv. Petar – Shop 

Park u gradu Krku, izrađen od tvrtke Rijeka Plus d.o.o. Rijeka; 

d) Prijedlog Centra za socijalnu skrb iz Krka, za iscrtavanje pješačkog prijelaza u 

Vršanskoj ulici u gradu Krku, u blizini poslovne zgrade Centra za socijalnu skrb; 

e) Razmatranje Prometnog elaborat za obilježavanje parkirališnih mjesta u ulici Braće 

Juras u gradu Krku, izrađen od tvrtke 4 F – Projekt d.o.o. Kraljevica; 

f) Tvrtka Portella In iz Krka- zamolba  za davanje suglasnosti za postavu montažne 

pergo tende u dvorištu koje je u privatnom vlasništvu na adresi A. Stepinca 8 u gradu 

Krku. 

3. Imovinsko pravni predmeti.  

4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama sustavne 

preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka 

tijekom 2021. godine; 

b) Prijedlog Ugovora br. 96-2022., o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada 

Krka tijekom 2022. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka; 

c) Prijedlog Hrvatske Lutrije d.o.o. za korištenje javne površine povodom 

obilježavanja 50- te godišnjice djelovanja, te bi se u gradu Krku održala promocija 

proslave; 

d) Izvješće  o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2021. 

godine, dostavljeno od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka; 

e) Prijedlog K. B. iz Zagreba, za davanje suglasnosti za korištenje javne površine u 

gradu Krku za ulično sviranje na gitari tijekom turističke sezone 2022. godine; 

f) Žalba M. B. iz Poljica, izjavljenu na Rješenje o komunalnom doprinosu KLASA: 

UP/I-350-06/21-01/97, URBROJ: 2170-9-03-05/1-22-3 od 19. siječnja 2022. 

godine; 

g) Ponuda Obrta „Žužić“ vl. Božidar Žužić iz Krka, za izradu, ugradnju i demontažu 

vanjskih prozora ostakljene stolarije na poslovnoj zgradi u vlasništvu Grada Krka, 

na adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku; 
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h) Ponude tvrtke Cetis  d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja 

komunalne i vodne naknade, te poreza na kuće za odmor  u 2022. godini; 

i)  Udruga branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba 

zamolba  za davanje suglasnosti za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa 

Jelačića u gradu Krku, koji je u privatnom vlasništvu, za dane od 4. – 9. travnja 

2022. godine,  u cilju održavanja manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i 

promocije malih OPG-ovca. 

5. Odsjek za gospodarstvo:    

a) Ponuda Obrta za web, dizajn i marketing „Reality Crop“ za aplikaciju identiteta na 

tiskanice te izradu e-mail potpisa; 

b) Prijedlog Biskupije Krk za nastavak sufinanciranja radova u Frankopanskom 

Kaštelu na uređenju partera za 2022. godinu; 

c) Tvrtka Elektron d.o.o. – ponuda za izradu info table na stupovima za boćalište na 

igralištu u naselju Salatić; 

d) Ponuda tvrtke Eurokonzalting d.o.o. za izradu projektnih prijedloga „IoT – network 

Grada Krka i otoka Krka“ i  „Dječji vrtić u Gradu Krku“ za prijavu na javni poziv 

„Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 

transformacije i zelene tranzicije“ 

e) 4F-PROJEKT d.o.o. iz Kraljevice – ponuda za snimanje na lokaciji Grad Krk-Stari 

grad, a koje se obavlja bespilotnom letjelicom-dronom; 

f) Razmatranje troškovnika građevinskih i obrtničkih radova za rekonstrukciju 

građevine u Krku i prenamjenu u multimedijalni kulturni centar – 1. faza izrađen od 

Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva, Eda Hera dipl. ing. građ., 

g) Ponude za oslikavanje vozila Grada Krka, i to ponudu tvrtke Print to Go j.d.o.o. i 

ponudu tvrtke Pictor d.o.o.,   

h) Ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge „EL- AN MALINSKA“ za dobavu 

dvostrukog punjača sa opcijom očitavanja struje; 

i) Dopuna zahtjeva tvrtke Premec j.d.o.o., glavnog izvođača radova na objektu 

„Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići“,  za povećanje cijene ugovorenih 

stavki ugovornog troškovnika građevinsko obrtničkih radova. 

6. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:  

a) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

- A. F. iz Nenadića, za proširenje građevinskog područja naselja Pinezić, u smislu 

otvaranja nove zone turističke namjene i prenamjene zemljišta u zonu 

kamp/autokamp, za z.č. 1369, 1371/2,6,7 k.o. Skrbčići, 

- P.B. iz Malinske, za proširenje građevinskog područja naselja Skrbčići, za  z.č. 

109/2, 111/1,2,3,4,5 k.o. Skrbčići; 

b) Razmatranje ponovljenog poziva za potvrdu glavnog projekta za stambenu 

građevinu u naselju Kornić na z.č. 183/5 (nastaje od k.č. 183/2, 183/3, 183/5) k.o. 

Kornić, investitora A. i M. B. 

c) Ponude tvrtke Geo-VV d.o.o., Rijeka za izradu elaborata objedinjavanja čestice, te 

iskolčenja i elaborata iskolčenja za izgradnju nerazvrstane ceste planske oznake U-

5.3 unutar poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; 
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d) Ponude tvrtke Tehnoval d.o.o. za izradu troškovnika za rekonstrukciju javne rasvjete 

pokraj zgrade Općinskog suda u gradu Krku; 

e) Razmatranje mogućnosti izgradnje oborinskog kolektora pokraj zgrade T-coma u 

gradu Krku; 

f) Tvrtka Planimetar d.o.o., Gornji Dragonožec, za izradu analize legalizirane gradnje 

izvan građevinskog područja na području Grada Krka; 

g) Razmatranje  troškovnika za rekonstrukciju dijela ulice Kralja Tomislava u gradu 

Krku, dostavljenog od tvrtke GPZ d.d; 

h) Razmatranje „Rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka u 2022.god.“ 

i) Razmatranje troškovnika za rekonstrukciju dijela ulice Kralja Tomislava u gradu 

Krku, dostavljenog od tvrtke GPZ d.d. 

7. Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove:  

a) Tvrtka DLS d.o.o. za izradu nacrta Izvješća o provedbi gospodarenja otpadom za 

2021. godinu za Grad Krk; 

b) Uputa o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu 

zaprimljeno od PGŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje , graditeljstvo i zaštitu 

okoliša; 

c) Dostava obavijesti i uputa za postupanje u vezi Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara i TURS 2022. dostavljene od MUP, Ravnateljstva 

Civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe za prevenciju i 

pripravnost; 

d) Ponude Obrta „Škarpelin“ za izradu jednostrukog kamenog suhozida u naselju 

Brzac.  

 

Ad 1. 

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

rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

 Prihvaća se zamolba Caritasa Biskupije Krk, Terapijske zajednice „Savez“ iz 

Batomlja za financijsku pomoć pri opremanju prostora u svetištu Majke Božje 

Goričke. 

              U cilju prevencije bolesti ovisnosti Grad Krk će kroz potpore malih vrijednosti 

preuzeti dio troškova adaptacije objekta.  

 Prihvaća se zamolba Centra za rehabilitaciju Rijeka, Dislocirana jedinica Krk, za 

financijsku pomoć pri uređenju vanjskog prostora Dislocirane jedinice u Krku. 

Grad Krk financirati će troškove postave ograde, koji sukladno ponudi iznose 

6.600,00 kn.  

  

 Prihvaća se zamolba I. P. iz Nenadića, za sufinanciranje prijevoza na treninge koje 

organizira Plivački klub „Primorje“ Rijeka, za sinove L. i M., te kćer D. 
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Sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 022-01/15-01/01, Urbroj: 2142/01-

02/1-15-87-49, od 02. lipnja 2015. godine,  Grad Krk sufinancirati će dio troškova 

L., M. i D. P.,  članova Plivačkog kluba „Primorje“, Rijeka,  u iznosu od 0,40 kn 

/km na temelju pisanog izvješća kluba. 

 

 Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih 

vrijednosti u 2022. godini.  

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava  namijenjenih Javnom pozivu 

i osiguranih u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu.  

 

 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se potpisivanje Ugovora 

sa Zajedničkim obrtom u poljoprivredi „M“ iz Krka, za održavanje školskog vrta. 

Iznos traženih sredstava, temeljem dostavljene ponude Zajedničkog obrta u 

poljoprivredi „M“ u iznosu od 15.000,00 kn, Grad Krk isplatiti će iz pozicije 

Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.  

 

 Prihvaća se zamolba Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje izrade idejnog projekta s troškovnikom školskih prostora  OŠ 

„Fran Krsto Frankopan“ Krk, Matične škole Krk, te se u navedenu svrhu na teret 

proračuna Grada Krka odobrava  iznos od  31.250,00 kuna.  

 

 Prima se na znanje obavijest Udruge „Pepice“, o problematici oštećenja i 

neurednosti prostora na S.C. Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, u dvorani koju sad 

zajednički koriste Udruga „Pepice“ i Nogometni klub „Krk“. 

             Molimo Nogometni klub „Krk“ da obrati pozornost na redovito održavanje, 

čišćenje i provjetravanje dvorane što je i bio preduvjet korištenja dvorane za 

održavanje predradnji treninga za pripreme selekcije NK Krk za zimski dio 

sezone. 

            Nadalje, molimo Nogometni klub „Krk“ da s početkom proljetnih dana počinje        

koristiti vanjski prostor za održavanje i da oslobodi malu dvoranu za treninge i 

aktivnosti Udruge „Pepice“.  

 U Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata / manifestacija, 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. 

 

 U Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za dodjelu financijskih 

potpora malih vrijednosti u 2022. godini, imenuju se:  



 
6 

- Josipa Milohnić, prof. stručna suradnica za protokol i informiranje, 

Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove - za Predsjednicu 

Povjerenstva; 

- Vedran Hajdin, mag. ing. prom.,  voditelj Pododsjeka za prometno 

redarstvo – za člana i  

- Svjetlana Jurić,  administrativni  referent Odsjeka za opće, pravne i 

kadrovske poslove – članica. 

 

 Prihvaća se prijedlog Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk za 

sufinanciranje izrade Idejnog projekta s troškovnikom interijera u O.Š. „Fran 

Krsto Frankopan“ Krk, te se na temelju ponude tvrtke Studio ML iz Krka, 

Zagrebačka 18 a, iz Proračuna Grada Krka za 2022. godinu odobrava iznos od 

25.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.   

 

 Prihvaća se zamolba V. B. iz Krka, za jednokratnom novčanom pomoći u svrhu 

podmirivanja osnovnih troškova života obitelji. 

Jednokratna naknada u iznosu od 3.500,00 kn (tritisućepetsto kuna) isplatit će se 

izravno na račun korisnice: IBAN: HR5324020063210017067, iz sredstava 

namijenjenim Socijalnom programu Grada Krka. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Na inicijativu članice Socijalnog vijeća Grada Krka, Lj. V. koja je ujedno i zaposlenica Caritasa 

Biskupije Krk, V. B. iz Krka obratila se Gradu radi mogućnosti ostvarenja prava na jednokratnu 

novčanu pomoć uslijed uvećanih troškova života.  

Peteročlano kućanstvo V. B. čine V., njen suprug te troje školske djece: jedan srednjoškolac i 

dvoje osnovnoškolaca. Trenutno, prihode u obitelji ostvaruje otac dok je V. radila sezonski 

posao. Obitelj živi u podstanarstvu u Krku te unazad pet godina prijavljuju boravište u gradu 

Krku. Djeca obitelji već pet godina pohađaju školu u Krku. 

 

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 20/14, 23/15, 39/17, 10/19 i 15/20 ) prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom 

ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području grada Krka najmanje tri godine.  

 

Uzimajući u obzir da Grad Krk unazad pet godina potpomaže školarce obitelji B., kao i sve 

upisane učenike koji pohađaju Osnovnu školu u Krku, odnosno Srednju školu, u vidu pomoći za 

nabavu školskih knjiga i školskog materijala te činjenicu da kućanstvo zbog trenutnih životnih 

okolnosti nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, Grad će iznimno odobriti 

jednokratnu novčanu pomoć u svrhu podmirivanja osnovnih troškova života obitelji. 

 

Ad 2. 

Prijedloge Pododsjeka za prometno redarstvo, obrazložio je Vedran Hajdin, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  
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a) Vezano za izradu i ugradnju australskih rešetki na području Grada Krka, 

sukladno grafičkom prilogu za tri mikrokolacije prihvaća se ponuda:  

- Obrta “Danijel Marin” iz Kornića za iskope i betoniranje temelja u iznosu od 

49.200,00 kn ( obveznik nije u sustavu PDV-a); 

- Bravarsko - građevinskog obrta “Colići” iz Bajčića za izradu 3 komada australskih 

rešetki sa okvirima u iznosu od 18.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-

a.  

               Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo.  

b) Grad Krk nema praksu obilježavanja parkirnih mjesta na javnim parkiralištima, 

te zamolbi Gradskog društva Crvenog križa Krk za obilježavanje parkirališnog 

mjesta na parkiralištu Portapizzana u gradu Krku za potrebe parkiranja 

službenog vozila, nije moguće udovoljiti.  

 

c) Prihvaća se Prometni elaborat preregulacije prometa u zoni Sv. Petar – Shop Park 

u gradu Krku, broj: 03-14/22 izrađen od tvrtke Rijeka Plus d.o.o. Rijeka. 

 

Zbog velikih prometnih gužvi koje nastaju u ljetnim mjesecima na D-102 i 

Odvojku Stjepana Radića (poslovno- trgovačka zona Shop Park) Grad Krk 

naručio je izradu prometnog elaborata u cilju rasterećenja prometa.  

 

Grad Krk spreman je u cijelosti provesti elaborat iz stavka 1. ovog zaključka 

(tehnički i financijski), a privremena prometna regulacija sukladno izrađenom 

elaboratu odvijala bi se u vremenu od 15.06- 15.09. kalendarske godine. 

 

U prilogu ovog zaključka tvrtki Shop Park d.o.o. dostavljamo primjerak izrađenog  

elaborata preregulacije prometa u zoni Sv. Petar – Shop Park u gradu Krku, broj: 

03-14/22, te molimo za davanje suglasnosti na predloženo.  

 

d) Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti prijedlogu Centra za socijalnu skrb iz 

Krka, za iscrtavanje pješačkog prijelaza u Vršanskoj ulici u gradu Krku, u blizini 

poslovne zgrade Centra za socijalnu skrb. 

 

Pješački prijelaz označen je i iscrtan u neposrednoj blizini poslovne zgrade Centra 

za socijalnu skrb, na udaljenosti od cca 60 m. 

Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama nismo u mogućnosti ishoditi 

pozitivno mišljenje za označavanje još jednog pješačkog prijelaza u toj zoni, od 

strane MUP RH.  

 

e) Prihvaća se Prometni elaborat za obilježavanje parkirališnih mjesta u ulici Braće 

Juras u gradu Krku, izrađen od tvrtke 4 F – Projekt d.o.o. Kraljevica, broj 

projekta 10/2022.  

Obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo za realizaciju ovog zaključka. 
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f) Tvrtki Portella In iz Krka, Grad Krk daje suglasnost za postavu montažne pergo 

tende u dvorištu koje je u privatnom vlasništvu na adresi A. Stepinca 8 u gradu 

Krku, sukladno priloženoj skici. 

Upućujemo tvrtku „Portella In“  iz Krka  da montažna pergo tenda  treba biti 

izrađena u skladu sa smjernicama iz Pravilnika za uređenje stare jezgre Grada 

Krka u smislu izbora boja i materijala.  

Također, upućujemo podnositelja zamolbe da je sukladno Zakonu o gradnji dužan   

ishoditi Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra za uređenje Trga od strane 

Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 

odjela Rijeka.  

 

Ad 3. 

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 

 

1.Informacija o pokrenutim postupcima javne nabave za:  

 

- dovršen je postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji Jedriličarskog kluba 

„Plav“ u gradu Krku, te je u tijeku izrada Ugovora o građenju koji će se zaključiti s tvrtkom 

G.P. Krk d.d.  

- U tijeku je postupak javne nabave za nabavu robe: nabava i ugradnja polupodzemnih 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Krka , javno otvaranje ponuda 

izvršiti će se dana 02. ožujka 2022. godine ( Evidencijski broj nabave : JN 1/22).  

- izgradnja nerazvrstane ceste U-5.3 Poslovne zone 29 na predjelu Sv Petar u gradu Krku ( 

izrađena je dokumentacija za nabavu i objavljena u EOJN na prethodno savjetovanje ( 

Evidencijski broj nabave : JN 3/22).  

- Rekonstrukcija ulice kralja Tomislava i dijela ulice Ivana Zajca u Krku 

Izrađena je dokumentacija za nabavu i objavljena u EOJN na prethodno savjetovanje 

(Evidencijski broj nabave : JN 4/22).  

-Građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka, 

izrađena je dokumentacija za nabavu te će se ista dana 02. ožujka 2022. godine objaviti putem 

EOJN na prethodno savjetovanje ( Evidencijski broj nabave : JN 5/22).  

 

2. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave u predmetu Modernizacija 

sustava javne rasvjete na području Grada Krka (nabava robe - Evidencijski broj nabave: NMV: 

4/2022 ). 

3. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova – Sanacija 

pročelja i krova na zgradi u vlasništvu Grada Krka ( zakupnik  Turistička zajednica otoka Krka 

) Krk , Trg Sv. Kvirina 1  ( Evidencijski broj nabave: NMV: 5/2022 ). 

4. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na 

održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka. ( Evidencijski broj nabave: NMV: 

6/2022 ). 



 
9 

5. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Izrada 

projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Društvenog doma u naselju Kornić ( 

Evidencijski broj nabave: NMV: 7/2022 ). 

6. Donošenje odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga: Izrada 

projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Društvenog doma u naselju Vrh ( 

Evidencijski broj nabave: NMV: 7/2022 ). 

7. Donošenje Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih 

površina na području Grada Krka, sukladno objavljenom natječaju za davanje u zakup 

površina , koji je objavljen u oglasniku „Narodnih novina“ broj 16/22 od 04. veljače 2022. 

godine te na Internet stranicama Grada Krka ( I. Natječaj za zaključenje Ugovora o zakupu 

javnih površina na rok od 3 godine, javno otvaranje ponuda izvršeno je 21. veljače 2022. 

godine).  

8. Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu 

kioska i montažnih objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Portapisana ( 

tri lokacije) područje Lunta ( dvije lokacije) i područje Dunat jedna lokacija te charter 

recepcija.  

9. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o zakupu zemljišta – dijela k.č. 895/3 k.o. Skrbčići 

, koje zemljište se nalazi na području uvale Jert koje parcele je Grad Krk suvlasnik u 64/100 

dijela za postavu kioska montažnog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i 

ugostiteljske terase sa suvlasnikom Krunom Mršićem iz Pinezića, Lokvić 2, koji je suvlasnik 

predmetne parcele u 18/100 dijelova.  

10. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o zakupu zemljišta – dijela k.č. 895/3 k.o. Skrbčići 

, koje zemljište se nalazi na području uvale Jert koje parcele je Grad Krk suvlasnik u 64/100 

dijela za postavu kioska montažnog objekta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i 

ugostiteljske terase sa suvlasnikom Maricom Depope Kristan iz Skrbčići broj 2. , koja je 

suvlasnica predmetne parcele u 18/100 dijelova.  

11. Prijedlog I. T. iz Krka , za korištenje poslovne prostorije u prizemlju zgrade u Krku, 

Kvarnerska 21, koja se nalazi uz poslovnu prostoriju broj 5 za koju je predlagateljica dana 01. 

prosinca 2021. godine zaključila Ugovor o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme u 

trajanju do 03. siječnja 2027. godine koji Ugovor se u evidenciji Grada Krka vodi pod Klasom: 

372-03/21-01/31, do sanacije i uređenja poslovne prostorije broj 5 koju nije u mogućnosti 

koristiti.  

12. Prijedlog G. J. iz Krka, za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 

2022. godinu, za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava ( jet ski) na lokaciji Punta de 

Galleto u gradu Krku.  

13. Prijedlog D. M. iz Zagreba za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka 

za obavljanje djelatnosti zabavnog sadržaja ( gumeni grad na vodi ) na lokaciji kupalište 

Ježevac. 
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14. Prijedlog M.G. Smart j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gajnice 20 za dopunu Plana 

upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2022. godinu za obavljanje djelatnosti 

zabavnog sadržaja( gumeni grad na vodi ) na lokaciji kupalište Ježevac. 

15.Prijedlog Đ. I. iz Krka, Paška bb , za dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada 

Krka za 2022. godinu na kupalištu Dražica za djelatnost iznajmljivanja sredstava : bicikle na 

vodi. 

16. Prijedlog Matka  Žderića ( OPG Matko Žderić) iz Ploča, za davanje u zakup zemljišta kod 

kamene kućice na Dunatu za prodaju voća i povr4ća u periodu od 01. svibnja do 01. rujna 

2022. godine.  

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

odnosa, nalaze se u  predmetima  gradske pisarnice.   

 

Ad 4. 

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) Prihvaća se Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama 

sustavne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada 

Krka tijekom 2021. godine (vidi prilog predmetno Izvješće koje čini sastavni dio ovog 

Zaključka). 

 

b) Prihvaća se Ugovor br. 96 - 2022., o provođenju mjera zaštite bilja na području 

Grada Krka tijekom 2022. godine, dostavljen od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, 

u iznosu od 35.700,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog 

predmetni Ugovor koji čini sastavni dio ovog zaključka).  

 

c) Prima se na znanje prijedlog Hrvatske Lutrije d.o.o. za korištenje javne površine 

povodom obilježavanja 50- te godišnjice djelovanja. 

 

Molimo podnositelja zamolbe da Gradu Krku, JUO, Odsjeku za komunalno 

gospodarstvo dostavi prijedlog koji će sadržavati datum i vrijeme obilježavanja 

manifestacije, kvadraturu potrebne javne površine te mikrolokaciju u gradu Krku 

na kojoj bi se održavala proslava obljetnice. 

Nakon dostave traženih podataka, Grad Krk pripremiti će Ugovor o zakupu javne 

površine. 

 

d) Prihvaća se Izvješće  o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka 

tijekom 2021. godine, dostavljeno od tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, ( vidi 

prilog predmetno Izvješće koji čini sastavni dio ovog zaključka).  
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Sukladno Izvješću tvrtke Dezinsekcija d.o.o. o sve češćim pojavama štetnika na 

borovima pod imenom „borov četnjak gnjezdar“ Grad Krk osigurati će dodatna 

financijska sredstva kako bi se ove godine u suradnji s Hrvatskim šumama obavio 

monitoring i tretiranje borovih šuma u turističkim zonama.  

Molimo tvrtku Dezinsekcija d.o.o. za dostavu ponude za uslugu iz stavka 2. ovog 

zaključka.  

 

e) K. B. iz Zagreba, daje se suglasnost za korištenje javne površine u gradu Krku na 

Trgu Kamplin, na mikrolokaciji kod južne fasade katedrale ispred kvadratne kule 

– sudnice, za ulično pjevanje i sviranje na gitari, tri puta tjedno (ponedjeljkom, 

utorkom i nedjeljom) tijekom turističke sezone 2022. godine. 

 

Obvezuje se podnositelja zamolbe da prije korištenja javne površine kontaktira 

JUO Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo – Komunalnog redara.  

Javna površina navedena u stavku 1. ovog zaključka može se koristiti bez naknade, 

u vrijeme kad se na tom prostoru ne odvijaju manifestacije pod pokroviteljstvom 

Grada Krka i Turističke zajednice Grada Krka.   

 

f)  Prihvaća se Žalba M. B. iz Poljica, izjavljenu na Rješenje o komunalnom 

doprinosu KLASA: UP/I-350-06/21-01/97, URBROJ: 2170-9-03-05/1-22-3 od 19. 

siječnja 2022. godine. 

            Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da obračun visine komunalnog 

doprinosa za ozakonjenje manje slobodnostojeće jednostavne zgrade – garaža, 

spremište i cisterna izgrađene na k.č. 43/4 k.o. Poljica izvan građevinskog 

područja naselja Poljica  iskazanog obujma od 208,22 m3 veličine predmetne 

zgrade,  obračuna strankama u postupku (M. i M. B.), svakom  u visini od 50 % 

iznosa.   

           Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem naprijed navedenih 

odredbi ovog zaključka,  izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju komunalnog 

doprinosa.  

g) Prihvaća se ponuda Obrta „Žužić“ vl. Božidar Žužić iz Krka, broj: 03/22, za 

izradu, ugradnju i demontažu vanjskih prozora ostakljene stolarije na poslovnoj 

zgradi u vlasništvu Grada Krka, na adresi Trg Sv. Kvirina 1, u gradu Krku, u 

iznosu od 44.800,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

h) Prihvaća se ponuda tvrtke Cetis d.o.o. za usluge ispisa i kuvertiranja računa po 

obvezi komunalne i vodne  naknade,  te poreza na kuće za odmor  u 2022. godini, 

u iznosu od 22.267,97 kn. 

Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo.  

i) Na zahtjev Udruge branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz 

Zagreba, radi izmjene termina održavanja sajma stavlja se van snage Zaključak 
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Gradonačelnika KLASA:363-06/22-01/05, URBROJ: 2170-9-02/1-22-3 od 8. 

veljače  2022. godine. 

Udruzi  branitelja – malih poljoprivrednih proizvođača „Jabuka“ iz Zagreba, daje 

se suglasnost za korištenje prostora dijela Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku, 

(prostor dvorišta poslovnog objekta na k.č. 3194/14 k.o. Krk), za dane od 4. – 9. 

travnja 2022. godine, u vremenu od 09,00 - 19,00 sati, u cilju održavanja 

manifestacije „Najbolje od domaćeg i našeg“ i promocije malih OPG-ovca. 

 

                                                                     Ad 5.  

Prijedloge 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 ponuda Obrta za web, dizajn i marketing „Reality Crop“ u iznosu od 

1.600,00 kn (varijanta 1) te ponuda u iznosu od 1.000,00 kn. 

 

b) Prima se na znanje prijedlog Biskupije Krk za nastavak sufinanciranja radova u 

Frankopanskom Kaštelu na uređenju partera za 2022. godinu. 

Obzirom da sredstva nisu rezervirana u Proračunu za 2022. godinu, zadužuje se 

Odsjek za proračun i financije da osigura sredstva u Rebalansu Proračuna za 

2022. godinu. 

 

c) Prihvaća se ponuda tvrtke Elektron d.o.o. za izradu info table na stupovima za 

boćalište na igralištu u naselju Salatić, od 8.000,00 kn u koji iznos nije uključen 

iznos PDV-a.  

 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da obavijesti kolegij gradonačelnika o 

otvaranju igrališta u naselju Salatić, uz predstavnike Mjesnog odbora Vrh,  te 

članove Boćarskog kluba Krk. 

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Eurokonzalting d.o.o. za izradu projektnih prijedloga 

„IoT – network Grada Krka i otoka Krka“ i  „Dječji vrtić u Gradu Krku“ za 

prijavu na javni poziv „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte 

u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u iznosu od 19.000,00 u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

e) Prihvaća se ponuda tvrtke 4F-PROJEKT d.o.o. iz Kraljevice za snimanje na 

lokaciji Grad Krk-Stari grad, a koje se obavlja bespilotnom letjelicom-dronom u 

iznosu od 1.500,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 

 

f) Prima se na znanje troškovnik građevinskih i obrtničkih radova za rekonstrukciju 

građevine u Krku i prenamjenu u multimedijalni kulturni centar – 1. faza izrađen 

od Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva, Eda Hera dipl. ing. građ. 
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 Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da radi zahtjeva za promjenom statičkog 

sustava drvene krovne konstrukcije, zatraži izradu novog glavnog i izvedbenog 

projekta zamjene postojećeg statičkog sustava.  

Obvezuje se Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove da po dostavljenim 

troškovnicima Odsjeka za gospodarstvo pokrene postupak nabave. 

g)  

h) Prihvaća se ponuda tvrtke Pictor d.o.o. u iznosu od 3.675,00 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a. 

Zadužuje se Pododsjek za redarstvo da oprane automobile odveze na oslikavanje 

vozila. 

 

i) Prima se na znanje ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge „EL- AN 

MALINSKA“ za izradu temelja za stup punjača i izradu napajanja za punjač u 

iznosu od 5.168,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

Odgađa se donošenje zaključka o predmetnom pitanju. 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da pribavi ponudu za jače punionice. 

 

j) Prima se na znanje Dopuna zahtjeva tvrtke Premec j.d.o.o., glavnog izvođača 

radova na objektu „Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići“ na k.č. 

1858/5 k.o. Poljica, za povećanje cijene ugovorenih stavki ugovornog troškovnika 

građevinsko obrtničkih radova, zaprimljena dana 25. veljače 2021. godine. 

Zadužuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da izvrši provjeru 

dostavljene Dopune Zahtjeva iz stavka 1. ovog Zaključka. 

Ukoliko se utvrdi da je tvrtka Premec j.d.o.o. postupila sukladno točkama 14. 

(Dokazivanje porasta cijena) i 15. (Načini dokazivanja porasta cijena u odnosu na 

ugovorene cijene – metode) Smjernica za provedbu postupaka priznanja razlike u 

cijeni na temelju ugovora o građenju u slučajevima porasta cijena pojedinih 

građevinskih materijala i proizvoda, primjenom članka 627. Zakona o obveznim 

odnosima uz primjenu Zakona o javnoj nabavi, zadužit će se Odsjek za 

gospodarstvo za izradu III. Dodatka Ugovora. 

 

Ad 6. 

Prijedloge 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) Inicijative građana za proširenje građevinskog područja naselja: 

 

- Prima se na znanje zamolba A. F. iz Nenadića, za proširenje građevinskog 

područja naselja Pinezić, u smislu otvaranja nove zone turističke namjene i 

prenamjene zemljišta u zonu kamp/autokamp, za z.č. 1369, 1371/2,6,7 k.o. 

Skrbčići. 
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Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č. 1369, 1371/2,6,7 k.o. 

Skrbčići, nalaze  se izvan granica građevinskog područja, na obalnom području uz 

uvalu Sv. Fuske, južno od naselja Pinezići na području Grada Krka.  

Vezano za otvaranje nove zone turističke namjene i prenamjene zemljišta u zonu 

kamp/autokamp, potrebno je pristupiti Izmjeni i dopuni Prostornog plana 

uređenja PGŽ i Prostornog plana uređenja Grada Krka kako bi se stvorile 

pretpostavke za realizaciju zahvata.  

U okviru inicijative prema Primorsko goranskoj županiji za formiranje nove zone 

potrebno je izraditi detaljnu Integralnu studiju.  

Novo izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko – turističke namjene izvan 

naselja 

(kamp T-3) se proceduralno može uvrstiti u PPU Grada Krka tek nakon što se 

uvrsti u PPPGŽ. 

 

- Prima se na znanje zamolba P. B. iz Malinske, za proširenje građevinskog 

područja naselja Skrbčići, za  z. č. 109/2, 111/1, 2, 3, 4, 5 k.o. Skrbčići. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Krka čestice z.č. 109/2, 111/1, 2, 3, 4, 

5 k.o. Skrbčići, nalazi  se izvan granica građevinskog područja. 

Vezano za izmjenu i dopunu PPU Grada Krka, trenutno se izrađuju različite 

stručne podloge i elaborati koji služe kao priprema za izradu Prostornog plana. 

Nakon izrade istih pristupiti će se prvenstveno usklađenju PPU Grada Krka sa PP 

Primorsko – goranske županije i sa Zakonom o prostornom uređenju.  

Nakon postupka usklađenja prostorno planske dokumentacije razmatrat će se 

proširenje građevinskih područja naselja.  

 

b) Prihvaća se priključenje novoformirane čestice građevine stambene namjene z.č. 

183/5 k.o. Kornić (nastaje od z.č. 183/2, 183/3, 183/5 k.o. Kornić) na 

javnoprometnu površinu koja u Registru nerazvrstanih cesta Grada Krka nosi 

oznaku 150, preko čestica u vlasništvu RH i fizičkih osoba za koje će se u postupku 

ishođenja akta o građenju nadležnom tijelu stranke dostaviti dokaze o pravu 

prolaza.  

Grad Krk će izdati potvrdu glavnog projekta. 

 

c) Za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste planske oznake U-5.3 unutar poslovne 

zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, prihvaćaju se ponude tvrtke Geo-

VV d.o.o., Rijeka za: 

- Izradu elaborata objedinjavanja čestice u iznosu 7.000kn 

- Iskolčenje i elaborat iskolčenja u iznosu 4.800,00kn u koje iznose nije obračunat 

iznos PDV-a. 

 

d) Prihvaća se ponuda tvrtke Tehnoval d.o.o. za izradu troškovnika za 

rekonstrukciju javne rasvjete pokraj zgrade Općinskog suda u gradu Krku, u 

iznosu od 2.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  
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e) Obvezuje se Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša da ispita mogućnost 

izgradnje oborinskog kolektora pokraj zgrade T -com u gradu Krku.  

 

f) Prihvaća se ponuda tvrtke  Planimetar d.o.o., Gornji Dragonožec, za izradu 

analize legalizirane gradnje izvan građevinskog područja na području Grada 

Krka, u iznosu od 32.460,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

g) Vezano uz izvođenje radova na rekonstrukciji dijela ulice Kralja Tomislava u 

gradu Krku, obvezuje se Pododsjek za prometno redarstvo, JUO Grada Krka  da 

od ovlaštene tvrtke zatraži ponudu za izvođenje radova na horizontalnoj 

prometnoj signalizaciji. 

 

h) Prihvaća se troškovnik i procjena za projekt  „Rekonstrukcija javne rasvjete na 

području Grada Krka u 2022. godini“, izrađena od tvrtke Tehno-val d.o.o. Njivice 

i Ovlaštenog inženjera Eda Hera dipl. ing. građ. 

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 676.623,50kn + PDV što ukupno iznosi 

845.779,38kn (od čega se za građevinske radove odnosi 327.808,00kn + PDV a za 

elektromontažne radove odnosi 348.815,50kn + PDV). 

 

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

javne nabave.  

 

i) Vezano za zaključak Gradonačelnika Klasa: 360-02/19-01/11,  URBROJ: 2170-9-

02/1-22-19, od 28. veljače 2022. godine, zadužuje se Odsjek za opće, pravne i 

kadrovske poslove da hitno riješi imovinsko -pravne odnose za k.č. 1245/4 k.o. Krk 

( suvlasnički dio 1/3 T. E. Ž. J. R. F.) u svrhu provedbe elaborata objedinjavanja 

čestice.  

 

j) Prihvaća se troškovnik za rekonstrukciju dijela ulice Kralja Tomislava u gradu 

Krku, dostavljen od tvrtke GPZ d.d. čija procijenjena vrijednost radova  iznosi 

1.103.450,00kn + PDV što ukupno iznosi 1.379.312,50kn. 

 

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

javne nabave za „Rekonstrukciju Ul. Kralja Tomislava i dijela Ul. Ivana Zajca do 

raskrižja sa Ul. Ivana Mažuranića u gradu Krku – asfaltiranje“. 

Prima se na znanje informacija projektanta da je realan rok za izvedbu radova 20 

kalendarskih dana.  

 

 

Ad 7. 

Prijedloge Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće  
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Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se ponuda tvrtke DLS d.o.o. za izradu nacrta Izvješća o provedbi 

gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk, u iznosu od 6.100,00 kn u 

koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

b) Prima se na znanje Uputa o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za 2021. godinu, Klasa: 351-01/22-05/3, Urbroj: 2170/1-03-08/2-22-1, od 

17. veljače 2022. godine,  zaprimljeno od PGŽ, Upravnog odjela za prostorno 

uređenje , graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

Sukladno Uputi iz stavka 1. ovog Zaključka, Grad Krk  izraditi će Izvješće o 

provedbi gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Grad Krk, te će isto objaviti u 

službenom glasilu i na mrežnim stranicama Grada Krka. 

 

c) Prima se na znanje Obavijest i uputa za postupanje u vezi Programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara i TURS 2022. dostavljena od MUP, 

Ravnateljstva Civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe za 

prevenciju i pripravnost. 

Obvezuje se načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Krka da postupi sukladno 

odredbama iz Uputa.  

 

d) Na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine za prometnicu Klasa:944-05/14-

01/5, od 19. ožujka 2015. godine, Grad Krk preuzeo je izgradnju suhozida uz 

prometnicu, te se prihvaćaju ponude Obrta „Škarpelin“ za izradu jednostrukog 

kamenog suhozida u naselju Brzac, u iznosu od 34.500,00 kn, te za nabavu i 

prijevoz kamena potrebnog za izgradnju suhozida u iznosu od 39.000,00 kn  

(Obrtnik nije u sustavu PDV-a).  

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  14,30 sati. 

 

 

 

 

  

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 
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