GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/19-01/02
Ur.broj:2142/01-02/1-19-89- 46
Krk, 18. lipnja 2019.

ZAPISNIK
sa 89. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 17. lipnja (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, Josip
Brusić, Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća, Marinko Bajčić, pročelnik JUO, Džimi
Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ana Bajčić Hrgovčić, stručni
suradnik za gospodarstvo i europske fondove, Andreana Gluvaković, voditeljica Odsjeka za
društvene djelatnosti, 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:
 Danijela Toth iz Krka i Ivan Kosić iz Pinezića - prijedlog za isplatu jednokratne
novčane pomoći za dijete.
 Irena Jurasić iz Milohnića, Milohnići 21 b – prijedlog za sufinanciranje boravka
djeteta Tina Rašića u jaslice Bubamara u Malinskoj.
 Ozana Nenadić iz Bajčića - prijedlog za dodjelu novčane nagrade kćeri Lari
Nenadić iz Bajčića 17/a, Krk, za postignute sportske rezultate.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Roditelji Marine Braut iz Kornića, Na zdenac 32 – zamolba za sufinanciranje
boravka djeteta u Područni vrtić u Puntu.
 Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk – prijedlog za davanje suglasnosti
o oslobađanju plaćanja učešća roditeljske naknade za kolovoz 2019. godine.
 Osnovna škola „Fran Krsto Frankopan“ Krk - prijedlog za sufinanciranje
održavanja 29. kampa informatičara.
 Roditelji Rahele Šunjić, iz Krka, I. Mažuranića 22 – zamolba za sufinanciranje
boravka djeteta u Područni vrtić u Njivicama.
 Šahovski klub „Krk“ iz Krka – zamolba za dodjelu financijske potpora male
vrijednosti za događaj „Međunarodno takmičenje u šahu „Ekipno prvenstvo Europe
u Českoj“.
 T.D. TT 1991 j.d.o.o. iz Sv. Antona, Malinska – prijedlog za sufinanciranje
organizacije ribarskih fešti koje bi se održavale na području Šotoventa.
Odsjek za gospodarstvo:
a) Razmatranje prijedloga uređenja ugostiteljskih terasa, te razmatranje pristiglog
troškovnika za uređenje terase ugostiteljskog objekta „Kula“ na obali Hrvatske
mornarice u gradu Krku.
b) Obrt za izradu suvenira „Oliva“ vl. Vedran Frtalić - prijedlog za postavu vitrine u
reklamne svrhe, na pročelju zgrade u ulici Dr. Dinka Vitezića 2, u staroj jezgri grada
Krka.
c) Primorsko goranska županija - prijedlog za sudjelovanje na Javni poziv za
sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka.
d) Primorsko goranska županija - prijedlog za sudjelovanje na Javni poziv za
sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za
2019. godinu.
e) Tvrtka Noliot d.o.o. iz Nenadića – ponuda za izradu pulta pored info pointa u
Interpretacijskom centru pomorske baštine.
Tvrtka Starmedia d.o.o. iz Opatije - ponuda za sudjelovanje u 3. sezoni emisije „Đir
s Davorom Jurkotićem“.
Lovačko društvo „Orebica“ Krk – prijedlog za sufinanciranje programa: „Praćenje
i izlov čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku“.
Zidarski obrt „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha – ponuda za dohranu plaža i
uređenje sunčališta na području grada Krka.
Prijedlog Anexa Ugovora o sufinanciranju Sportskog centra “Josip Pepi Uravić” za
2019. godinu, dostavljen od Nogometnog kluba Krk iz Krka.
Izvješće o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk Dječji vrtić “Katarina
Frankopan” Krk za pedagošku godinu 2019./2020.
Izvješće pročelnika JUO Grada Krka o provedenom postupku prijava na objavljeni
oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
izvršenog pregleda i obrade dokumentacije.
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9. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk obavijest o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, za
mjesec travanj 2019. godine.
b) HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk –
obavijest o prekoračenju priključne snage na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice, za
mjesec travanj 2019. godine.
c) Andreja Milić iz Krka, N. U. Algarottija 9 - zamolba za postavljanje ukrasnog bilja i
klupice ispred pročelja obiteljske kuće na naprijed navedenoj adresi.
d) OPG Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, 17. travnja 13 - zamolba za davanje suglasnosti za
produženje izvođenja građevinskih radova u naselju Lakmartin do 15. srpnja 2019. godine.
e) Tvrtka Turči d.o.o. iz Kornića - zamolba za davanje suglasnosti za postavu barskog stola
s pripadajućim stolicama za potrebe ugostiteljskog objekta “Stari Grad” u gradu Krku, na
adresi J. J. Strossmayera 10.
10. Tvrtka Hub Consulting d.o.o. iz Samobora - ponuda za usluge podrške u pozivu na
dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – izgradnja mreža
sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA
bijelim područjima.
11. Tvrtka Lama d.o.o iz Splita – ponuda za nabavu dodatnog Microsoft Windows 2019
servera, za potrebe tvrtke Inforojekt.
12. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka – ponuda za postavu Wi- fi sustava na lokaciji - istezalište
prema autobusnom kolodvoru u Krku.
13. Tvrtka Frisd d.o.o. iz Krka - ponuda za nabavu i postavu videokamere na području
Mjesnog odbora Skrbčić.
14. Tvrtka Fortius Inter Partes d.o.o. iz Pule – ponuda za osiguranje djelatnika Grada
Krka od posljedica nesretnog slučaja za razdoblje od 15. lipnja do 01. listopada 2019.
godine.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Andreana Gluvaković, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Na temelju članka 3. Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu
novorođenog djeteta („Službene novine PGŽ“ broj: 1/18), posvojiteljima Danijeli
Toth iz Krka i Ivanu Kosiću iz Pinezića, odobrava se isplata jednokratne novčane
pomoći za dijete Emili Kosić.
Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
 Kako dijete Irene Jurasić iz Milohnića, nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelj iz opravdanih razloga traži
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sufinanciranje boravka djeteta Tina Rašića u jaslice “Bubamara” u Malinskoj, Grad
Krk sufinancirati će razliku roditeljske uplate i ekonomske cijene jaslica Bubamara
u Malinskoj, za vrijeme pedagoške godine 2019./2020., odnosno najkasnije do 31.
kolovoza 2020. godine i to u iznosu koji nije viši od razlike roditeljske uplate i
ekonomske cijene u Ustanovi “Katarina Frankopan”.
 Grad Krk dodjeljuje Lari Nenadić iz Bajčića, novčanu nagradu za postignute
sportske rezultate i to:
- Rješenjem Hrvatskog olimpijskog odbora od 04. lipnja 2019. godine za “Sportaš
Hrvatske VI. Kategorije” i osvojeno 2. mjesto na Nacionalnom kadetskom prvenstvu
2018. u sportu veslanje.
Nalaže se Odsjeku za društvene djelatnosti da sukladno prednjem stavku ovog
zaključka pripremi Rješenje o isplati novčane nagrade u ukupnom iznosu od 3.000,00
kn za nagradu, temeljem naprijed navedenog Rješenja Hrvatskog olimpijskog
odbora, te za osvojeno 2. mjesto na Nacionalnom kadetskom prvenstvu 2018. u
sportu veslanje, i izvrši isplatu novčane nagrade.
 Kako dijete Marine Braut iz Kornića, nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Puntu, Grad Krk sufinancirati će boravak
djeteta Denisa i Marine Braut iz Kornića, (Marina Brauta rođ. 24.05.2016.), u vrtiću
u Puntu, do kraja pedagoške godine 2019./2020.
 Ustanovi Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk daje se suglasnost za
oslobađanje plaćanja vrtića za mjesec kolovoz 2019. godine za sve roditelje koji su
potpisali odjavu djece, kao i za sufinanciranje ekonomske cijene za djecu koja će
pohađati druge područne vrtiće za kolovoz 2019. godine.
Obrazloženje
Budući da će se u mjesecu kolovozu 2019. godine u Ustanovi Grad Krk Dječji vrtić
“Katarina Frankopan” Krk izvoditi radovi na sanaciji cijevi centralnog grijanja, te da
Ustanova u vrijeme izvođenja radova ne može poslovati, zatraženo je od Grada Krka kao
Osnivača, davanje suglasnosti za oslobađanje plaćanja vrtića za mjesec kolovoz 2019.
godine za sve roditelje koji su potpisali odjavu djece, kao i za sufinanciranje ekonomske
cijene za djecu koja će pohađati druge područne vrtiće za kolovoz 2019. godine, slijedom
navedenog odlučeno je kao u izreci Zaključka.
 Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk odobrava se financijska potpora za
održavanje 29. kampa informatičara, koji će se održati u Krku, od 19. - 29. lipnja
2019. godine, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka za 2019. godinu iz
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pozicije dodatni programi u osnovnom školstvu odobrava iznos od 7.000,00 kn, za
sudjelovanje na kampu dvadesetoro učenika s područja Grada Krka, prema
priloženom popisu škole.
 Kako dijete Rahele Šunjić iz Krka, nije primljeno u Dječji vrtić „Katarina
Frankopan“ Krk, radi popunjenih mjesta, a roditelji iz opravdanih razloga traže
sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću u Njivicama, Grad Krk sufinancirati će
boravak djeteta Rahele Šunjić iz Krka (David Šunjić Živković) , u vrtiću u Njivicama,
do kraja pedagoške godine 2019./2020.
 Na temelju prijave na Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u 2019. godini,
Šahovskom klubu Krk iz Krka, odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00
u cilju realizacije događaja „Međunarodno takmičenje u šahu „Ekipno prvenstvo
Europe u Českoj“.
 Podržava se prijedlog T.D. TT 1991 j.d.o.o. iz Sv. Antona, Malinska za sufinanciranje
organizacije ribarskih fešti koje bi se održavale na području Šotoventa.
Prema dogovoru s Turističkom zajednicom Grada Krka, Grad Krk i TZ Grada
sufinancirati će svaku manifestaciju s ukupno 10.000,00 kn, odnosno svatko u iznosu
od 50 % ( 5.000,00 kn).
Grad Krk odobrava korištenje javne površine na Rivi u naselju Pinezić za dane 21.
lipnja, 05. i 14. srpnja 2019. godine u vremenu od 20,00- 02.00 sata, u cilju održavanja
manifestacije Ribarskih fešti uz nastup glazbenih grupa.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložila je Ana Bajčić Hrgovčić, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Grad Krk pripremiti će za 2020. godinu, jednoobrazni model uređenja javne
površine za ugostiteljske objekte koji posluju u staroj jezgri grada Krka, odnosno
imaju Ugovor o zakupu javnih površina – terasa, u smislu dobave i postavljanja vaza
i cvijeća sukladno projektu hortikulturnog uređenja starogradske jezgre Grada
Krka, izrađenom od Studija Perivoj d.o.o. Malinska.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da do konca 2019. godine skupi 3 ponude za
izradu vaza, te predloži financijski model uređenja terasa, na način da zakupnici
terasa sami održavaju zelenilo.
b) Sukladno Pravilniku o uređenju stare jezgre Grada Krka, Obrtu za izradu suvenira
„Oliva“ vl. Vedran Frtalić daje se suglasnost za postavu jedne izložbene – reklamne
vitrine na pročelju zgrade u ulici Dr. Dinka Vitezića 2, u staroj jezgri grada Krka.
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c) Prima se na znanje prijedlog Primorsko goranske županije za sudjelovanje na Javni
poziv za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka.
Prihvatljive aktivnosti: izvođenje radova, nabavka opreme i usluga nadzora za
potrebe građenja za provedbu kapitalnog projekta.
Za sufinanciranje su prihvatljivi svi projekti ravnomjernog razvitka za koje su
ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak gradnje.
Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo da na navedeni Javni poziv prijavi projekt
rekonstrukcije zgrade DVD-a i izgradnju punionica za električne bicikle, te da uputi
tvrtku Ponikve eko otok Krk d.o.o. da prijavi poluukopane spremnike ili drugi
odgovarajući projekt na navedeni Javni poziv.
d) Prima se na znanje prijedlog Primorsko goranske županije za sudjelovanje na Javni
poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2019. godinu.
Prihvatljive aktivnosti sudjelovanja na predmetni Javni poziv jesu: radovi i stručan
nadzor u svrhu realizacije prijavljenog kapitalnog projekta, uz uvjet da su ispunjeni
svi zakonski uvjeti za početak gradnje.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da na Javni poziv iz stavka 1. ovog zaključka
prijavi projekt izgradnje vodovoda i kanalizacija na Malom Kartecu.
e) Prihvaća se ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića, za izradu pulta pored info pointa
u Interpretacijskom centru pomorske baštine, u iznosu od 3.125,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Ad 3.
Ponudu tvrtke Starmedia d.o.o. iz Opatije, za sudjelovanje u 3. sezoni emisije „Đir s Davorom
Jurkotićem“, obrazložio je Darijo Vasilić je, te je nakon rasprave donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Starmedia d.o.o. iz Opatije, za sudjelovanje u 3. sezoni emisije
„Đir s Davorom Jurkotićem“, u iznosu od 15.995,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
Obvezuje se Odsjek za proračun i financije da naprijed navedeni iznos isplatiti iz Proračuna
Grada Krka za 2019. godinu, iz pozicije - poticanje izdavaštva.
Ad 4.
Prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk za sufinanciranje programa: „Praćenje i izlov čaglja
kao alohtone divljači na otoku Krku“, obrazložio je Darijo Vasilić je, te je nakon rasprave donio
sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se prijedlog Lovačkog društva „Orebica“ Krk za sufinanciranje programa:
„Praćenje i izlov čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku“.
Na temelju Sporazuma o sufinanciranju programa „Praćenje i izlov čaglja kao alohtone
divljači na otoku Krku“ Klasa: 323-01/19-01/01, Urbroj: 2142/01-02/1-19-1, iz Proračuna
Grada Krka za 2019. godinu iz pozicije tekuće rezerve odobrava se iznos od 12.250,00 kn.
Ad 5.
Ponudu Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za dohranu plaža i uređenje
sunčališta na području grada Krka, obrazložio je Darijo Vasilić je, te je nakon rasprave donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. Vlado Kosić iz Vrha, za dohranu plaža
i uređenje sunčališta na području grada Krka, u iznosu od 49.482,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Ad 6.
Prijedlog Anexa Ugovora o sufinanciranju Sportskog centra “Josip Pepi Uravić” za 2019. godinu,
dostavljen od Nogometnog kluba Krk iz Krka, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Anexa Ugovora o sufinanciranju Sportskog centra “Josip Pepi Uravić”
za 2019. godinu (vidi prilog predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka).
U Anexu Ugovora predložena je dopuna članka 2. postojećeg Ugovora na način da se
mjesečna doznačena sredstva pored navedih namjena mogu koristiti i za usluge čišćenja i
održavanja prostorija Sportskog centra, nabavku deterđenata i drugih sredstava za čišćenje.
Ad 7.
Izvješće o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk za
pedagošku godinu 2019./2020., obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće Klasa: 601-01/19-01/63, Urbroj: 2142/01-16-01-19-1, od 30. svibnja
2019. godine, o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan”
Krk za pedagošku godinu 2019./2020.
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Ad 8.
Izvješće o provedenom postupku prijava na objavljeni oglas za prijam na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa, izvršenog pregleda i obrade dokumentacije, obrazložio je
Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
1. Na temelju Programa i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u JUO Grada Krka za 2019. godinu i objavljenog Oglasa za prijam –
Prijava potrebe za radnikom – Obrasca PR putem Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Regionalnog ureda Rijeka od 06.-10. lipnja 2019. godine za prijam 1
osobe u JUO, Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove na radno mjesto: stručni
suradnik za pravne poslove, izvršenog pregleda i obrade zaprimljene prijave, te
provedenog postupka izabire se:
– NATALIJA RAKIĆ, magistra prava (mag.iur)
OIB: 34792464665, iz Krka, Feliksa Zazinovića 1.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka dostaviti će se izabranoj kandidatkinji iz točke 1. ovog Zaključka i
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom uredu u Rijeci, sa ispunjenim
zahtjevom i drugom dokumentacijom u cilju zaključenja Ugovora o međusobnim
pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa.
Ad 9.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi skomeršić, te je
nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prima se na znanje Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o prekoračenju priključne snage na adresi Krk,
Obala Hrvatske mornarice, za mjesec travanj 2019. godine.
Grad Krk svesti će priključnu snagu za obračunsko mjesto broj 70900260, na adresi
Krk, Obala Hrvatske mornarice na priključnu snagu od 11,04 kW kao što je i
odobrena energetska suglasnost.
b) Grad Krk zaprimio je Obavijest HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk o kontinuiranom prekoračenju priključne snage
na adresi Krk, Obala Hrvatske mornarice (Ugostiteljski objekt Kula), odnosno o
utrošku veće snage električne energije nego je zakupljena.
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Na temelju naprijed navedene obavijesti obvezuje se Odsjek za komunalno
gospodarstvo da obavijesti zakupnika prostora tvrtku Riva com d.o.o. iz Krka, o
potrebi dokupa snage električne energije ili o postavi limitatora.
c) Andrei Milić, iz Krka, N. U. Algarottija 9, daje se privremena suglasnost za
postavljanje ukrasnog bilja i drvene klupice za sjedenje ispred pročelja obiteljske
kuće na naprijed navedenoj adresi.
Sukladno odredbama Pravilnika o oblikovanju stare jezgre Grada Krka, vrtni stol i
jedna stolica koji su postavljeni na pristupnom putu / odvojku prema frizerskom
salonu “Diva” potrebno je da budu pomični i od prirodnog materijala.
Zabranjena je postava plastičnih stolova i stolica.
Vlasnik je svoje sjedeće garniture koje se nalaze na javnoj površini dužan redovito
održavati, a u slučaju istrošenosti dužan ih je potpuno ukloniti.
Dana suglasnost vrijedi do 01. svibnja 2020. godine.
d) Prihvaća se zamolba OPG-a Mirjenko Mrakovčić iz Kornića, 17. travnja 13, te se
sukladno članku 4. uvodno navedene Odluke, odobrava izvođenje građevinskih
radova na krovištu i uređenju okoliša na građevini koja je namijenjena za kušaonicu
i prodaju, u naselju Lakmartin do 30. lipnja 2019. godine, dok se radovi na izvođenju
fasade objekta odobravaju do 15. srpnja 2019. godine.
e) Tvrtki Turči d.o.o. iz Kornića, za potrebe ugostiteljskog objekta “Stari Grad” u
gradu Krku, na adresi J. J. Strossmayera 10, daje se suglasnost za postavu barskog
stola promjera 60cm, s dvije barske stolice, koje bi trebale stajati uza zid kako se ne
bi ometala pješačka komunikacija u starogradskoj jezgri grada Krka.
Podnositelj zamolbe dužan je na žiro račun Grada Krka JUO, Odsjeka za komunalno
gospodarstvo uplatiti iznos od 400,00 kn godišnje za postavu 1 (jednog) barskog stola
s dvije visoke barske stolice, a sukladno Odluci o davanju u zakup javnih površina
za postavu privremenih objekata („Službene novine PGŽ“ broj: 18/10, 10/12 i 29/15).
Ad 10.
Ponudu tvrtke Hub Consulting d.o.o. iz Samobora, za usluge podrške u pozivu na dostavu
projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – izgradnja mreža sljedeće generacije
(NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima, obrazložio je
Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Hub Consulting d.o.o. iz Samobora, za usluge podrške u pozivu
na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava – izgradnja mreža
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sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim
područjima, u iznosu od 13.575,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Ad 11.
Ponudu tvrtke Lama d.o.o iz Splita, za nabavu dodatnog Microsoft Windows 2019 servera, za
potrebe tvrtke Inforojekt, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio
sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o iz Splita, za nabavu dodatnog Microsoft Windows
2019 servera, za potrebe tvrtke Inforojekt, u iznosu od 3.125,00 kn u koji iznos je uključen
iznos PDV-a.
Ad 12.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za postavu Wi- fi sustava na lokaciji - istezalište prema
autobusnom kolodvoru u Krku, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik
donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za postavu Wi- fi sustava na lokaciji istezalište prema autobusnom kolodvoru u Krku, u iznosu od 22.560,00 kn u koji iznos je
uključen iznos PDV-a.
Ad 13.
Ponudu tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i postavu videokamere na području Mjesnog odbora
Skrbčić, obrazložio je Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, za nabavu i postavu videokamere na
području Mjesnog odbora Skrbčić, u iznosu od 2.471,75 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a.
Ad 14.
Ponudu tvrtke Fortius Inter Partes d.o.o. iz Pule, za osiguranje djelatnika Grada Krka od posljedica
nesretnog slučaja za razdoblje od 15. lipnja do 01. listopada 2019. godine, obrazložila je Dinka
Pejnović, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
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Zaključak
Prihvaća se ponuda tvrtke Fortius Inter Partes d.o.o. iz Pule, za osiguranje djelatnika Grada
Krka od posljedica nesretnog slučaja za razdoblje od 15. lipnja do 01. listopada 2019. godine,
u iznosu od 3.676,84 kn, za godišnje osiguranje, sukladno ponudi Wiener osiguranja.

Kolegij gradonačelnika dovršen je u 17, 00 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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