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Na temelju članka 35b) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08 i 36/09) i članka 53. Statuta Grada Krka («Sluţbene novine Primorsko-

goranske ţupanije» broj 28/09 i 41/09) podnosi se 

 
 

IZVJEŠTAJ O RADU  
GRADONAČELNIKA GRADA KRKA 

za razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2011. godine 
 
 
 
UVOD 
 
Djelokrug i nadleţnosti Gradonačelnika izvorno su ureĎeni  Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem citiranog zakona Gradonačelnik: 

- zastupa Grad;  
- obavlja izvršne poslove u Gradu;  
- priprema prijedloge općih akata;  
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela na način i u 

postupku  propisanom statutom jedinice područne (regionalne) samouprave; 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne 

(regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 
zakonom i statutom; 

- odlučuje o stjecanju i otuĎivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne 
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuĎivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuĎivanje nekretnina i 
pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuĎivanje pokretnina i 
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, u kojem slučaju o 
tome odlučuje predstavničko tijelo. 

 
U odnosu na upravna tijela – Jedinstveni upravni odjel, Gradonačelnik: 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave 
u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga;  

- nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne) 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga; 

- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela; 

- odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u 
svezi s radom pročelnika koja nisu ureĎena tim Zakonom, u skladu s 
odredbama zakona kojima se ureĎuje radni odnos sluţbenika i namještenika u 
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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Temeljem Statuta  Grada Krka (članak 52.) ovlasti Gradonačelnika su: 

- utvrĎuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,  

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,  

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi 

ovlašteni predlagatelji,  

- predlaţe Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju 

proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,  

- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,  

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,  

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Krka, kao i prihodima 

i rashodima Grada Krka u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

Grada Krka,  

- odlučuje o stjecanju i otuĎivanju pokretnina i nekretnina Grada Krka čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih 

u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 

pokretnina i nekretnina), 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduţivanje i davanju jamstva za ispunjenje 

obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 

Grada Krka, ustanovama čiji je osnivač Grad Krk te izvanproračunskim 

korisnicima proračuna do iznosa od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,  

- utvrĎuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica 

odnosno udjela u trgovačkim društvima sukladno odredbama posebnih zakona,  

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Krka u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog 

rada, 

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Krka,  

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Krka,  

- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Krka, 

- utvrĎuje plan prijma u sluţbu u upravna tijela Grada Krka,  

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih 

kontrola u Gradu Krku,  

- podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,  

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,  

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim 

propisima,  

- odgovoran je središnjim tijelima drţavne uprave za obavljanje poslova drţavne 

uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Krka,  

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadleţnost zakonom, ovim 

Statutom, općim aktima Grada Krka ili drugim propisima.  

 

 O danim suglasnostima za zaduţivanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz 

stavka 1. podstavka 9. ovoga članka, Gradonačelnik je duţan Gradskom vijeću 

podnositi polugodišnja izvješća.  
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ZAMJENIK GRADONAČELNIKA 

Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Gradonačelnik moţe obavljanje odreĎenih 

poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku u skladu sa Statutom, u kojem slučaju 

mu ne prestaje odgovornost za obavljanje tih poslova. Temeljem označene ovlasti, 

Gradonačelnik je donio dana 13. srpnja 2009. godine Odluku o povjeravanju poslova 

zamjeniku gradonačelnika, Klasa:   022-01/09-01/2, Ur. broj:2142/01-02/1-09-1. 

Predmetnom Odlukom, Čedomiru Mileru, dipl. ing., zamjeniku gradonačelnika 

povjereni su poslovi iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata, 

praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području 

djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Krka koji se odnose na gospodarstvo, 

komunalnu infrastrukturu, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, protupoţarnu i civilnu 

zaštitu, organizaciju i koordinaciju gradske uprave, informatiku, informiranje, te 

izvještavanje Gradskog vijeća iz navedenog djelokruga nadleţnosti. Sastavni dio  

Odluke je i Ugovor o meĎusobnoj suradnji i podjeli nadleţnosti, ovlasti i odgovornosti 

za vrijeme zajedničkog obnašanja vlasti u Gradu Krku, Klasa.080-0109-01/3, Ur.broj: 

2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine. 

 
OPIS AKTIVNOSTI     

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su odrţavali 

veze i odnose s drţavnim tijelima, tijelima jedinica  lokalne samouprave na području 

Primorsko-goranske ţupanije, drugim ţupanijama,  sluţbenim predstavnicima drugih 

drţava, s graĎanima i javnošću općenito, time da je u ovom izvješću dat i prikaz 

protokolarnih aktivnosti. 

Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane Gradonačelnika 

i pripreme prijedloga prema Gradskom vijeću,  obavljala je Gradska uprava Grada, 

odnosno Jedinstveni upravni odjel i ustrojeni Odsjeci unutar istog. 

Kolegij gradonačelnika je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, a uz Gradonačelnika  

koji rukovodi radom Kolegija, čine ga zamjenik Gradonačelnika, predsjednik 

Gradskog vijeća, pročelnik JUO i voditelji Odsjeka. Na sjednicama Kolegija 

gradonačelnika od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine razmatrani su materijali 

pripremljeni, u pravilu, od strane pojedinih Odsjeka unutar Jedinstvenog upravnog 

odjela i pročelnika JUO i to u obliku: 

 nacrta prijedloga odluka (čije je donošenje u nadleţnosti Gradskog vijeća); 

 prijedloga odluka (čije je donošenje u nadleţnosti Gradonačelnika); 

 prijedloga pravilnika / uputa / planova / programa (čije je donošenje u nadleţnosti 
Gradonačelnika); 

 informacija; 

 izvješća; 
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 prijedloga za imenovanje; 

 prijedloga za pokroviteljstva i supokroviteljstva, sufinanciranja i sl. 
 

U izvještajnom periodu, tj. od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine odrţan je 21. 

Kolegij gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 455 Odluka i Zaključaka, 

od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 37 Odluka i 102 

Zaključaka.  

Sve teme, zahtjevi, prijedlozi, zamolbe i drugi podnesci stranaka, kao i doneseni 

Zaključci i Odluke po istima, koje su razmatrane na sjednicama Kolegija u ovom 

izvještajnom razdoblju, tj. od  65. Kolegija gradonačelnika, odrţanog 10. siječnja  do 

86. Kolegija, odrţanog 27. lipnja 2011. godine, prikazane su kroz Zapisnike Kolegija 

gradonačelnika, koji su objavljeni na web stranici Grada Krka. 

Prijedlozi odluka i drugih općih akata: 
 
Sukladno ovlaštenjima iz članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i članka 52. Statuta Grada Krka utvrĎeno je i podneseno Gradskom 
vijeću na razmatranje i odlučivanje ukupno 30 prijedloga odluka i drugih općih akata i 
to kako slijedi: 
 
- na 12. sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 10. oţujka 2011. godine podneseno je 

na razmatranje i odlučivanje 17 prijedloga; 
- na 13. sjednici Gradskog vijeća odrţanoj 25. svibnja 2011. godine podneseno je 

13 prijedloga; 
 

 Dio prijedloga odluka i drugih općih akata utvrĎen je i podnesen na razmatranje i 
donošenje Gradskom vijeću zbog provedbe usklaĎenja normativnih akata Grada 
uslijed stupanja na snagu novih zakona koji ureĎuju materiju – samoupravni 
djelokrug Grada kao jedinice lokalne samouprave, a osobito: 

 
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima; 
2. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odrţavanja površina 

zelenila na području Grada Krka; 
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvoĎenja graĎevinskih radova 

na području Grada Krka; 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 

poslovnog prostora; 
5. Prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:  

a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno 
gospodarstvo, 

b) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i 
financije,  

c) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene 
djelatnosti,  

d) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost 
spolova, 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka; 
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7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna 
akcijska grupa „Bjeloglavi sup“; 

8. Prijedlog Zaključka o utvrĎivanju prijedloga sudaca porotnika Ţupanijskog 
suda u  Rijeci; 

9.  Prijedlog Odluke o izboru osobe za izvoĎenje radova na odrţavanju 
nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne signalizacije na području 
Grada Krka; 

10. Prijedlozi Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to: 
a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (5/7 dijela k.č. 3840/4 (5/7 dijela z.č. 

1560/4) k.o. Krk-grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 438 m2, u naravi 
neizgraĎeno graĎevinsko zemljište u gradu Krku, koje se nalazi na 
području obuhvata DPU Pahlić – Marušić); 

b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1527/6 površine 410 m2 i z.č. 
1481/84 površine 197 m2, obje k.o. Kornić, u naravi neizgraĎeno 
graĎevinsko zemljište u naselju Kornić). 

11.  Prijedlozi mjera na provoĎenju sustava zaštite i spašavanja: 
a) Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 

2010. godinu; 
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Grada Krka u 2011. godini. 
12. Prijedlog Programa rada Centra za kulturu Grada Krka za 2011. godinu; 
13. Prijedlog Odluke o ostvarivanju ciljeva  Europske unije u području zaštite 

okoliša i štedljive potrošnje energije; 
14. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju sluţbenika i namještenika Grada Krka; 
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju - davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka 
Krka 

 
 

 Sukladno odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i 
ovlaštenju iz članka 52 Statuta Grada Krka, proslijeĎeni su Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje sljedeći prijedlozi: 
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2010. godinu s 

prilozima: 
a. Knjiga izdanih računa 2010. godine; 
b. Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 

31.12.2010.; 
c. Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2010., HBOR – 

sredstva poreza na dohodak za razvoj otoka; 
d. Izvod iz knjige javnog duga za 2010. godinu; 
e. Izvješće tekuće proračunske rezerve. 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2010. godine. 
 

 
 U okviru svojih ovlasti za utvrĎivanje prijedloga za donošenje dokumenata 

prostornog ureĎenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom ureĎenju i gradnji 
(«Narodne novine» broj 76/07 i 38/09)  u izvještajnom razdoblju najznačajnije 
aktivnosti, radnje i postupci odvijale su se oko  donošenja II. izmjene i dopune 
PPU Grada Krka. 
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U  svezi donošenja predmetnog Plana, a nakon odrţane prethodne i javne 
rasprave, te usvojenog Izvješća i utvrĎivanja Nacrt konačnog prijedloga II. 
izmjene i dopune PPU Grada Krka odrţano je niz radnih sastanaka sa ovlaštenim 
predstavnicima stručnog izraĎivača plana – Urbanističkog instituta Hrvatske 
d.o.o.  i predstavnika JU Zavod za prostorno ureĎenje PGŢ u cilju dorade i 
korekcija dijela tekstualnih odredbi za provoĎenje Plana.  
 
Nakon ishoĎenja pozitivnog mišljenja na konačni prijedlog II. izmjene i dopune 
PPU Grada Krka od strane JU Zavod za prostorno ureĎenje PGŢ, na predmetni 
Plan zatraţena je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureĎenja i 
graditeljstva. 
 

      Napomena: po pribavljenom mišljenju Javne ustanove Ţupanijski zavod za prostorno 

ureĎenje i planiranje Primorsko goranske ţupanije, Klasa: 350-02/11-05/1; Ur.broj: 69-

03/1-11-9 od 13. srpnja 2011. godine, i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, 

prostornog ureĎenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/11-11/33; Ur.broj:531-06-11-02 od 21. 

srpnja 2011.godine), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici odrţanoj  23. kolovoza 

2011. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana 

ureĎenja Grada Krka, koja je objavljena u «Sluţbenim novinama Primorsko-goranske 

ţupanije, broj 28/11 od 8. rujna 2011. godine.  

Nadalje, na 12. sjednici Gradskog vijeća, usvojen je Prijedlog Odluke o izradi 
ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ureĎenja naselja Krk. 

 
TakoĎer, za urbanističke planove ureĎenja i detaljne planove ureĎenja na 
području Grada čija je izrada u tijeku odrţano je niz sastanaka i drugih aktivnosti 
glede analiza prostora, priprema ugovora, prikupljanja ponuda i potrebnih 
prethodnih geodetskih poslova.   

 
 Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama 

podnesena su Gradskom vijeću na razmatranje sljedeća Izvješća i to: 
 

- Izvješće godišnjeg Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za 2010. 
godinu; 

- Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu. i 

-  Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih graĎevina za 2010. 
godinu. 

 
 

 Najznačajniji projekti Grada u izvještajnom razdoblju  
 

- Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju 
temeljem zaključenog Sporazuma i dalje sudjeluju Hrvatske vode, 
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U izvještajnom razdoblju nakon 
ishoĎene dokumentacije za graĎenje i provedenog postupka javne nabave za  
izbor izvoditelja u predmetu nabave: GraĎevinsko – monterski radovi s 
materijalom  u investiciji:  «Vodoopskrba Šotoventa, II faza, II etapa – 
gravitacijski cjevovod: Skrbčići – Brzac. U veljači 2011. godine započeli su 
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radovi na izgradnji ovog projekta, a trebali bi završiti u siječnju 2012. godine. 
Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.812.402,00 kn. GraĎevinski radovi 
financiraju se iz Programa razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. – 2012. 
godine, a nadzor iz sredstava Ponikve d.o.o. Krk. 
 

- Nastavljaju se pripremni radovi na izgradnji buduće školske sportske dvorane 
Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku. U izvještajnom razdoblju 
izvršeni su radovi na arheološkom istraţivanju i prateći pomoćni graĎevinski 
radovi pri arheološkom istraţivanju predmetnog prostora – lokaciji buduće 
sportske dvorane. TakoĎer, nakon ishoĎene dokumentacije za graĎenje 
(tender, troškovnik i dr.), u tijeku je provedba postupka javne nabave za 
izgradnju školske sportske dvorane u Krku. Radovi na izgradnji objekta trebali 
bi započeti početkom studenoga 2011. godine. 

 
- Nadalje, nakon ishoĎene dokumentacije i provedenog postupka javne nabave 

krajem prošle godine započeti su radovi na ureĎenju dijela kupališta na 
predjelu Draţica u gradu Krku (I. faza ureĎenja kupališta ispod bazena hotela 
Draţica) u ukupnoj vrijednosti radova s PDV-om u iznosu od 356.220,30 kn. 
Predmetni radovi na ureĎenju dijela plaţe na području Draţica dovršeni su 
polovicom oţujka 2011. godine.  

 
- TakoĎer, nakon ishoĎene dokumentacije i provedenog postupka javne 

nabave, tijekom lipnja 2011. godine započeli su radovi na ureĎenju prostora – 
Male vijećnice u Gradu Krku ( izvoĎenje strojarskih i elektroinstalacijskih 
radova, te nabava i ugradnja opreme i namještaja). Radovi na ureĎenju Male 
vijećnice trebali bi prema zaključenom Ugovoru biti dovršeni tijekom rujna 
2011. godine.  

 
- O ostalim projektima odnosno radovima na objektima i ureĎajima komunalne 

infrastrukture, te u svezi gradnje komunalnih vodnih graĎevina dana su 
posebna Izvješća na 12. sjednici Gradskog vijeća, temeljem odredbi Zakona o 
komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama. 

 
  Projekti Grada – u pripremi/prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su 

u tijeku realizacije   
 

- Projekt «Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta – Grad Krk«; 
Predmetnim projektom zamjene starih svjetiljki suvremenim, ekološkim, manje 
snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, te zamjene zastarjelih 
ţivinih ţarulja učinkovitijim – natrijevim visoko tlačnim ţaruljama je značajno 
smanjenje potrošnje električne energije, prema procjeni od 39%. TakoĎer, 
realizacijom projekta značajno će se utjecati na smanjenje zagaĎenja okoliša 
kroz smanjenjem emisija stakleničkih plinova kao što su CO“, SO“ i NOx. 
Nadalje, upotrebom zasjenjenih svjetiljki s ravnim staklom uvelike će se 
doprinijeti i smanjenju svjetlosnog zagaĎenja. Temeljem Odluke o odabiru 
korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
Klasa:310-34/10-03/00362, Urbroj:563-04-01/01-11-02 od 20. travnja 2011. 
godine, Fond za realizaciju predmetnog projekta odobrio je financijsku pomoć 
u visini do 54 % opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 254.059,88 kn.  
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- Nastavak projekta obnove gradskih zidina. U izvještajnom razdoblju započeti 
su radovi na arheološkim istraţivanjima od Vrata slobode do starog dječjeg 
vrtića. Dio zidina od «trokutaste« kule do obnovljenog dijela kod starog vrtića 
je u najgorem stanju. Dijelovi bedema nisu vidljivi zbog gustog trnja, korova i 
trstike Za ovaj projekt u ovoj godini Ministarstvo kulture sudjeluje sa 60.000,00 
kn;  

 
- «Muzej Grada Krka«. Planira se adaptacija sadašnjeg prostora koji bi sluţio 

kao muzejski prostor gdje bi bili izloţeni arheološki eksponati, Algarottijeva 
zbirka i dr.  Potrebna je rekonstrukcija zgrade obzirom da se radi o starim 
zidovima, meĎukatnim konstrukcijama, vratima, prozorima, ispitati 
mikroklimatske uvjete, odrediti postav muzeja, a nakon toga krenuti s 
izvoĎenjem radova na samoj zgradi. U izvještajnom razdoblju izvršena su 
arheološka istraţivanja i pristupilo se izradi projektne dokumentacije za 
zgradu Muzeja u Krku, Faza 1 - Idejno arhitektonsko rješenje;  

 
- U tijeku je realizacija Projekta ZOOB – operativni program IPA Slovenija – 

Hrvatska 2007.-2013. Radi se o Sporazumu o partnerstvu zaključenog 
izmeĎu Kmetijsko gozdarskog zavoda Slovenije, Grada Vodnjana, 
Znanstveno-raziskovalno središte Koper, Udruge Agroturist Vodnjan, Grada 
Krka i Udruge maslinara Krka «Drobnica» radi provedbe operacije pod 
nazivom: Smanjenje zagaĎenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi 
s naglaskom na maslinarstvo – s akronimom –ZOOB.  Ukupna visina troškova 
projekta iznosi 988.812,76 EUR-a. U projektu Grad Krk učestvuje sa 
47.026,76 EUR-a – prihvatljivi trošak (41.128,01 financira se od strane EU, 
cca 85%); 

 
- U pripremi je izrada projektne dokumentacije – Elaborata zaštite okoliša za 

pojedine nerazvrstane ceste na području Grada Krka u svrhu ishoĎenja 
potvrde Ministarstva zaštite okoliša, pšrostornog ureĎenja i graditeljstva o 
usklaĎenosti ulaganja s minimalnim nacionalnim standardima i usklaĎenosti 
ulaganja sa EU standardima iz područja zaštite okoliša, a u cilju prijave na 
Natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 301. 

 
 

 Aktivnosti Gradonačelnika na promociji Grada  
    - Otvorena gradska uprava  
 
 
Svakodnevno primanje graĎana prema prethodnom dogovoru, kao i otvorenost 
gradske uprave, nastavljeno je i u ovom izvještajnom razdoblju. Kolegijima 
gradonačelnika, koji pruţaju potpunu informaciju o radu gradonačelnika, njegova 
zamjenika i gradske uprave, zadrţan je kontinuitet javnosti otvorenog rada u Gradu. 
 
Izravna komunikacija graĎana s gradonačelnikom i dalje se odrţava gotovo 
svakodnevno u redovitim terminima za primanje graĎana u izvještajnom razdoblju 
na ovaj način primljeno je preko 200 graĎana koji kao najčešće probleme ističu 
nezaposlenost, imovinsko – pravne odnose, prostorno planske inicijative, izgradnja 
komunalne infrastrukture i dr. pitanja od svakodnevnog utjecaja na ţivot i rad 
graĎana.  
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Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je i aktivna suradnja s medijima s ciljem 
što potpunijega i kvalitetnijega informiranja graĎana o aktivnostima i projektima koje 
gradska uprava planira ili provodi.  
U tom smislu svaki utorak u 9,00 sati Gradonačelnik i Zamjenik gradonačelnika kroz 
informativni program Radia otok Krk izvješćuju o radu kolegija gradonačelnika i o 
drugim programima Grada. 
  
Informiranje graĎana kroz razvoj novih sadrţaja i alata na web stranici grada i dalje 
je jedan od prioritetnih ciljeva. U cilju ostvarenja istog, Grad Krk je sa tvrtkom 
Multilink d.o.o. iz Rijeke zaključio Ugovor o posluţivanju web stranica Grada te 
korištenja MS SQL baze podataka na Multilink posluţitelju, te sa tvrtkom Netcom 
d.o.o. iz Rijeke Ugovor o najmu programske opreme i pruţanju usluge hostinga.  
 
 

 Važnije protokolarne aktivnosti  Gradonačelnika i zamjenika  
 
U nastavku daje se saţetak – pregled vaţnijih aktivnosti i susreta gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika: 
 
 10. siječnja – sastanak  s Mladenom Pokrajčićem, ravnateljem Doma za 

starije i nemoćne osobe «Mali Kartec» u Krku; 
 11. siječnja – sastanak s predstavnicima Udruge umirovljenika «Šotovento» i 
                        –  sastanak  s direktorom TZ otoka Krka u svezi Programa TZ; 
 12. siječnja  – radni dogovor s arheolozima i projektantom u svezi arheoloških 

istraţivanja na lokaciji buduće školske sportske dvorane u Krku; 
      - HRT – novinar Mladen Stubljar, snimanje priloga za poljoprivrednu emisiju; 
 14. siječnja - Nova TV – M. Balen, snimanje priloga; 
 18. siječnja – HRT, Nataša Prpić, snimanje priloga;  
 19. siječnja – Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk; 
  20. siječnja – Emil Bratović i Tomo Sparoţić – radni sastanak u vezi 

sufinanciranja Projekta nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme za 
potrebe Thalassotherapie Opatija; sastanak JK «Plav»; 

 21. siječnja: Velika vijećnica u Krku – konstituirajuća sjednica Skupštine 
Turističke zajednice otoka Krka; 

 25. siječnja -  sjednica Vijeća TZ Grada Krka; 
 26. siječnja – prezentacija projekta kruţni tok na ulazu u naselje Krk i od 

strane NET COM-a iz Rijeke prezentacija Web-a Grada Krka; 
 28. siječnja – noć muzeja (Mjesni odbor Kornić); 
 31. siječnja – sastanak Koordinacije direktora Turističkih zajednica otoka 

Krka; 
 1. veljače – radni sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ureĎenja 

i graditeljstva na temu izrade II. Izmjene i dopune PPU Grada Krka; 
 3. veljače: Velika vijećnica u Krku – inicijativni sastanak za osnivanje LAG-a; 

radni sastanak u Opatiji sa ţupanom PGŢ i načelnicima općina otoka Krka na 
temu zajedničkog sufinanciranja Projekta nabave kapitalne neinvazivne 
kardiološke opreme: Komjuterizirana CT angiografija (MSCT) i magnetna 
rezonanca (MRI) za potrebe Thalassotherapie Opatija; 

 4. veljače: Velika vijećnica u Krku – radni sastanak s konzultantom za 
programe Europske unije i analiza  gradskih projekata  za IPARD mjere 301; 
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 7. veljače – sastanak  na temu prezentacije Venerinog hrama u Krku 
(arheolog Nino Novak, Robert Rist i dr.); 

 8. veljače -  Skupština TD Vecle d.o.o. Krk; 
 9. veljače -  TZ Grada Krka – radni sastanak predstavnika Koordinacije za 

manifestacije; 
 10. veljače – radni sastanak na temu realizacije programa ZOOB; 
 11. veljače -  Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk; sjednica Koordinacije 

gradonačelnika i načelnika otoka Krka u Vrbniku, konstituiranje Savjeta 
mladih Grada Krka;    

 14. veljače – sjednica Vijeća Turističke zajednice otoka Krka; prezentacija 
nalaza Venerinog hrama u Krku, te radni sastanak sa predstavnicima 
Konzervatorskog odjela u Rijeci na temu projekta: Dijecezenski muzej u Krku; 

 15. veljače – radni dogovor  u svezi priprema uzvratnog posjeta delegacije 
Grada Krka okrugu Evere (Bruxelles); 

 16. veljače – posjet Veleposlanika R Izrael, gosp. Yossia Amrania Gradu 
Krku, te upoznavanje sa kulturnim i prirodnim znamenitostima Grada, kao i 
razmjena iskustava i dobre prakse u rješavanju svakodnevnih potreba za ţivot 
i rad graĎana; 

 17. veljače: Dom Bajčići – Skupština Udruge umirovljenika “Poljica – 
Šotovento“; 

 20. - 25. veljače – posjet okrugu Evere (Bruxelles): kratki opis – saţetak 
posjete: potpisivanje Sporazuma o suradnji Grada Krka i Comune de Evere; 
primanje kod gradonačelnika Grada Bruxellesa, Freddya Thielemansa; posjet 
Parlamentu Belgije; posjet Senatu Belgije, posjet Skupštini regije Bruxellesa; 
javljanje na Radio otok Krk iz Bruxellesa; posjet sportskih objekata, dječjeg 
vrtića i jaslica u Comune de Evere; posjet gradu Brugge – u, sudjelovanje na 
predavanju u svezi odrţivih izvora energije (vjetra, sunca i s.); odrţan radni 
sastanak s predstavnicima Ureda HTZ-a u Bruxellesu; odrţan radni sastanak 
sa gosp. Borisom Grgićem, Veleposlanikom RH u Bruxellesu; u hotelu Marriot 
upriličena je prezentacija turizma Hrvatske i otoka Krka (pršut, sir, ţlahtina, 
Frankopani i sl.); sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća Comune de Evere; 

 28. veljače – radni sastanak sa predstavnicima Udruge umirovljenika Grada 
Krka; 

 1. oţujka – radni sastanak sa predstavnicima JU Zavodom za prostorno 
planiranje PGŢ u vezi izrade UPU Torkul; konačni prijedlog PPU Grada Krka 
dostavljen na suglasnost/mišljenje JU Zavodu za prostorno planiranje PGŢ; 

 2. oţujka – radni sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Skrbčić - Pinezić  
u svezi realizacije komunalnih Programa MO; 

  4. oţujka – posjet Konzula R Srbije, gosp. Milivojevića Gradu Krku; godišnja 
Skupština ŠRD «Lovrata» Krk; Pinezići: godišnja Skupština Udruge sopaca 
otoka Krka; 

 5. oţujka: Velika vijećnica u Krku – u organizaciji UABA predstavljen film i 
proslava «8 marta»; 

 7. oţujka – radni sastanak s predstavnicima TD Ponikve d.o.o. Krk i 
ovlaštenim sudskim vještacima glede postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje 
pristupne prometnice i ureĎaja za pročišćavanje otpadnih voda u Krku; Pazin: 
pres konferencija na temu «Kriza u JLS-ima»; 

 8. oţujka - prigodno obiljeţavanje «8. marta – Dana ţena» i završne 
svečanosti «Krčkog karnevala 2011.» (spuštanje karnevalske zastave, 
predaja ključeva Grada, paljenje pusta i dr.); 
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 9. oţujka -   sastanak  s predstavnicima Mjesnog odbora Milohnići  u svezi 
realizacije komunalnih Programa MO; 

 10. oţujka – radni sastanak Savjeta za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
Grada Krka; 

 11. oţujka - posjet zamjenika Veleposlanika Velike Britanije, Gradu Krku, te 
polaganje cvijeća na spomen obiljeţje na krčkom groblju; u Velikoj vijećnici u 
Krku odrţana godišnje Skupština Udruge veterana Domovinskog rata otoka 
Krka; 

 12. oţujka: Srednja škola «Hrvatski kralj Zvonimir» Krk» - natjecanje mladeţi 
Hrvatskog crvenog kriţa; 

 14. oţujka: Studentski kampus na Trsatu – osnivanje Alumni kluba; 
 15. oţujka - TZ Grada Krka – radni sastanak predstavnika Koordinacije za 

manifestacije TZ Grada Krka, Skupština TD Vecla d.o.o. Krk; sudjelovanje u 
emisiji na Kanal RI «Gromača»; 

 16. oţujka: Rijeka – radni sastanak s predstavnicima Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na temu zapošljavanja mladih i osposobljavanja za rad; 

 17. oţujka – sjednica Turističkog vijeća TZ otoka Krka; sjednica Upravnog 
vijeća JVP Grada Krka; 

 18. oţujka – sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja; Crikvenica: 
potpisivanje Povelje o podršci osoba s invaliditetom;  

 19. oţujka – u galeriji Decumanus u Krku: otvaranje izloţba fotografija 
Gradskog pjevačkog zbora Krk; 

 20. oţujka – sjednica Skupštine Lovačkog društva «Orebica» Krk; 
 22. oţujka: Rijeka – sastanak s predstavnicima Veleposlanstva Velike 

Britanije; 
 23. oţujka – sjednica Vijeća Turističke zajednice Grada Krka; 
 24. oţujka - Skupština Radia otok Krk; 
 25. oţujka – radni sastanak sa predstavnicima Radio Drava u svezi 

ulaganja/dokapitalizacije Radio otok Krk;   
 26. oţujka: Rijeka – sudjelovanje u akciji Udruge Nada: «Dani narcisa»; Velika 

vijećnica u Krku: - dodjela priznanja maslinarima na uspješnom 
osposobljavanju; 

 28. oţujka – sjednica Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk; 
 29. oţujka – sastanak  s predstavnicima Mjesnog odbora Kornić  u svezi 

realizacije komunalnih Programa MO; radni sastanak s predstavnicima tvrtke 
Libusoft Cicom oko odrţavanja radionica na temu: Upravljanje imovinom 
Grada Krka; 

 31. oţujka do 10. travnja – radni posjet i susret gradonačelnika i načelnika 
otoka Krka s krčkim iseljenicima u Nev Yorku u prigodi obiljeţavanja 20. 
godišnjice Kluba otok Krk i odrţavanja Hrvatskog dječjeg festivala u New 
Yorku.  

 13. travnja – snimanje emisije  «Kartulina s MIK-a; 
 14. travnja: Rijeka, HKD Sušak – svečana akademija u prigodi obiljeţavanja 

«Dan PG Ţupanije»; sjednica Skupštine TZ Grada Krka; Malinska: 
sudjelovanje u manifestaciji: izbor sportaša otoka Krka; 

 15. travnja: Rijeka – obiljeţavanje 50. obljetnice Tehničkog fakulteta; 
 16. travnja: Velika vijećnica u Krku – proslava 17. travnja i polaganje cvijeća 

na krčko groblje i spomen obiljeţje u Velikom parku; 
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 17. do 19. travnja – radni posjet  gradu Košice, R Slovačkoj, saţetak: 
razgovor sa predstavnicima Grada, javljanje za Radio otok Krk, prezentacija 
turističke ponude Grada Krka i krčke kuhinje; 

 21. travnja – otvaranje obnovljenog Dječjeg vrtića u Vrhu; 
 25. travnja – Drobnica fest u Krku (okrugli stol u konobi/lapidariju Volsonis, 

prezentacija zlatnih kapi, razgledavanje maslinarske staze i crkve sv. Sofije, 
nagraĎivanje najboljih maslinovih ulja; 

 27. travnja -  sjednica Skupštine TD Ponikve d.o.o. Krk; 
 29. travnja – godišnja Skupština KLO «Gromača»; 
 30. travnja – sudjelovanje u manifestacijama: Prvomajski inkubator, Proljeće 

na kotačima, te u hotelu Draţica proglašenje skijaša godine u organizaciji 
Hrvatskog skijaškog saveza; 

 1. svibnja – prvosvibanjska budnica u organizaciji Gradske glazbe Krk; 
 2. svibnja - radni sastanak sa predstavnicima Udruga umirovljenika Grada 

Krka; 
 3. svibnja – sjednica Skupštine Vecle d.o.o. Krk ( putem konferencijske veze), 

radni sastanak s predstavnicima MO Poljica u svezi vodoopskrbe (izgradnja 
dijela mjesne mreţe); 

 4. svibnja: Velika vijećnica u Krku – Skupština TZ otoka Krka; 
 5. svibnja – radni sastanak s predstavnicima tvrtke Urbanistica d.o.o. u svezi 

izrade UPU-a na području Grada, te radni sastanak s direktoricom TZ Grada 
Krka; 

 6. svibnja: Rijeka, WTC – obiljeţavanje 25 godina JU Zavoda za prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša PGŢ; odrţana radionica – upravljanje imovinom u 
organizaciji tvrtke Libusoft Cicom,   u dvorani Srednje škole «Hrvatski kralj 
Zvonimir» Krk odrţana manifestacija: «Zlatni otok pjeva»; 

 7. svibnja: Dom umirovljenika «Mali Kartec» Krk – otvaranje 5 ţupanijskog 
susreta umirovljenika i učešće na okruglom stolu; 

 10. svibnja - sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja; 
 11. svibnja – radni sastanak s ravnateljem ŢUC-a i direktorom TD Ponikve 

d.o.o. Krk i načelnikom Općine Punat u svezi rekonstrukcije ceste Dunat – 
Punat, te izgradnje kanalizacije, biciklističke staze i šetnice na predmetnoj 
dionici; 

 13. svibnja -  sastanak s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i direktorom Ponikve d.o.o. Krk u svezi priznavanja ulaganja u 
sanaciju odlagališta komunalnog otpada Treskavac; 

 14. svibnja – odrţavanje 10. Olimpijskog festivala Dječjih vrtića Hrvatske na 
Sportskom centru «Josip Uravić – Pepi» u Krku, odrţavanje Scuba Festa te 
podjela priznanja klubovima na krčkoj rivi; 

 16. svibnja – sudjelovanje na satu povijesti iz Domovinskog rata u Osnovnoj 
školi Vrh; 

 17. svibnja -  radni sastanak predstavnika Koordinacije za manifestacije TZ 
Grada Krka, radni sastanak s ravnateljicom Ţupanijske lučke uprave Krk; 

 18. svibnja – radni sastanak s predstavnicima Privredne banke Zagreb, 
Područnog odjela Rijeka u svezi ponude bankarskih usluga; 

  19. svibnja: Općina Baška - sjednica Koordinacije gradonačelnika i načelnika 
otoka;   

 20. svibnja – sastanak s Andrijom Karafilipovićem, tajnikom Hrvatskih 
društava prijateljstva, Baška, hotel Corinthia - Skupština Područne vatrogasne 
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zajednice otoka Krka, Malinska, hotel Malin – dodjela priznanja darivateljima 
krvi; 

 23. svibnja – radni sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture, 
Konzervatorskog odjela u Rijeci i Hrvatskog restauratorskog zavoda u svezi 
arheoloških istraţivanja na području buduće školske sportske dvorane u Krku, 
svečano otvaranje manifestacije «Kvarnerska rivijera» na Sportskom centru 
«Josip Uravić – Pepi» u Krku; 

 24. svibnja -   sastanak s vlasnikom i članovima uprave Valamar oko 
planiranih investicija/ulaganja u hotel Koralj u Krku; 

 25. svibnja - sjednica Vijeća Turističke zajednice Grada Krka; 
 26. svibnja – radni susret s načelnikom Policijske postaje Krk i suradnicima 

oko poduzimanja mjera i aktivnosti za predstojeću turističku sezonu, posjet 
Kristijana Jurjaka Gradonačelnika Grada Cresa u sklopu krčke manifestacije 
«Vinska promenada», razgledavanje Grada i upoznavanje sa kulturnim i 
prirodnim znamenitostima, te razmjena iskustava i dobre prakse u rješavanju 
svakodnevnih potreba za ţivot i rad graĎana; 

 27. svibnja - odrţana radionica – upravljanje imovinom u organizaciji tvrtke 
Libusoft Cicom, dodjela priznanja krčkim vinarima na Veloj placi, otvorenje 
izloţbe u galeriji Decumanus: «Vinorela»; 

 30. svibnja - radni sastanak s predstavnicima Hypo banke u svezi ponude 
bankarskih usluga; 

 31. svibnja -  sjednica Skupštine Jedriličarskog kluba «Plav» Krk; 
 1. lipnja: Zagreb – radni sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

sporta u svezi realizacije projekta izgradnje školske sportske dvorane u Krku; 
 2. lipnja – proslava Dana Srednje škole u Krku, u galeriji Decumanus postava 

izloţbe na temu ekologija i projekcija filma «Eko otok Krk»; 
 3. lipnja: galerija Decumanus: - otvorenje izloţbe akademskog slikara Ivana 

Fanuka; 
 4. i 5. lipnja – proslava sv. Kvirina zaštitnika Grada i krčke biskupije ( svečana 

sv. misa, turnir trojki, porinuće pasare, nastup KUD-a Vrh, gradske glazbe Krk 
i klape Intrada na Veloj placi i krčkoj rivi, boćarski turnir na Sportskom centru, 
u Frankopanskom kaštelu koncert «Crtići, crtići»; 

 7. lipnja: Rijeka – sudjelovanje na predstavljanju zbornika Branko Fučić na 
Filozofskom fakultetu u Rijeci; 

 10. lipnja - primanje za članove ŠRD «Lovrata» Krk za osvojene nagrade i 
uspjeh na Evropskom prvenstvu u udičarenju, svečanost podizanja «Plavih 
zastava» i otvaranje manifestacije «Jadranski susreti»; 

 12. lipnja – u Korniću odrţana manifestacija – fešta od presnac, u Omišlju 
svečano otvorenje Spomen doma krčkog folklora; 

 13. lipnja – sjednica Vijeća TZ otoka Krka, sjednica Skupštine SK «Maura 
kal», u Franjevačkom samostanu u Krku proslava sv. Antona; 

 14. lipnja: hotel Koralj – sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta, svečana 
sjednica Općinskog vijeća Općine Omišalj u prigodi Dana Općine; 

 17. lipnja -  odrţana radionica – upravljanje imovinom u organizaciji tvrtke 
Libusoft Cicom; 

 18. lipnja: Velika vijećnica – promocija knjige «Udarna grupa otoka Krka 1944. 
– 1945.» 

 20. lipnja: Rijeka – sudjelovanje u akciji i press konferenciji Hrvatske 
gospodarske komore: Kupujmo hrvatsko, doček karavane i odrţavanje 
festivalske večeri MIK 2011. na trgu Kamplin u Krku;   
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 21. lipnja - Skupština TD Vecle d.o.o. Krk; 
 22. lipnja: Lukovo – sudjelovanje u proslavi Dana antifašističke borbe; 
 24. lipnja: galerija Decumanus: - otvorenje izloţbe «Novi arheološki nalazi s 

otoka Krka iz zbirke Samblich»; 
 25. lipnja – proslava Dana drţavnosti: Dani Baranje u Gradu Krku, nastup 

Gradske glazbe Krk na Veloj placi; 
 26. lipnja: Novalja – sudjelovanje na finalnoj večeri MIK-a 2011. godine; 
 27. lipnja: Rijeka, Transadria -  sudjelovanje na promociji knjige «Trgovinska 

diplomacija», u Osnovnoj školi Krk – kamp mladih informatičara RH; 
 28. lipnja - radni sastanak predstavnika Koordinacije za manifestacije TZ 

Grada Krka; 
 29. lipnja: Punat – otvaranje spomenika braniteljima uz nazočnost ministra, 

Tomislava Ivića; 
 30. lipnja – završne svečanosti u Osnovnoj i Srednjoj školi: dodjela nagrada i 

knjiga za nastup na drţavna natjecanja, predaja maturalnih svjedodţbi; 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


