GRADONAČELNIK

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
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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, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 52. Statuta Grada
Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09,13/13 i
20/14) podnosi se

IZVJEŠTAJ O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

UVOD
Djelokrug i nadležnosti Gradonačelnika izvorno su uređeni 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 otuđivanju 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 otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje 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 uređena tim Zakonom, u skladu s
odredbama zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Temeljem Statuta Grada Krka (članak 52.) ovlasti Gradonačelnika su:
-

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

-

-

-

-

donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
predlaže 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 otuđivanju 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 zaduživanje 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,
utvrđuje 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 Jedinstveni upravni odjel Grada Krka,
imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,
odgovara za zakonitost rada upravnih tijela - JUO Grada Krka,
donosi pravilnik o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj
upravi Grada Krka,
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela -JUO 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 državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Krka,
obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim
Statutom, općim aktima Grada Krka ili drugim propisima.
Novim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(Narodne novine broj: 144/12) imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova,
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trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim Zakonom nije
drugačije određeno.
O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz
stavka 1. podstavka 9. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću
podnositi polugodišnja izvješća.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Gradonačelnik može obavljanje određenih
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, protupožarnu i civilnu
zaštitu, organizaciju i koordinaciju gradske uprave, informatiku, informiranje, te
izvještavanje Gradskog vijeća iz navedenog djelokruga nadležnosti. Sastavni dio
Odluke je i Ugovor o međusobnoj suradnji i podjeli nadležnosti, ovlasti i odgovornosti
za vrijeme zajedničkog obnašanja vlasti u Gradu Krku, Klasa: 080-01/09-01/3,
Ur.broj: 2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine.
OPIS AKTIVNOSTI
Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su održavali
veze i odnose s državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave na području
Primorsko-goranske županije, drugim županijama, službenim predstavnicima drugih
država, s građanima 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.srpnja do 31. prosinca 2015. godine razmatrani su materijali
pripremljeni, u pravilu, od strane pojedinih Odsjeka unutar Jedinstvenog upravnog
odjela i pročelnika JUO i to u obliku:
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nacrta prijedloga odluka (čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća);
prijedloga odluka (čije je donošenje u nadležnosti Gradonačelnika);
prijedloga pravilnika / uputa / planova / programa (čije je donošenje u nadležnosti
Gradonačelnika);
informacija;
izvješća;
prijedloga za imenovanje;
prijedloga za pokroviteljstva i supokroviteljstva, sufinanciranja i sl.

U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine održano je 18.
sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 553 Odluka i
Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 81 Odluka i
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 91. Kolegija gradonačelnika, održanog 06. srpnja do
109. Kolegija, održanog 28. prosinca 2015. 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 utvrđeno je i podneseno Gradskom
vijeću na razmatranje i odlučivanje 56 prijedloga odluka, planova, zaključaka i drugih
općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada Krka.
Dio prijedloga odluka i drugih općih akata utvrđen je i podnesen na razmatranje i
donošenje Gradskom vijeću zbog provedbe usklađenja normativnih akata Grada
uslijed stupanja na snagu novih zakona koji uređuju materiju – samoupravni
djelokrug Grada kao jedinice lokalne samouprave.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i
136/12) i ovlaštenju iz članka 52 Statuta Grada Krka, proslijeđen je Gradskom
vijeću na razmatranje i usvajanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. (Gradsko
vijeće usvojilo je prijedlog 30. rujna 2015. godine) i prijedlog Proračuna Grada
Krka za 2016. godinu, Projekcija Proračuna za razdoblje 2017.- 2018. godina,
Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. -2018. godine (Gradsko vijeće
usvojilo je prijedloge 28. prosinca 2015. godine).
U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane
su 3. sjednice Gradskog vijeća. U nastavku daje se pregled tema po
sjednicama koje su Gradskom vijeću upućene na razmatranje i odlučivanje i to
kako slijedi:
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 Na 16. sjednici GV-a održanoj 16. srpnja 2015. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 17 prijedloga i to:
1. Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća, određivanje zamjenika i početak

obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća i to:
a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanjem u
mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana);
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata
člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Gradskog vijeća i
c) Davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća.
2.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost
predsjednika Gradskog vijeća.
3.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.
4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća.
5. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća.
6. Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).
8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne
Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.
10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (1/2 dijela z.č. 1231/1 površine 1028,50
m2; 1/2 dijela z.č. 1231/3 površine 507 m2 i 3138/8654 dijela z.č. 1231/2
površine 3138 m2, sve k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u
privrednoj zoni grada Krka).
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Krka.
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Grada Krka.
14. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za razvoj, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša.
15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića “katarina Frankopan“ Krk.
16. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada
Krka.
17. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za
razvoj otoka Krka.
 Na 17. sjednici GV-a, održanoj 30. rujna 2015. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 9 prijedloga i to:
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015.
godinu.
2.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017.
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3.Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2015. godine.
4.Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2015. godinu.
5.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su
od interesa za razvoj otoka Krka.
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata.
7.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama Gradonačelnika, Zamjenika
gradonačelnika, te službenika i namještenika Grada Krka.
8.Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk – prijedlozi zaključaka o davanju
prethodne suglasnosti i to:
a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk i
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan“ Krk;
9.Prijedlog Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje
2015. – 2017.
 Na 18. sjednici GV-a održanoj 18. prosinca 2015. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 24 prijedloga i to:
1.Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća, određivanje zamjenika i početak
obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća i to:
a)Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanjem u
mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana);
b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana
Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Gradskog vijeća i
c) Davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća.
2.Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća.
3.Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu.
4.Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih Programa Grada Krka
za razdoblje 2015.-2017. godine.
5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2015. godinu.
6.Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. godini.
7.Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
8.Prijedlozi Izmjena Programa korištenja/raspodjele sredstava (boravišna i
ekološka) i to:
a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015.
godinu;
b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015.
godinu.
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9.Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. - 2015. godine.
10.Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcija proračuna za
razdoblje 2017.-2018.
11.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
12.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
13.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu.
14.Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava (boravišna, ekološka i
spomenička) i to:
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu;
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu i
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.
15.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
16.Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Agenciji
za pravni promet i posredovanje nekretnina k.č. 2286/1 k.o. Krk – grad (zemljišno
knjižna oznaka, z.č. 850/1 k.o. Krk), površine 3958 m2, radi izgradnje stanova po
programu društveno poticane stanogradnje).
17.Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta ( Grad prodaje neizgrađeno građevinsko
zemljište koje se nalazi na području Lunta u gradu Krku i to: 361/453 dijela z.č.
1699/2 i 129/514 dijela z.č. 1699/1, obje k.o. Krk (dio k.č. 3873/6 k.o. Krk – grad),
vlasništvo Grada Krka).
18.Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č. 2534/3 k.o. Linardići,
površine 2144 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u popis I, kao
javno dobro –putevi).
19.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za daljnje raspolaganje zemljištem u
vlasništvu Snježane Roso Ručević i Tomislava Ručević iz Krka, Zagrebačka 35
( z.č. 1057/6 (k.č. 2207/2, površine 61 m2 i z.č.1055/3 (k.č. 2209/3), površine 402
m2, obje k.o. Krk).
20.Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za
razdoblje od 2016.-2018. godine.
21.Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka.
22.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o
kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
23.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan” Krk.
24.Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada
Krka.
 Društvene djelatnosti
Na osnovi Javnog poziva za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih
potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa
za udruge građana koji djeluju u gradu Krku za 2015. godinu, a koji je objavljen
na temelju Zaključka gradonačelnika od 28. 8. 2014. godine, Odsjek za društvene
djelatnosti na sjednici Kolegija gradonačelnika 30. studenog 2015. godine podnio
Izvješće o odobrenim sredstvima i transferima do 30. studenog 2015. godine
prema Programu javnih potreba za 2015. godinu.
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Temeljem Ugovora o financiranju programa korisnika u 2015. godini isplaćena su
sredstva za realizaciju njihovih programa.
U Proračunu Grada Krka za 2015. godinu osiguran je iznos od 280.000,00 kn za
dodjelu stipendija učenicima i studentima, te je Grad Krk za školsku/akademsku
2015./2016. godinu dodijelio ukupno 46 stipendija.
Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine PGŽ“ broj:20/14) u
razdoblju srpanj – prosinac 2015. ostvarena su sljedeća prava iz područja
socijalne skrbi Grada.

Redni
broj
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7

8.

Pomoć za opremu
novorođenog djeteta
Subvencioniranja troškova
produženog boravka u
osnovnim školama
Pomoć za podmirenje
troškova prehrane učenika
u Osnovnoj školi
Pomoć za podmirenje
troškova prijevoza djeteta s
teškoćama u razvoju
Jednokratna novčana
pomoć
Poklon paketi povodom
blagdana osobama u
socijalnoj potrebi te
starijim osobama
Pomoć za podmirenje
troškova stanovanja
(električna energija,
najamninama i sl)
Stipendije učenicima i
studentima

Iznos

Broj korisnika

80.000,00

33

8.280,00

4

10.297,00

19

7.486,00

5

27.313,00

10 kućanstva

39.976,00

207

11.398,00

4

84.400,00

46

Za sva navedena prava, sredstva su osigurana u Proračunu Grada Krka za 2015.
godinu.
 Komunalno gospodarstvo
Tijekom izvještajnog perioda komunalno gospodarstvo obavljalo je poslove i zadatke
nad provedbom Odluke o komunalnom redu, kao i ostalih odluka Gradonačelnika,
odnosno Gradskog vijeća po službenoj dužnosti, preventivno, te po prijavama i
zahtjevima Mjesnih odbora i građana.
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Redni
broj

Naziv akta

1.

Rješenje o usvajanju zahtjeva za
oslobođenje od plaćanja komunalne
naknade
Rješenje o odbijanju zahtjeva za
oslobođenje od plaćanja komunalne
naknade
Rješenje o otpisu duga radi zastare

2.

3.
4.
5.

6.
7
8.
9.

Broj
zaprimljenih
predmeta

Rješenje o promjeni obveznika
plaćanja komunalne naknade
Rješenja o ovrsi za komunalnu
naknade
Rješenje o obračunu komunalnog
doprinosa
Rješenja o djelomičnom oslobođenju
plaćanja komunalne naknade
Rješenje o obračunu naknade za
legalizaciju
Suglasnost za prekop javne površine

Broj riješenih
predmeta

15

15

0

0

1

1

147

135

83

59

183

153

19

19

136
42

129
42

Dana 3.kolovoza 2015. godine započelo je terensko djelovanje prometnog redarstva
na području Grada Krka.
Prometni redar obavlja poslove nadzora prometa u mirovanju, upravlja prometom, te
poduzima ostale mjere sukladno ovlastima propisanih Zakonom o sigurnosti prometa
na cestama i Prekršajnim zakonom.
Ovlast za sankcioniranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila proizlazi iz
Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je člankom 5. stavkom 4. određeno da:
sukladno odredbama ovoga Zakona, mogu, osim ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove, obavljati i jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu suglasnost
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Naročita pozornost obraćena je na prekršaje nepropisno zaustavljanje ili parkiranje
na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila sa invaliditetom, kao i parkiranja na
mjestu rezerviranom za dostavu, nogostupima i sl.
U periodu od 3. kolovoza 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, od strane
prometnog redara izdano je 281 upozorenje, te 217 obavjesti odnosno kazni za
počinjeni prekršaj. Za sve neplaćene kazne, prometni redar vodi prekršajni postupak
koji obuhvaća slanje obavjesti, izdavanje prekršajnog naloga, dostava sudu na
postupanje, te slanje prijedloga za provođenje ovrhe.
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 POS
Grad Krk je u postupku realizacije projekta izgradnje POS-ovih stanova kojim će se
novi kompleks POS-ovih stanova, sukladno odredbama važećeg Urbanističkog
plana uređenja naselja Krk, graditi na istočnom ulazu u grad, u neposrednom
susjedstvu kapele sv. Lucije i benzinske postaje, na zemljištu u vlasništvu Grada.
Usvojena je Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju POS-ovih stanova, objavljen je
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana, formirana je lista reda
prvenstva – Konačna lista.
Grad Krk donio je Odluku da će Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina
k. č. 2286/1 k.o. Krk – grad površine 3958 m2 radi izgradnje stanova prema programu
društveno poticane stanogradnje. Ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju ceste
koja je bila uvjet za formiranje čestice za izgradnju POS-ovih stanova, nakon čeka je
izrađen parcelacijski elaborat. U pripremi su Ugovori o međusobnim pravima o
obvezama koje bi Grad Krk uskoro trebao potpisati sa Agencijom za pravni promet
nekretninama.
 Aktivnosti na realizaciji / izradi prostorno planske dokumentacije nastavljene su
prema planiranoj dinamici:




Usvojena je Odluka o donošenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka, te ;
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), kao i
Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. - 2015. godine.

Održana je ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Kornić.
Gradnja i izrada projektne dokumentacije odvija se sukladno Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te je u izvještajnom razdoblju izrađena
odgovarajuća projektna dokumentacija za pojedine zahvate, a za one zahvate za
koje je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potreban akt za građenje,
ishođene su lokacijske dozvole, odnosno Rješenje o građenju.
Od značajnije dokumentacije izdvajaju se:
-

građevinska dozvola za Multimedijalni kulturni centar u gradu Krku;
lokacijska dozvola za izgradnju Zapadne gradske zaobilaznice;
lokacijska dozvola za izgradnju ceste na području POS-a;
lokacijska dozvola za izgradnju hangara Jedriličarskog kluba „Plav“ Krk;
u tijeku su postupci ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka i II. izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).

Uspješno je završen je projekt IPARD - projekt nerazvrstanih cesta na području
Grada Krka za sredstva predpristupnog fonda IPARD, mjera 301.
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 U izvještajnom razdoblju tvrtka Vecla d.o.o. za investicijsko održavanje plaža i
javnih površina utrošila je 75.733,00 kn (nabava i dopuna dekorativne rasvjete,
izrada i montaža ograde na stazi prema Domu zdravlja, nabava sadnica
stablašica i grmova za uređenje nove zelene površine na Lizeru prema
prihvaćenom projektu krajobraznog uređenja).
 Od strane tvrtke Ponikve Eko otok Krk u razdoblju od srpnja do prosinca 2015.
dovršeni su radovi na II. fazi sanacije odlagališta Treskavac. Ukupna vrijednost
investicije iznosila je 18.503,684,66 kn.
Budući da je po okončanju sanacije odlagališta ostalo nerealiziranih sredstava u
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po ranije potpisanom ugovoru,
upućen je zahtjev za sufinanciranje kompostane, te se u tom smislu očekuje
nastavak suradnje s Fondom tijekom 2016. godine.
Uspješno je uveden sustav odvoza miješanog i biorazgradivog otpada „od vrata
do vrata“, te je projekt u potpunosti zaživio tijekom turističke sezone i dao
zadovoljavajuće rezultate.
Realizirana je i rekonstrukcija sortirne linije, te je Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost s Gradom Krkom sklopio Ugovor o sufinanciranju
predmetne investicije, te je u Proračun Grada Krka od strane Fonda uplaćen
iznos od 1.979.040,00 kn.
Tijekom turističke sezone, kada se skupljaju najveće količine otpada, nova
sortirna linija je na dnevnoj bazi obrađivala sav korisno prikupljeni otpad, što
dokazuje opravdanost investicije.
Nadalje, nastavljene su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za buduću
pretovarnu stanicu.
Tijekom 2016. godine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost tvrtka „Ponikve Eko otok Krk“ realizirati će nabavu 10.000 komada
plavih i žutih kanti za odvojeno skupljanje papira i plastike koje će se podijeliti
svim domaćinstvima, te će tako sustav „od vrata do vrata“ biti cjelovit.
Nakon intezivnih priprema u prvoj polovici godine Radna jedinica energetika je s
danom 1. srpnja 2015. godine preuzela usluge održavanja javne rasvjete za
područje Grada Krka.
U tu svrhu iz vlastitih sredstava tvrtka Ponikve Eko otok Krk je nabavila specijalno
vozilo sa košarom u vrijednosti 469.204,18 kn.
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 JAVNA VATROGASNA POSTOJBA GRADA KRKA

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka određena je kao glavna i operativna
vatrogasna postrojba za cijelo područje otoka i ima odgovornost zaštite od požara na
područjima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. Na osnovi Procjene i plana
zaštite od požara dimenzionirana je za gašenje istodobno 2 požara, te prema tome
organizacijski je postavljena za rad u smjenama u neprekidnom radu od 24 sata, sa
minimalno 5 operativaca u smjeni.
Kao i prijašnjih godina rad JVP Grada Krka je i u 2015. g. bio usko vezan uz
djelatnost Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, te 5 otočkih DVD-a, pojačana
od 2015. godine i sa 2 novoformirana vatrogasna odjeljenja za područja Općina
Malinska – Dubašnica i Punta. Aktivnosti su se kao i prijašnjih godina prvenstveno
bazirale na preventivnom djelovanju u cilju sprečavanja nastanka požara i eksplozija,
te kurativnom djelovanju na intervencijama.
Posebna pažnja posvetila se je djelotvornoj pripremi za ljetnu požarnu sezonu prema
Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku, nabavci sredstava i opreme, uređenju zgrade i
okolnog dijela, te kvalitetnom povećanju razine osposobljenosti i zaštite djelatnika
ove Postrojbe.
 U izvještajnom razdoblju, u području kulture zabilježen je veliki broj programa,
projekata i manifestacija u organizaciji Centra za kulturu Grada Krka i Turističke
zajednice Grada Krka.
Projekti Grada – u pripremi/prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su u
tijeku realizacije
 Projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Krka za kojeg
su odobrena sredstva iz IPARD programa na temelju Ugovora sklopljenog 2014.
godine, započeo je s provedbom početkom 2015. godine te je završen u rujnu
2015. godine.
Ugovorena vrijednost radova iznosila je 2.046.579,40 kn bez PDV- a (Izvoditelj
radova: GP Krk d.d. Krk).
U sklopu projekta rekonstruirano je 9 dionica nerazvrstanih cesta u ukupnoj
dužini 6,7 km.
Po okončanoj situaciji tvrtke GP Krk d.d. ukupno izvedena vrijednost radova
iznosi 1.997.376,28 kn bez PDV-a.
Ukupno odobrena sredstva iz Eu fondova: 1.673.203,58 kn uplaćena su dana 10.
prosinca 2015. godine.
 LOKNA – 16.6.2015. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu između Javne
ustanove ''Priroda'', Geodetskog instituta Slovenije, Javnim zavodom Krajinski
park Ljubljansko gorje i Grada Krka o suradnji na projektu LOKNA – Očuvanje i
promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost.
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Svrha projekta je zaštita prirodnog nasljeđa koje uključuje obradu i skrb za
vodene biotope koji su na različite načine nastali na zaštićenim područjima ili
područjima koja su u postupku zaštite.
Na području Grada izvršilo bi se očuvanje i sanacija postojećih lokvi te edukacija
javnosti koje bi rezultiralo njihovim zaštićivanjem i to jedinstvenim stručnim
pristupom koji će se izvoditi na uključenom prekograničnom području Slovenije i
Hrvatske.
Program je sufinanciran iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 20072013., a razdoblje provedbe je od 2.2.2015.-1.5.2016. godine.
Ukupni trošak projekta: 274.870,24 EUR
Zatraženi iznos IPA sredstava za cjelokupni projekt: 233.639,69 EUR
Troškovi projekta koji se odnose na Grad Krk:
Odobreni troškovi
1. OSOBLJE
1.1. Plaća – organizator aktivnosti
1.1. Plaća – koordinator aktivnosti
1.2. Put i smještaj
2. VANJSKE USL
Info tabele
Tiskarske usluge
Otvorenje staze
Izrada fotografija za izložbu
Čišćenje lokava
Otvaranje izložbe
Izrada i tisak karte poučne staze
Catering na događajima
3. ADMINISTRATIVNI TR.
UKUPNO:

ukupno
Eur
2.559,36
2.964,38
461,74
2.374,67
1.622,69
989,45
1.319,26
3.957,78
593,67
1.978,89
131,93
418,98
19.372,80

Sufinanciranje od strane EU fondova predviđeno je u iznosu od 85% prihvatljivih
troškova, a preostalih 15% predstavlja vlastito učešće Grada u projektu.
1. privremeni izvještaj podnesen je 31. kolovoza 2015. godine. Potvrđeni su izdaci
u iznosu od 16.222,70 kn (2.128,12 EUR), od čega se iz EU fondova očekuje
isplata 1.808,90 EUR u protuvrijednosti u kunama.
Preostala sredstva za utrošiti do kraja projekta: 17.244,68 EUR.
 Provedba projekta Modernizacije sustava javne rasvjete – II. faza – projekt je
prijavljen u siječnju, a odnosi se na zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne i
vanjske rasvjete ekonomski učinkovitijim. Ukupna vrijednost projekta s nadzorom
procijenjena je na 1.212.682,36 kn, od čega se iznos od 1.190.432,36 kn odnosi
na isporuku i montažu svjetiljki, a 22.250,00 kn na stručni nadzor.
od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno je 59,51%
ukupne investicije, odnosno 721.607,92 kn. Sredstva će biti uplaćena nakon što
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se podnese izvješće o izvršenom ulaganju Fondu na kraju projekta koji je
planiran za prvi kvartal 2016. godine.
Za isti projekt, na temelju odobrenih sredstava od ustupljenog dijela poreza na
dohodak, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za navedenu
investiciju odobren je iznos od 476.172,94 kn (39,27%) i doznačen je direktno
dobavljaču dana 29. prosinca 2015. godine.
 Glavni projekt modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka za II., III. i
IV. fazu – Projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
za dobivanje bespovratnih sredstava.
Od ukupne vrijednosti glavnih projekata koja iznosi 52.500,00 kn, Fond je
sufinancirao 60% investicije, odnosno 31.500,00 kn. Navedena sredstva
doznačena su Gradu Krku 30. studenoga 2015. godine.
 Elektro punionica za brzo punjenje električnih vozila – Projekt je prijavljen
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dobivanje bespovratnih
sredstava. Od ukupno procijenjene vrijednosti u iznosu 186.887,28 kn Odlukom
Fonda odobreno je 60% ugovorene vrijednosti za nabavku punionica po
provedenom postupku javne nabave, ali najviše do iznosa od 112.132,37 kn.
Komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. povjereno je od strane svih
jedinica lokalne samouprave otoka Krka da provede objedinjeni postupak javne
nabave punionica za elektro vozila na otoku Krku.
Projekt je u provedbi te se planira završiti u prvoj polovici 2016. godine.
 Arheološki radovi na crkvi sv. Lovre – vila Šinigoj
Radovi na arheološkom istraživanju provodili su se u rujnu i listopadu 2015.
godine od strane tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika koja je po završetku
predala detaljan Izvještaj o provedenim arheološkim istraživanjima crkve sv.
Lovre.
Ukupni trošak radova: 90.000,00 kn.
Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva kulture u iznosu od 45.000,00 kn te
su sredstva Gradu doznačena u dva navrata, 6. listopada i 29. prosinca 2015.
godine.
 Održavanje pomorskog dobra u 2015. godini – u veljači 2015. godine je
prijavljeno projekt održavanja pomorskog dobra Upravnom odjelu za pomorsko
dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Odobren je iznos od
70.000,00 kn za uređenje kupališta i sunčališta na području Grada Krka, a
sredstva su doznačena Gradu Krku 14. listopada 2015. godine.
Također, u listopadu 2015. godine raspisan je 2. Javni poziv te je za uređenje
kupališta i sunčališta na području Grada Krka odobreno dodatnih 40.000,00 kn te
su sredstva doznačena na žiro račun Grada 9. prosinca 2015. godine.
 Projektna dokumentacija za hangar Jedriličarskog kluba ''Plav'' – projekt je
prijavljen u ožujku 2015. godine za dobivanje bespovratnih sredstava Upravnom
odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorskogoranske županije.
Odobreno je 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije te su sredstva
uplaćena 14. prosinca 2015. godine.
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Izrada glavnog projekta za hangar Jedriličarskog kluba ''Plav'' ugovorila se s
Uredom Ovlaštenog Arhitekta Nenada Kocijana, dipl.ing.arh. dana 5. svibnja
2015. godine na iznos od 120.875,00 kn s PDV-om.
Glavni projekt je predan za ishodovanje građevinske dozvole.
 Projekt Multimedijalnog kulturnog centra – tijekom 2015. godine započelo se s
pripremom projekta Rekonstrukcije postojeće zgrade u Krku i prenamjene u
Multimedijalni kulturni centar. Projekt se planira prijaviti za dobivanje bespovratnih
sredstava iz EU fondova po raspisivanju natječaja na temelju Pravilnika o
provedbi Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
 Uređenje stare gradske jezgre – Projekt uređenja stare gradske jezgre od
strane formiranog stručnog tima provodio se u nekoliko faza od kolovoza 2015.
godine do siječnja 2016. godine, a to su:
- izrada pravilnika Oblikovanje stare jezgre grada Krka po pitanju urbane opreme,
- terenski rad – individualan pristup svakom objektu te
- pisanje prijedloga rješenja kojim se predlaže buduće ophođenje u gradskoj
jezgri po pitanju urbane opreme.
Kroz individualan pristup, svakom je korisniku prostora unutar gradske jezgre za
komercijalne svrhe dana sugestija vezana uz promjene koje je vlasnik dužan
napraviti i predložen je način na koji bi se spomenute intervencije trebale izvršiti.
Od strane tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske izrađen je i Idejni projekt
Hortikulturnog uređenja u kojem su izrađena pojedinačna rješenja zelenog uređenja
jezgre koja se planiraju provesti do ljeta 2016. godine.
Nadalje, rad Gradonačelnika obilježen je intenzivnim radom na koordinaciji i
realizaciji projekata, te aktivnoj komunikaciji s građanima koji se Gradonačelniku
najčešće obraćaju s problemima vezanim uz komunalne probleme u neposrednoj
životnoj cjelini, probleme vezane uz socijalne prilike,ističući problem nezaposlenosti i
niskih primanja, imovinsko – pravne odnose, te prostorno planske inicijative.
Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je i aktivna suradnja s medijima s ciljem
što potpunijega i kvalitetnijega informiranja građana o aktivnostima i projektima koje
gradska uprava planira ili provodi.
Informiranje građana kroz razvoj novih sadržaja i alata na web stranici grada i dalje je
jedan od prioritetnih ciljeva.
S ciljem informiranja javnosti o radu gradske uprave, Gradonačelnik je, u
izvještajnom razdoblju održao niz protokolarnih aktivnosti od kojih su mnoge bile i
medijski popraćene, među kojima možemo istaknuti:



1. srpnja – sastanak s tajnikom Udruženja obrtnika otoka Krka, g. Ernestom
Bonifačićem; sastanak s DVD-om Krk; sastanak s Nogometnim klubom Krk
2. srpnja putovanje u Austriju, posjet resortu Obertraun s zamjenikom
gradonačelnika g. Čedomirom Milerom i gradskim vijećnicima g. Marinkom Pavlićem i
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g. Franjom Volarićem u organizaciji tvrtke IGR; sastanak s vlasnicima resorta g. J.
Schuheggerom, g. Schaikom i g. Suersom te predstavnicima tvrtke IGR, gđom.
Josipović i g. Andresom uz razgledavanje resorta
4. srpnja –zatvaranje 25. Kampa mladih informatičara Hrvatske u Osnovnoj školi
„ Fran Krsto Frankopan“ u Krku; prisustvovanje svečanom susretu sopaca i folklora
otoka Krka u Pinezićima; posjet izložbi Željka Lapuha u Centru kulture – Infeld u
Dobrinju
5. srpnja – proglašenje pobjednika Krčke regate; održana skupština Jedriličarskog
kluba Plav
6. srpnja – sastanak sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice PGŽ-a, g. Gaušem,
zapovjednikom JVP Grada Rijeke, g. Šćulcem i zapovjednikom JVP Grada Krka, g.
Petrovom; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
7. srpnja – sastanak s dr. Alemkom Žic; primanje gđe. Željke Miculinić iz tvrtke Labrax
Adria; sastanak s g. Ninom Novakom i g. Matijom Makarunom na temu arheoloških
istraživanja u gradu Krku; u hotelu Pinia u Portu prisustvovanje sastanku s ministrom
turizma, g. Darkom Lorencinom
8. srpnja - sastanak s g. Pavelom Miškovim, predsjednikom uprave tvrtke Hoteli
Krk; primanje za Katarinu Bogdanić i Šahovski klub Krk zbog ostvarenja dobrih
rezultata na državnom natjecanju
9. srpnja - održan sastanak s g. Milivojem Jurićem na temu Športsko-ribolovnog
društva Lovrata
10. srpnja - sastanak s gđom Josipom Cvelić Bonifačić i g. Nedeljkom Dunatom,
direktorom Vecle te Ines Galjanić, stručnom suradnicom za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša; u Ljubljani prisustvovanje svečanom otvaranju bazena sa
gradonačelnikom, g. Zoranom Jankovičem
12. srpnja – održana skupština Nogometnog kluba Krk
13. srpnja – održana sjednica Kolegija Gradonačelnika
14. srpnja – sastanak s Franjom Mrakovčićem na temu golf igrališta Valdižun
15. srpnja – održana sjednica Koordinacije Gradonačelnika i načelnika općina u
Puntu; održan Klub vjećnika Gradskog vijeća
16. srpnja – intervju s novinarom Novog lista, g. Mladenom Trinajstićem; održana
sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
17. srpnja – sastanak s fra. Antom Garićem iz samostana Glavotok; održana sjednica
vijeća TZ-a Grada Krka; otvaranje 59. Ljetnih priredbi „Acoustic project - noć glazbe“
20. srpnja –primanje pročelnice Konzervatorskog odjela u Rijeci, gđe. B. DumbovićBilušić i g. Damira Sabalića; sastanak s predstavnicima Udruge umirovljenika Grada
Krka, g. Cvelićem i g. Grmšekom; održana sjednica Kolegija gradonačelnika;
u Malinskoj prisustvovanje svečanoj sjednici Gradskog vijeća Općine MalinskaDubašnica; prisustvovanje dramskoj predstavi u organizaciji Teatra M. Gavrana
21. srpnja – sastanak s g. Zoranom Stankovićem iz Državnog arhiva na temu
uređenja arhiva Grada Krka; sastanak s g. Goranom Rajčevićem, direktorom tvrtke
Klik-klak na temu uređenja dječjih igrališta
23. srpnja – održano primanje za učenike generacije Ivonu Mršić i Nikolu Žužića
24. srpnja – održana sjednica vijeća TZ Otoka Krka; snimanje HRT-ove emisije s
novinarkom Sunčicom Findak na temu osnivanja područnog osnovnoškolskog odjela
Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Krku; intervju s novinarom Mladenom
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Trinajstićem iz Novog lista na temu uništavanja komunalne opreme; u MO Kornić
prisustvovanje proslavi Jakovljeve
26. srpnja – proglašenje pobjednika 10. Kupa Grada Krka u sportskom ribolovu
27. srpnja – u prostorima Ponikve sastanak s direktorom Franom Mrakovčićem,
zamjenikom gradonačelnika Čedomirom Milerom i g. Zdenkom Kirinčićem na temu
javne rasvjete; održana redovita sjednica Kolegija Gradonačelnika
28. srpnja – sastanak s ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka, gđom. Majom
Parentić
29. srpnja – u Puli sastanak s gradonačelnikom Borisom Miletićem
30. srpnja - Županijska lučka uprava Krk, prisustvovanje otvaranju plutajuće pumpe
za plovila
31. srpnja – završno primanje polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja
radnog odnosa koji su se osposobljavali u JUO Grada Krka
1. kolovoza – u Puntu održana proslava Dana iseljenika otoka Krka
2. kolovoza – proslava Porcjunkule u Franjevačkom samostanu Glavotok; proslava
Dana Općine Dobrinj u Dobrinju
4. kolovoza – primanje predsjednika MO Milohnić, g. Radoslava Barića vezano za
aktualne teme MO Milohnić
5. kolovoza – povodom Dana domovinske zahvalnosti polaganje vijenaca na
spomenik u Velome parku u Krku; u svetištu Majke Božje Goričke prisustvovanje
svečanoj misi te programu proslave Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja
8. kolovoza – otvaranje Međunarodnog boćarskog turnira „Lovrečeva 2015“; na Trgu
Kamplin svečano otvaranje Krčkog sajma
9. kolovoza – na Trgu Kamplin sudjelovanje na natjecanju u rezanju pršuta
13. kolovoza – održana skupština komunalnog društva Ponikve
14. kolovoza – davanje intervjua HRT-ovoj novinarki Ivani Bilen na temu Krčkog
sajma; prisustvovanje noćnom jedrenju tradicijskih brodica pod reflektorima u Krčkoj
luci
15. kolovoza – na rivi proglašenje pobjednika regate tradicijskih brodica „Krčka jedra“
18. kolovoza – sastanak s predstavnicima Konzervatorskog odjela u Rijeci i vlč.
Antonom Toljanićem na temu frankopanskog kaštela; u Labinu sastanak s labinskim
gradonačelnikom, g. Tuliom Demetlikom
22. kolovoza – proglašenje pobjednika regate „Krčka jedra-open“ ; Brzac –
proglašenje pobjednika međunarodnog turnira u boćanju, memorijal „Josip Zec“
24. kolovoza – sastanak s voditeljem ispostave
Ureda državne uprave za
graditeljstvo –Ispostava Krk, g. Vladom Kirinčićem; sastanak s arhitektom,g. Idisom
na temu projekta Multimedijalnog centra u Krku
25.kolovoza – sastanak s predsjednikom Katedre čakavskog sabora Kornić, g.
Damirom Kremenićem
26. kolovoza - primanje gradonačelnika Obertauna g. Egona Holla i delegacije iz
Njemačke ; sastanak s direktorom GP Krka, g. Josipom Purićem na temu novih
projekata u gradu Krku; u Omišlju na rivi otvorenje Big game fishinga „BIG OM 2015“
27. kolovoza – susret s predsjednikom uprave Hotela Krk, g. Pavelom Miškovim na
temu ulaganja u nove investicije; u Malinskoj obilježavanje 25.godina od donošenja
Krčkog ustava
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28. kolovoza – sastanak s g. Idisom Turatom i stručnim suradnicama iz Odsjeka za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša na temu Multimedijalnog centra u Krku
31. kolovoza – primanje predstavnika tvrtke IGR, gđe. Suzane Josipović i g.
Andreasa na temu prezentacije turističke zone Strigar
1. rujna – u Maloj vjećnici održana prezentacija u organizaciji tvrtke Quada Dormio o
projektu turističke zone Strigar
2. rujna – sastanak s g. Sašom Randićem: primanje gđe. Edite Stilin, pročelnice
Upravnog odgoja za odgoj i obrazovanje PGŽ na temu osnovnoškolskog odjela
Glazbene škole u Krku
3. rujna – prezentacija projekta golf terena Valdižun od strane g. G.Nekića i g. F.
Mrakovčića
7. rujna
- primanje delegacije iz pobratimljene općine Evere iz Belgije,
gradonačelnika Pierra Muyllera; sastanak s direktoricom TZ Grada Krka, gđom.
Natašom Jurinom; održana redovita sjednica Kolegija gradonačelnika; u Korniću na
placi otvorenje manifestacije „Glagoljska šetemana“
8. rujna – sastanak s g. Darkom Fanukom iz Frisda na temu informatičke mreže u
Gradu Krku; primanje predstavnika iz Agencije za pravni promet i posredovanje
nekretninama iz Zagreba, gđe. Josipe Tokić i g. Ivana Paića na temu gradnje POS
stanova u gradu Krku; u Velikoj vijećnici održana prezentacija na istu temu od strane
APN-a.; izvršen pregled prostorija Osnovne škole od strane Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta za otvaranje Glazbene škole
9. rujna – u Maloj vijećnici Grada Krk održana konferencija za medije u okviru posjeta
predstavnika Općine Evere Gradu Krku; posjet starogradskim znamenitostima
10. rujna – na krčkoj rivi prisustvovanje pokaznoj vježbi spašavanja na moru u
organizaciji Društva Crvenog križa; održana sjednica Vijeća TZ Grada Krka
11. rujna – u prostorijama Ponikve, sastanak s direktorom Franom Mrakovčićem,
načelnikom Općine Malinska-Dubašnica, Robertom Antonom Kraljićem i načelnikom
Općine Dobrinj, Nevenom Komadinom na temu poljoprivrednih objekata; primanje
grupe građana na temu kanalizacijske mreže u Ulici Lakmartinska i Ulici M. Balote; u
samostanu Sv. Franje održano predstavljanje knjige „Fra Šimun Klimatović u svom
vremenu“
14. rujna – sastanak s ravnateljem Županijske lučke uprave Krk, g. Anđelkom
Petrinićem; prezentacija projekta Golf Krk- Valdižun; održana sjednica Kolegija
gradonačelnika
15. rujna – sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Radoslavom Barićem na temu
aktualnih pitanja za MO
16. rujna – sastanak s g. Dinkom Petrovom, zapovjednikom Javne vatrogasne
postaje Grada Krka
17. rujna – svečano otvaranje područnog osnovnoškolskog odjela Glazbene škole
Ivana Matetića Ronjgova u Krku
18. rujna – Jedriličarski klub Plav i predstavnici Županijske lučke uprave sastanak na
temu proslave 140 godina Jedriličarskog kluba Plav; sastanak s gđom. Tatjanom
Frančišković, članicom uprave tvrtke Hoteli Krk
19. rujna – primanje potpredsjednika Kluba otok Krk U New Yorku, g. Antona Žica; u
Linardiću otvaranje preuređenog društvenog doma; održana promocija cd-a ženskog
sastava Bona Forma na Trgu krčkih glagoljaša
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20. rujna – održana svečana skupština Lovačkog društva Zec Malinska; u Vrhu
održana skupština Udruge invalida kvarnerskih otoka
21. rujna – primanje biskupa Ivice Petanjaka; održana sjednica Kolegija
gradonačelnika
23. rujna – održana prezentacija pomorske baštine u organizaciji ravnateljice
Pomorskog i povijesnog muzeja iz Rijeke, gđe. Tee Perinčić; u Velikoj vijećnici
održana skupština Društva Crvenoga križa
24. rujna – u Rijeci održana sjednica Županijske skupštine
25. rujna - sastanak s ravnateljem Županijske lučke uprave, g. Anđelkom Petrinićem i
pomoćnikom ministra pomorstva, g. Antom Mišurom; u Brzcu, održana skupština
ŠRD Poteljan i Boćarskog kluba Brzac
26. rujna – u Poljicama održana svečana sv. misa povodom Dana sv. Kuzme,
zaštitnika Župe Poljica i nastup folklora
27. rujna – snimanje HRT-ove emisije s novinarom Rankom Stojancem povodom
ostvarenog milijuntog noćenja u gradu Krku
28. rujna – održana sjednica Vijeća TZ otoka Krka; održana sjednica Kolegija
gradonačelnika
29. rujna –u Vrhu proslava dana sv. Mihovila zaštitnika mjesta
30. rujna – održan Klub vijećnika Gradskog vijeća; održana sjednica Gradskog vijeća
Grada Krka
1. listopada – sastanak s direktorom s Autotransa, g. D. Ilijićem; sastanak s
odvjetnikom Darijanom Dundovićem; održana skupština trgovačkog društva Vecla
5. listopada – u Kastvu primanje kod gradonačelnika g. Ivice Lukanovića u povodu
proslave „Bele nedeje“
6. listopada – posjet učenicima prvih razreda OŠ „Vrh“ i OŠ „Fran Krsto Frankopan“
12. listopada – sastanak s vlč. Antonom Bozanićem; održana sjednica Kolegija
Gradonačelnika
13. listopada – u Poreču prisustvovanje obilježavanju Dana hrvatskog turizma
14. listopada – primanje i upoznavanje javne bilježnice, gđe. Amire Predovan
povodom otvorenja novog javnobilježničkog ureda u gradu Krku
15. listopada – sastanak s direktorom GP Krka, g. Josipom Purićem na temu
izgradnje i novih investicija; prisustvovanje skupštini komunalnog društva Ponikve;
sastanak s direktorom Hrvatskih voda, g. Ivicom Plišićem
16. listopada – s predstavnicima komunalnog društva Ponikve odlazak u Stockholm
na studijsko putovanje o zbrinjavanju otpada
17. listopada – prezentacija projekta „ Zero waste“
20. listopada – održana sjednica vijeća TZ Grada
21. listopada – sastanak sa zapovjednikom JVP Grada Krka, g. Dinkom Petrovom
22. listopada – održana redovita sjednica Kolegija Gradonačelnika
23. listopada - sastanak s gđom. Tatjanom Frančišković, članicom uprave tvrtke
„Hoteli Krk“
26. listopada – sastanak s direktoricom TZ Grada Krka, gđom. Natašom Jurinom na
temu projekata vezanim za turizam u gradu Krku
27. listopada – primanje ravnatelja Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, g.
Serđom Samblićem; sastanak s arhitektom Idisom Turatom; sastanak s g. Vladom
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Kirinčićem, voditeljem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša ispostave Krk
28. listopada – sastanak s predsjednikom MO Skrpčić-Pinezić, g. Josipom Depope na
temu MO; sastanak s g. Zoranom Stankovićem iz Državnog arhiva na temu
izlučivanja arhivskog gradiva Grada Krka; održana sjednica Upravnog vijeća JVP-a
Grada Krka
29. listopada - u Rijeci održana sjednica Županijske skupštine; sastanak u
Jedriličarskom klubu Plav u Krku
30. listopada – u Opatiji prisustvovanje „4 Invest Forumu“ Primorsko-goranske
županije; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
31. listopada – u Njivicama prisustvovanje proslavi puštanja u pogon novog uređaja
za pročišćavanje voda; u Korniću proslva 20. obljetnice Kulturno-umjetničkog društva
Kornić
2. studenoga – u Rijeci davanje intervjua g. Marinku Glavanu za Novi list
3. studenoga – davanje intervjua novinaru Maldenu Trinajstiću za Novi list
4. studenoga - u Velikoj vijećnici održana tribina na temu klimatskih promjena
5. studenoga – sastanak s g. Josipom Depopeom, predsjednikom MO SkrpčićPinezić
9. studenoga - sastanak s stručnom suradnicom Dinkom Pejnović na temu pripreme
Proračuna Grada Krka
10. studenoga – sastanak s direktorom komunalnog društva Vecla, g. Nedjeljkom
Dunatom i g. Dankom Milohnićem; primanje g. Darka Rubinića iz Lovačkog društva
Kornić; na temu poslova JVP Grada Krka,održan sastanak sa zapovjednikom g.
Dinkom Petrovom; u Velikoj vijećnici prisustvovanje skupštini UABIA –e
11. studenoga – na Veloj placi prisustvovanje održavanju programa Katedre
čakavskog sabora Grobinšćine; primanje kipara Željka Zime
12. studenoga – sastanak na temu ISO 9001 certifikata s pročelnikom Marinkom
Bajčićem i zamjenikom gradonačelnika Čedomirom Milerom; održana redovita
sjednica Kolegija gradonačelnika
13. studenoga – sastanak s ravnateljicom Pomorskog i povjesnog muzeja u Rijeci,
gđom. Teom Peričić i direktorom Vecle, g. Nedjeljkom Dunatom; sastanak s
predsjednikom uprave Lidl-a, g. Ivanom Kovačićem
16. studenoga – održan sastanak na temu uređenja trga ispred Curicte sa
predstavnicima tvrtke GP Krk i aritektom g. Nenadom Kocijanom; održana sjednica
Kolegija gradonačelnika
17. studenoga – održana prezentacija tvrtki Dormio, Quada, IGR s predstavnicima
Grada Krka i Gradskog vijeća Grada Krka na temu novih projekata u gradu Krku;
primanje predsjednika Udruge „Zlatni otok pjeva“, g. Tončija Morića na temu
održavanja istoimenog festivala
18. studenoga – sastanak s arhitekticom Barbarom Turčić; u Korniću sastanak s
lovcima iz Lovačkog društva „Kornić“
19. studenoga – u Rijeci održana sjednica Županijske skupštine
20. studenoga – održana skupština komunalnog društva Ponikve; u Domu Bajčići
prisustvovanje sadnji stabla lipe s Udrugom Lipa iz Donjeg Pokuplja te obilježavanje
suradnje s Udrugom umirovljenika Poljica –Šotovento
21. studenoga - u Velikoj vijećnici prisustvovanje skupštini UABIA-e otoka Krka
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22. studenoga – primanje predstavnika karnevalskog odbora g. Ivice Žica i gđe.
Milice Salopek
23. studenoga – sastanak s arhitektima Sašom Randićem i Ivom Šulinom; održana
sjednica Kolegija gradonačelnika
24. studenoga – obilježavanje Dana turizma te sudjelovanje na radionicama sa
turističkim agencijama, ugostiteljima i iznajmljivačima; u sklopu projekta „Policija u
zajednici“ prisustvovanje sastanku s delegacijom Ministarstva unutarnjih poslova RH i
predstavnika njemačke policije
25. studenoga – sastanak na temu MO Kornića sa predsjednikom, g. Sinišom
Patrkom
26. studenoga – u prostorijama Ponikve sastanak na temu gospodarenja otpadom sa
direktorom Franom Mrakovčićem i načelnikom Općine Punat, g. Marinkom Žicem
27. studenoga – sastanak s odvjetnikom Vojkom Bautom na temu naplate
potraživanja; sastanak s predstavnicima tvrtke Liftmont; prisustvovanje festivalu
„Zlatni otok pjeva“ u dvorani O. Š. „Fran Krsto Frankopan“
28. studenoga – u Puntu u Narodnom domu održana svečana sjednica Općinskog
vijeća i obilježavanje Andrinje 2015
30. studenoga – primanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk, gđe.
Irene Žic –Orlić; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
1. prosinca – davanje intervjua novinaru Mladenu Trinajstiću za Otočni Novi list
2. prosinca – sastanak s predsjednicima MO Kornić i MO Milohnić; sastanak s
gradskim vjećnicima g. Danijelom Brozićem i g. Darkom Purićem; sastanak na temu
specijalističke liječničke ordinacije u Domu zdravlja u Krku sa ravnateljem Doma
zdravlja PGŽ, g. Borisom Ritošom i pročelnicom Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ,
gđom. Đulijom Malatestinić
3. prosinca – u Maloj vijećnici održana prezentacija uređenja starogradske jezgre u
suradnji sa Emom Aničić i Lucijom Štefančić te Dobrilom Kraljić i Vandom Dunato
4. prosinca – primanje slikara i kipara, g. Ivana Bunete na temu izrade plakete Grada
Krka u bronci; sastanak s predstavnicima Udruge Bukaleta, predstavnicima TZ
Grada Krka i tvrtkama koje sudjeluju u organizacije zdravice Gradonačelnika na Veloj
placi
6. prosinca - proslava dana Sv.Nikole u galeriji Decumanus
7. prosinca – sastanak s direktoricm Turističke zajednice otoka Krka, gđom. Majdom
Šale; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
8. prosinca – održana skupština komunalnog društva Vecla
10. prosinca – održana sjednica Koordinacije Gradonačelnika i načelnika općina u
Baški; prisustvovanje prezentaciji novog hotela „Forza“
11. prosinca – održana sjednica Vijeća TZ Grada Krka; proslava 75. obljetnice
Nogometnog kluba Krk u Hotelu Marina; u Milohniću sastanak s predstavnicima
Športsko-ribolovnog društva „Poteljan“
12. prosinac - u Velikoj vijećnici održana skupština HVIDR-e otoka Krka
14. prosinca – sastanak s tajnikom Udruge Drobnica, g. Goranom Marevićem; u
Torkulu održan susret s Udrugom umirovljenika Poljica-Šotovento
15. prosinca- u Velikoj vijećnici održana godišnja skupština TZ otoka Krka
16. prosinca – u sklopu nadzornog pregleda ISO 9001 sastanak s g. Davorom
Turčićem i zamjenikom gradonačelnika Čedomirom Milerom; održana godišnja
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skupština Turističke zajednice Grada Krka; u Malinskoj prisustvovanje svečanom
otvaranju gradilišta Osnovne škole „Malinska-Dubašnica“; prisustvovanje božićnoj
priredbi Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
17. prosinca – blagdansko primanje predstavnika Udruge umirovljenika Grada Krka i
blagdansko primanje predstavnika UABE Poljica-Šotovento; u biskupiji Krk
blagdansko čestitanje biskupa Ivice Petanjka; održan Klub vijećnika Gradskog vijeća
Garda Krka
18. prosinca – u HKD na Sušaku održano svečano blagdansko primanje Župana
Primorsko-goranske županije; održana sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
19. prosinca – prisustvovanje otvaranju novog lovačkog doma u Korniću sa
predstavnicima Lovačkog društva „Kamenjarka“ Kornić
20. prosinca – u Malinskoj prisustvovanje sastanku izvršnog odbora Stolnoteniskog
kluba
21. prosinca – održana skupština komunalno-trgovačkog društva Ponikve u njihovim
prostorijama; u Korniću druženje s članovima MO Kornić
22. prosinca – u Rijeci sastanak s urednicima riječkih medija; održana skupština
komunalnog društva Vecla; u dvorani Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ održan
koncert dječjih zborova osnovnih škola
23. prosinca – primanje ravnatelja Županijske lučke uprave Krk, g. Anđelka Petrinića;
primanje direktora tvrtke Frisd, g. Darka Fanuka; blagdansko primanje predstavnika
UABE otoka Krka; sastanak s direktorom tvrtke RI-ing Net, g. Draškom Andrićem na
temu projekata Pazigrad i Gradsko oko; sastanak s arhitektom Nenadom Kocijanom
24. prosinca – otvaranje prigodne izložbe u galeriji Decumanus; na Veloj placi
druženje i Badnja marenda uz koncert Putokaza
26. prosinca – u Krčkoj katedrali održan Božićni koncert župnih zborova
28. prosinca –održana sjednica Kolegija gradonačelnika
29. prosinca – u Maloj vijećnici primanje stipendista Grada Krka
30. prosinca- održano primanje za Laru Nenadić iz Veslačkog kluba Glagoljaš u
povodu osvajanja srebrne medalje na Prvenstvu Hrvatske; sastanak s predstavnicima
iz Geodetskog zavoda Rijeka
31. prosinca – na Veloj placi održana tradicionalna podnevna zdravica
Gradonačelnika

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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