GRADONAČELNIK

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine

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 i 150/11) i članka 53. Statuta Grada Krka («Službene novine
Primorsko-goranske županije» broj 28/09 i 41/09) podnosi se
IZVJEŠTAJ O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 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,
donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
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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 upravna tijela Grada Krka,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Krka,
odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Krka,
utvrđuje plan prijma u službu 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 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.
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,
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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.080-0109-01/3, Ur.broj:
2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine.
OPIS AKTIVNOSTI
Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su 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 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 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 2011. godine održano je 20.
Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 514 Odluka i
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Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 42 Odluke
i 44 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 87. Kolegija gradonačelnika, održanog 4. srpnja do
106. Kolegija, održanog 30. prosinca 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 utvrđeno je i podneseno Gradskom
vijeću na razmatranje i odlučivanje oko 50 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
ovlaštenju iz članka 52 Statuta Grada Krka, proslijeđeni su Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje sljedeći prijedlozi:
a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011.
godinu s prilozima;
b) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu;
c) Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2011. - 2013. godine;
d) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za
razdoblje 2012. - 2013. godine;
e) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
f) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;
g) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014.
godine i
h) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.
U okviru svojih ovlasti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata
prostornog uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju 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. Nakon pribavljenog mišljenja Javne ustanove Županijski zavod
za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Klasa: 35002/11-05/1; Ur.broj: 69-03/1-11-9 od 13. srpnja 2011. godine i dobivene
suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja 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 održanoj 23. kolovoza 2011. godine,
donijelo je Odluku o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
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Grada Krka, koja je objavljena u «Službenim novinama Primorsko-goranske
županije, broj 28/11 od 8. rujna 2011. godine. U nastavku daje se pregled
dokumenata prostornog uređenja koji su upućeni na razmatranje GV-u:
a) Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Krk;
b) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
c) Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Krka;
d) Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela
“Mali Kankul” u gradu Krku;
e) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 25 – kamp Glavotok (T3) i
f) Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja “Zona
26“ u gradu Krku.
U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održano
je ukupno 5 sjednica Gradskog vijeća. U nastavku daje se pregled tema po
sjednicama koje su Gradskom vijeću upućene na razmatranje i odlučivanje i to
kako slijedi:
 Na 14. sjednici GV-a, održanoj 28. srpnja 2012. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 7. prijedloga i to:
1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Krk;
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na
području Grada Krka;
4. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku;
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Krk;
6. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj
financijskoj reviziji Grada Krka za 2010. godinu i
7. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o
odabiru banke obavljanje poslova platnog prometa Proračuna Grada Krka.
 Na 15. sjednici GV-a, održanoj 23. kolovoza 2012. godine podnesena su na
razmatranje i odlučivanje 2. prijedloga i to:
1. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Krka i
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011.
godinu s prilozima.
 Na 16. sjednici GV-a održanoj 15. studenoga 2012. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 13. prijedloga i to:
1. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
a)
Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada
Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine;
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Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna
Grada Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine;
2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela
“Mali Kankul” u gradu Krku;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 25 – kamp Glavotok (T3);
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja
vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. godine;
5. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
godine;
6. Prijedlozi Odluka o darovanju zemljišta i to:
a) Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darodavatelj daruje
Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, vršanska 14, kao obdareniku ½ dijela
z.č. 1501/5 k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2);
b) Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darodavatelj daruje
Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, vršanska 14, kao obdareniku 767/7416
dijela z.č. 1683/1 (k.č.3979) k.o. Krk – grad, koji suvlasnički dio ima
površinu od 767 m2);
7. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2011. godini;
8. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu;
9. Prijedlog Odluke o I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2011. godinu;
10. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu;
11. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i
dopune planova (2011.) i to:
a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU
Grada Krka;
b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a i
c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade izmjena i dopuna
važećih DPU-a;
12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk. i
13. 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;
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan“ Krk.
b)

 Na 17. sjednici GV-a održanoj 7. prosinca 2012. godine podnesena su na
razmatranje i odlučivanje 3. prijedloga i to:
1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja “Zona
26“ u gradu Krku.
2. Prijedlog Odluke o usvajanu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite
od požara i tehnoloških eksplozija i to:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada
Krka;
b) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i
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3. Prijedlog Odluke o ustupanju održavanja oborinske kanalizacije.
 Na 18. sjednici GV-a održanoj 21. prosinca 2012. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 14. prijedloga i to:
1. a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;
c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014.
godine;
d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:
 Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu,
 Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu,
 Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012.
godinu,
 Prijedlog programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu,
 Prijedlog programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu,
 Prijedlog programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i
ustanove Grad Krka za 2012. godinu;
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;
3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
godinu;
5. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.
6. Prijedlozi Planova davanja koncesija:
a) Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu;
b) Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje
2012. - 2014. godine;
7. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine;
8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim izgubljenim životinjama;
9. Dva Prijedloga Odluke o prodaji zemljišta;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao i Plana zaštite i
spašavanja:
a) Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka;
b) Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka;
c) Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Krka;
11. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini;
12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka;
13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika Županijskog suda u
Rijeci i
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom
zaduživanju Grada Krka.
Najznačajniji projekti Grada u izvještajnom razdoblju
a) 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
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vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nakon
ishođene dokumentacije za građenje i provedenog postupka javne nabave za
izbor izvoditelja u predmetu nabave: Građevinsko – monterski radovi s
materijalom u investiciji: «Vodoopskrba Šotoventa, II faza, II etapa –
gravitacijski cjevovod: Skrbčići – Brzac u veljači 2011. godine započeli su
radovi na izgradnji ovog projekta, a trebali bi završiti sredinom 2012. godine.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.812.402,00 kn. Građevinski radovi
financiraju se iz Programa razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. – 2012.
godine, a nadzor iz sredstava Ponikve d.o.o. Krk.
b) Početkom studenoga 2011. godine započeti su radovi na izgradnji buduće
školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku.
Nakon završetka radova na arheološkom istraživanju te ishođene
dokumentacije za građenje (tender, troškovnik i dr.), u izvještajnom razdoblju
proveden je postupak javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane u
Krku. Na temelju zaključenog Ugovora o građenju, između Grada Krka, kao
naručitelja i GP Krk d.d. Krk, kao izvoditelja, ukupna vrijednost radova za
izgradnju školske sportske dvorane s pdv-om iznosi 6.947.772,93 kn. Ovi
radovi financiraju se iz sredstava Proračuna Grada i sredstava Primorsko –
goranske županije. Prema zaključenom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje
školske sportske dvorane od 9. studenog 2011. godine, PGŽ će sufinancirati
ovaj projekt u 2011. i 2012. godini u ukupnom iznosu od 2.292.765,07 kn iz
pozicija decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. U vrijeme donošenja
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu, a temeljem Odluke bivše Vlade RH
planiran je i iznos pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 4.500.000,00
kn. Zbog stanja državnih financija planirana sredstva pomoći iz Državnog
proračuna bit će nažalost značajno smanjena za sufinanciranje ovoga
projekta. Očekuje se pomoć od 1.500.000,00 kn.
c) Nadalje, krajem rujna 2011. godine dovršeni su radovi na uređenju prostora –
Male vijećnice u Gradu Krku, koji su nakon ihođene dokumentacije i
provedenog postupka javne nabave započeli polovicom lipnja ove godine
(strojarski i elektroinstalacijski radovi, te nabava i ugradnja opreme i
namještaja).
d)

Također, u nastavku daje se kratki pregled značajnijih projekata koji su
započeti ili se realiziraju u izvještajnom razdoblju i to:

 Uređenje plaža Dražica (Grad i Adria Riviera Poreč, svaki sa 50% iznosa ) u
visini od cca 600.000,00 kn;
 Uređenje plaža ispred ugostiteljskog objekta “Vjeverica“ (Grad i Hoteli Krk,
svaki sa 50% iznosa ) u visini od cca 200.000,00 kn;
 Uređenje rive od operativne obale sv. Bernardina do Brodogradilišta Krk u
visini od cca 900.000,00 kn. U predmetnoj investiciji Grad učestvuje sa
400.000,00 kn;
 Uređenje stare škole Milohnić u iznosu od cca 200.000,00 kn (radovi na
uređenju sanitarnih prostora, hodnici i turističke agencije);
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 Uređenje TIC-a u Krku u iznosu od cca 500.000,00 kn. Radove sufinanciraju
Grad i TZ Grada Krka, svaki 50 % vrijednosti investicije;
 Započeta je izgradnja vodovoda visoke zone naselja Vrh;
 Izvedeni su radovi na asfaltiranju ceste Bajčić – Kapovci.
e) O ostalim projektima odnosno radovima na objektima i uređajima komunalne
infrastrukture, te u svezi gradnje komunalnih vodnih građevina 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

-

U tijeku je realizacija Projekta ZOOB – operativni program IPA Slovenija –
Hrvatska 2007.-2013. Radi se o Sporazumu o partnerstvu zaključenog
između 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 zagađenja 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%);

-

Nadalje, u pripremi je izrada projektne dokumentacije – Elaborata zaštite
okoliša za pojedine nerazvrstane ceste na području Grada Krka u svrhu
ishođenja potvrde Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva o usklađenosti ulaganja s minimalnim nacionalnim standardima i
usklađenosti ulaganja sa EU standardima iz područja zaštite okoliša, kao i
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad istima, a u cilju prijave na Natječaj
za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 301;

-

Također, Hrvatske vode i Ponikve d.o.o. u suradnji sa JLS otoka Krka
pripremaju projektnu dokumentaciju za izgradnju fekalne kanalizacije u
priobalnim dijelovima otoka Krka u cilju kandidiranja projekata - podnošenje
zahtjeva za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 301, odnosno od EU
fondova. Za podnošenje zahtjeva prema EU fondovima moraju biti izdane
potvrde na glavne projekte i riješeni imovinsko-pravni odnosi. U tom smislu
Grad Krk planira kandidirati odvojeno dva projekta: izgradnju sustava istočne i
zapadne fekalne kanalizacije naselja Krk.
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Aktivnosti Gradonačelnika na promociji Grada
- Otvorena gradska uprava
Svakodnevno primanje građana prema prethodnom dogovoru, kao i otvorenost
gradske uprave, nastavljeno je i u ovom izvještajnom razdoblju. Kolegijima
gradonačelnika, koji pružaju potpunu informaciju o radu gradonačelnika, njegova
zamjenika i gradske uprave, zadržan je kontinuitet javnosti otvorenog rada u Gradu.
Izravna komunikacija građana s gradonačelnikom i dalje se održava gotovo
svakodnevno u redovitim terminima za primanje građana u izvještajnom razdoblju
na ovaj način primljeno je preko 200 građana koji kao najčešće probleme ističu
nezaposlenost, imovinsko – pravne odnose, prostorno planske inicijative, izgradnja
komunalne infrastrukture i dr. pitanja od svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
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.
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 građana kroz razvoj novih sadržaja 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 posluživanju web stranica Grada te
korištenja MS SQL baze podataka na Multilink poslužitelju, te sa tvrtkom Netcom
d.o.o. iz Rijeke Ugovor o najmu programske opreme i pružanju usluge hostinga.
Važnije protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika
U nastavku daje se sažetak – pregled važnijih aktivnosti i susreta gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika:
 1. srpnja - sastanak s direktoricom Turističke zajednice na temu sezonskih
aktivnosti
- Radenko Strčić – radni sastanak s direktorom Hotela Krk
 2. srpnja - Infeld - Dobrinj – otvorenje izložbe
- Pinezić – susret sopaca i folklora otoka Krka; otvorenje
manifestacije
 3. srpnja - Krčka regata – proglašenje pobjednika
 4. srpnja - GP Krk – sastanak u vezi s dvoranom OŠ u Krku
 5. srpnja – Skupština Vecle
- Vijeće za koncesijska odobrenja
 6. srpnja – posjet biskupiji – A. Toljanić, R. Zubović, Z. Cerović, Ž. Čović
- Matija Makarun, Nino Novak – sastanak s arheolozima
 7. srpnja – Humanex – Geza Juhasz; tema - uređaji za pročišćivanje
otpadnih voda
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Nikola Zec – sastanak vezan uz elaborat Županijske ceste DunatPunat
8. srpnja – Hotel Koralj – ministrar turizma Damir Bajs – rasprava o
rezultatima turističkog prometa tijekom prvih šest mjeseci u Hrvatskoj, ali i o
ostatku trurističke sezone.
- Libusoft – predavanje Registar nekretnina
- Volsonis – prezentacija krčkih proizvoda
- Rijeka – sasanak na temu dvorane OŠ u Krku
- Frankopanski kaštel – otvorenje 55. Ljetnih priredbi
9. srpnja – Vrbnik - otvaranje izložbe
- Festival folklora Vrbnik - mimohod mladih folklornih skupina
10.srpnja – izbori za predstavnika Vijeća nacionalnih manjina
- Vrbnik festival folklora – starije skupine
11. srpnja - dr. A. Mohr, Paul Jaeger – tema sastanka je posjet njemačkog
Veleposlanika
- prva sjednica Savjeta za PPU PGŽ
12. srpnja – Petar Trinajstić – sastanak
- Dundović, Frković odvjetnički ured
13. srpnja - Posjet benediktinskome samostanu
- Dinko Petrov JVP – sastanak s načelnikom JVP-a
-









 14. srpnja – Nenad Kocijan – idejno rješenje muzeja
- MUP Slovenija – Hrvatska - projekt međunarodna policijska
suradnja policije u odori
- otvorenje natjecanja u orijentacijskome trčanju – Portapissana
 15. srpnja – Sportsko-ribolobno društvo Lovrata – sastanak
 16. srpnja – otvorenje izložbe Antona Vrlića u Decumanusu
 17. srpnja – podjela diploma druzi pčelara „Kadulja“ u Osnovnoj školi u Krku
 18. srpnja – susret i razgovor sa Stjepanom Mesićem u Zagrebu
 19. srpnja – Omišalj GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju
 20. srpnja – Časopis Livingstone – dogovor za izložbu Prijatelji mora – Damir
Konestra, Denis Redić, Nataša Jurina
 21. srpnja – intervju na temu Turistički cvijet – Hrvatska radiotelezitija
 22. srpnja – Drobnica, udruga maslinara – sastanak s Goranom Marevićem
 24. srpnja – Stara riva u Baški – Bašćanski pir (prikaz nekadašnjih običaja za
vjenčanje)
 25. srpnja – Netcom, dirketor Ante Domić – prezentacija „Sazivanje sjednica –
web“
- Kornić, posjet manifestaciji-pučkoj fešti povodom blagdana Sv.
Jakova
 26. srpnja – Turistička zajednica otoka Krka – vijeće
-Klub vijećnika Gradskoga vijeća
 27. srpnja – Plavi cvijet – posjet državnog povjerenstva
 28. srpnja – Omišalj; Koordinacija s načelnicima Općina otoka Krka
- Gradsko vijeće Grada Krka- sjednica
 29. srpnja – Posjet skupini „Mladi s invaliditetom“ u Gradskoj knjižnici
 31.srpnja – Podjela nagrada sudionicima 6. kupa Grada Krka u sportskome
ribolovu
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- Galerija Decumanus - otvorenje izložbe
- susret s predsjednikom Stjepanom Mesićem u Hotelu Marini
1. kolovoza – Omišalj, Dan iseljenika – misa i obilazak starog grada; hotel
Adriatic – pozdrav, večera, druženje
2. kolovoza - MO Milohnići – sastanak s predsjednikom MO – Radoslav Barić
- Svečana sjednica Vijeća Općine Dobrinj
3. kolovoza – dr. Milan Radić – povijesne karte otoka Krka, Opći zbornik,
bioraznolikost otoka
- A. Spicijarić, I. Žgombić – predstavnici kluba Otok Krk u New Yorku
4. kolovoza – godišnjica Radija OK – direktor Zdenko Beker
- Polaganje vijenaca na spomenike povodom Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja
- tema Dom zdravlja – sastanak s Ratkom Gašparovićem i
Marijanom Hrast
5. kolovoza – Baška; crkva Majke Božje Goričke – proslava Dana domovinske
zahvalnosti
8. kolovoza – Krčki sajam – svečano otvorenje
10. kolovoza – Kamplin – HRT – prilog za emisiju „Hrvatska uživo“ na temu
manifestacije Krčkoga sajma
- Manifestacija pomorske bitke
- proglašenje pobjednika za boćarski turnir umirovljenika
15. kolovoza – Regata „Krčka jedra“ – Volsonis – dobrodošlica sudionicima
regate
- Riva – proglašenje pobjednika
20. kolovoza – Brzac – boćarski turnir in memoriam Josip Zec
21. kolovoza – Decumanus - otvorenje izložbe Davora Horvatića
22. kolovoza – Anđelko Florijan, načelnik Ravne gore – sastanak
- radni sastanak s Ivicom Bogovićem –direktor Turističke zajednice
otoka Krka
- Klub vijećnika Gradskog vijeća Grada Krka
23. kolovoza – dr. Mohr, Paul Jaeger – susret zbog posjete njemačkoga
Veleposlanika
- Sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
24. lolovoza – sastanak s ravnateljem Doma umirovljenika „Mali Kartec“
Mladenom Pokrajčićem
25. kolovoza – MO Poljica – sastanak
- OŠ Fran Krsto Franskopan Krk – susret s ravanteljem
26. kolovoza – sastanak s direktorom Trgovine Krk, Dubravkom Fanukom
27. kolovoza – Glavotok – natjecanje u sportskom ribolovu
3. rujna – Dani smokava Vela placa u Krku – posjet manifestaciji
6. rujna – Veterani košarkaškog kluba - sastanak
7. rujna – Matthias Becker – sastanak na temu plesne škole
- Primopredaja Male vijećnice
9. rujna – Mirjana Palada Kmetović – sastanak na temu Plodina – otkup
zemljišta za cestu
- Nikola Lovrić, dr. Vidoje Vujić – susret na temu Novosadskog sajma
12. rujna – sastanak s dr. Antom Kovačevićem – izdavanje knjige
- MO Poljica – sastanak
13. rujna – Zdenko Beker, direktor Radija OK – sastanak na temu proslave
godišnjice Radija OK
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 14. rujna – intervju s novinarkom Barbarom Udovičić RiTV
 15. rujna – Osnovna škola Vrh – dobrodošlica prvašima u školu
- Turistička zajednica Grada Krka – turističko vijeće
 16. rujna – Osnovna škola Krk – dobrodošlica prvašima u školu
- Serđo Samblić, Idis Turato – sastanak na temu nove školske
dvorane
- radionica Upravljanje imovinom – Libusoft
- Skupština šporsko-ribolovnog društva Poteljan
 17. rujna – Otvorenje turnira Luk i strijela u Bajčićima, zatvaranje turnira i
proglašenje pobjednika
 19. rujna – Dolazak Veleposlanika Savezne Republike Njemačke, dr. Bernda
Fischera u posjet Gradu Krku. Susret u Uregu gradonačelnika, posjet jezgre
grada Krka, ručak , predavanje Veleposlanika o njemačko-hrvatskim
odnosima, ispraćaj Veleposlanika
 20. rujna – Skupština Ponikve d.o.o.
- sastanak s predstavnicima Erste banke u Zagrebu – Petar
Radoković, Boris Centner, Zoran Radaković, Zdenko Jurčić
 21. rujna – sastanak s predstavnicom udruge Felix – Brankom Kralj
- posjet predstavnika Općine Medulin na temu eko sustava i
gospodarenja otpadom
- susret Gradonačelnika s predsjednikom MO Kornić – Sinišom
Patrkom
 23. rujna – Mladen Milohnić, sastanak na temu KUD Poljica
- Ponikve, Mikić d.o.o. – sastanak na temu vodovoda u Milohnićima
- Skupština Vecle
 24. rujna – Boćarski turnir u Bajčićima – povodom dana SV. Kuzme
 25. rujna – sastanak s direktorom Turističke zajednice otoka Krka Ivicom
Bogovićem
 27. rujna – Zagreb, Ministarstvo prostornog uređenja, zaštite okoliša i
graditeljstva – sastanak
 28. rujna – Skupština Radija OK
 29. rujna – Zagreb, hotel Panorama - konferencija „Upravljanje imovinom
JLS“ – Libusoft Cicom i Udruge gradova
- Dan Župe sv. Mihovila u Vrhu, proslava
 30. rujna – Streličarski klub Maura kal, Ivana Koller
- otvorenje Međužupanijskoga natjecanja u sportskome ribolovu u
Krku
 3. listopada – sastanak s predsjednikom Kluba liječenih ovisnika M. Markićem
- Hotel Malin, predavanje Hrvatske gospodarske komore na temu
Otoci
- Svečano otvorenje Dječjeg vrtića u Baški
 4. listopada – Športsko-ribolovno društvo Poteljan – sastanak s
predstavnicima društva
- Turistička zajednica otoka Krka – vijeće
 6. listopada – Volsonis – promocija omotnice Galija
- Decumanus – predstavljanje izložbe Pomorstvo Boke Kotorske
 7. listopada – Košljun – obilježavanje manifestacije za najljepšu okućnicu na
otoku Otočka rožica
- radionica Upravljanje imovinom – Libusoft
- Katedrala sv. Kvirina – misa za poginule u Lepantskoj bitki
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 9. listopada – restoran Torkul – emisija Hrvatskog radija uživo - Vlado Jurić
 10. listopada – susret s predstavnicima Udruge antifašističkih boraca D.
Fanukom i S. Starčevićem
- radni sastanak s predsjednicom i članovima MO Vrh
 11. listopada – Turistička zajednica grada Krka – vijeće
 12. listopada – predsjednik MO Milohnići, g. Radoslav Barić
- Srednja škola – prisustvovanje nastavnome satu povijesti povodom
90-e godišnjice Gimnazije u Krku
 13. listopada – Dan turizma Grada Krka u hotelu Koralj – otvorenje susreta,
predavanja, zaključna riječ
 14. listopada – susret sa županom PGŽ Zlatkom Komadinom u Mošćeničkoj
Dragi
- sastanak Samuel Roksandić – Karate klub
- Velika vijećnica – Mala krčka akademija ovisnosti KLO Gromača
 15. listopada – KLO Gromača - konferencija, uvodna riječ
- Susret folklornih grupa u Bajčićima
 17. listopada – Mala sala Općine Punat – sastanak na temu ŽC 5125 Dunat Punat
 19. listopada – predstavljanje knjige suca g. Rista – Velika vijećnica
 20. listopada – Ponikve d.o.o – sastanak s direktorom g. Franom
Mrakovčićem
- Erste banka – sastanak s g. Čolićem, direktorom
 21. listopada i 22. listopada:
- Dani hrvatskog turizma u Šibeniku – radionice, preuzimanje
nagrada Plavi cvijet i Turistički cvijet
 24. listopada – Udruženje obrtnika, sastanak s g. Vlatkom Martinovićem
 25. listopada – GP Krk – sastanak na temu dvorane OŠ i trga – Josip
Mrakovčić, Branko Hriljac
- susret s načelnikom PP Krk Ivanom Katalinićem
- otvorenje dječjeg igrališta u park šumi Dražica – donacija Konzuma
- klub vijećnika Županijske skupštine „Izgradnja školske sportske
dvorane“
 26. listopada – Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Krka
- Kras – vodosprema; otvorenje prve faze visoke zone Dobrinjštine
- Večera s iseljenicima u Malinskoj
 27. listopada – Malinska – svečano otvorenje Plodina
- Punat, marina Punat – obilježavanje nagrada – Turistički cvijet i
Plavi cvijet
 28. listopada – Mala vijećnica – potpisivanje ugovora o sufinanciranju
nabavke kardiološke opreme Grada Krka s Općinama otoka Krka i
Thalassotherapiom Opatija
- radionica Upravljanje imovinom vođeno Libusoft Cicom – g. Rade
Ignjatović
 3. studenog – sastanak u Maloj vijećnici – Jasna Trinajstić, Radmila Živanović
Čop na temu imovinsko-pravnih odnosa – DPU Sv. Petar
 4. studenog – sastanak s odvjetnicama Danijelom Kovačić, Jasenkom
Preković
- sastanak na temu županijske ceste Dunat-Punat s predsjednikom
ŽUC-a Milivojem Brozinom i direktorom komunalnog društva
Ponikve d.o.o.
15















- intervju s novinarom Novoga lista Mladenom Trinajstićem
9. studenog – Marko Mrkalj, Čedomir Miler, Igor Hrast – prijavljivanje
projekata na EU fondove IPA 301
10. studenog – sastanak – Marijan Pleše, gradonačelnik Delnica
11. studenog – Viškovo – udruženje obrtnika, stručni skup
14. studenog – Miranda Šebelja, sastanak u vezi s preustrojem hitne
medicinske pomoći
- Klub vijećnika Gradskog vijeća Grada Krka
15. studenog - Rijeka, press konferencija na temu organizacije regionalnog
zdravstva „Hitna“
- sastanak s arheologom Ninom Novakom
- sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
17. studenog – Skupština Crvenoga križa
- sastanak s predsjednikom Katedre čakavskoga sabora Damirom
Kremenićem
20. studenog– Turistički i Plavi cvijet na Veloj placi i u Decumanusu
21. studenog – sastanak na temu Plodina s Mirjanom Paladom Kmetović
- skupština Turističke zajednice Grada Krka u Maloj vijećnici
22. studenog – Skupština komunalnog društva Ponikve d.o.o.
24. studenog – sastanak s predsjednikom Društva krčana i prijatelja otoka
Krka Rankom Žicom na temu prostora za Klub
- sastanak s karnevalskim odborom - Milica Salopek na temu
karnevala u Krku
25. studenog – HRT – 1.program intervju u emisiji Školski vrtovi

 29. studenog – sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Skrpčići – Pinezići
– Josip Depope
 6. prosinca – sastanak sa Zamjenikom gradonačelnika Čedomirom Milerom
na temu ISO 9001
- sastanak s predsjednikom MO Milohnići Radoslavom Barićem –
radovi na vodovodu
 7. prosinca – intervju s Radiom OK, povratne informacije građanima u emisiji
Bodulska dešperija
- sjednica Gradskog vijeća
 8. prosinca – Vijeće Turističke zajednice otoka Krka
- Skupština HVIDRE u Maloj vijećnici
 10. prosinca – Velika vijećnica – skupština maslinara udruga Drobnica
- Punat, Narodni dom – 4. Kup Hrvatskog primorja
 12. prosinca – sastanak s načelnikom Općine Omišalj Tomom Sparožićem i
direktorom komunalnoga društva Ponikve d.o.o Franom Mrakovčićem
 13. prosinca – sastanak s Manuelom Markotićem – Tisak d.d.Rijeka
- sastanak s Renatom Rubešom na temu solarnih elektrana
 14. prosinca – Davor Turčić – audit za ISO 9001; potvrda certifikata
- sastanak s predstavnicima Valamara g. Franzom, Tihomirom
Nikolašem, Josipom Cvelić i Mirjanom Galović
 15. prosinca – sastanak s direktorom Hotela Krk – Radenkom Strčićem
- Sastanak s predsjednikom Udruge umirovljenika Grada Krka
Josipom Cvelićem
- blagdansko primanje u Nogometnom klubu Krk
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blagdansko primanje u Športsko-ribolovnome društvu Poteljan u
Milohnićima
16. prosinca – blagdanska svečanost u Domu umirovljenika Mali kartec
- otvorenje izložbeu Decumanusu Krčki slikari
19. prosinca – sastanak s Udrugom antifašističkih boraca i antifašista
- sastanak s ravnateljem Doma zdravlja
- blagdansko primanje u Domu zdravlja
- skupština Turističke zajednice otoka Krka u Velikoj vijećnici
20. prosinca – sastanak s Miroslavom Čolićem, direktorom poslovnice Erste
banke u Krku o suradnji
- skupština komunalnog poduzeća Vecle
- Božićna čestitka u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan
- Klub vijećnika Gradkosg vijeća Grada Krka
21. prosinca – blagdansko primanje kod krčkog biskupa mons. Valtera
Župana
- Sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
22. prosinca – Rijeka, Hrvatski kulturni dom, blagdansko primanje kod Župana
- Krk, školska dvorana – božićni koncert djece osnovne škole Fran
Krsto Frankopan Krk
23. prosinca – skupština komunalnoga društva Ponikve d.o.o.
- MO Milohnići sastanak
28. prosinca – bladgansko primanje stipendista Grada Krka u uredu
Gradonačelnika
- Dvorana srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir – tradicionalni božićni
koncert
29. prosinca – sastanak s Ivicom Bogovićem, direktorom Turističke zajednice
otoka Krka
- bladgansko primanje u Milohnićima – umirovljenici Šotoventa
30. prosinca – potpisivanje ugovora u Fondu za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti s g. Zlatkom Ivanišem i g. Franom Mrakovčićem
31. prosinca – Vela placa, zdravica i čestitka Gradonačelnika povodom
ispraćaja stare i dočeka nove godine
-
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