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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, 150/11i 144/12) 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 01. srpnja do 31. prosinca 2012. 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,  
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- 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.  

 

 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.  
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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 2012. 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. 
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U izvještajnom razdoblju, tj. od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine održano je 

19. Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 451 Odluka i 

Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 30 Odluka 

i 94 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  125. Kolegija gradonačelnika, održanog 02. srpnja  do 

143. Kolegija, održanog 28. prosinca 2012. 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 38 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, proslijeđeni su Gradskom 
vijeću na razmatranje i usvajanje sljedeći prijedlozi: 

 

a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. 
godinu s prilozima; 

b) Prijedlog Proračuna, Projekcija, Plan razvojnih programa i Programi javnih 
potreba: 
1.) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za 
razdoblje od 2014. do 2015. godine; 
2.) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 
2015. godine; 
3.) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to: 

 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. 

godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. 

godinu; 
 Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i 

ustanove Grada Krka za 2013. godinu. 
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c) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu. 
d) Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu  

      e) Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za   
razdoblje 2012.-2014. godine. 
 
 

 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, 38/09, 55/11,90/11 i 50/12)  u 

izvještajnom razdoblju najznačajnije aktivnosti, radnje i postupci odvijale su se 

oko  priprema  Konačnog prijedloga  UPU 1 - Krk.   U cilju donošenja Konačnog 

prijedloga UPU 1- Krk, te  prijedloga Odluke o izradi III. Ciljanih Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Krka i Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja predjela „Mali kankul“ u gradu Krku,  održano je niz 

radnih sastanaka sa ovlaštenim predstavnicima izraditelja Plana oko utvrđivanja i 

definiranja pojedinih uvjeta, kriterija  i odredbi za provođenje Plana.  

 Nadalje, Gradskom vijeću Grada Krka upućeno je na razmatranje 

prijedlog Mišljenja na konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko – goranske 

županije u kojem Grad Krk naglašava  načelo održivog razvoja,  što je vidljivo iz 

Programa ukupnog razvitka Grada Krka i  podrazumijeva  prethodnu ocjenu  

utjecaja planiranih zahvata na  vodoopskrbu,  okoliš,  ljudske i ostale resurse. 

Radi ploblema i negativni stavova građana kao i Mjesnog odbora Kornić na sjednici 

Gradskog vijeća iznesena je informacija o zahvatima Marine Punat d.o.o. u 

akvatoriju Puntarske drage. Građevinskoj i urbanističkoj inspekciji Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja upućen je dopis sa zahtjevom da u skladu s 

ovlastima obave nadzor nad izdanim aktom o građenju, Odlukom  o  donošenju UPU 

2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN-Marina Punat i 

građevinsko područje poslovne namjene K-3 Brodogradilište  te da se ispita  

usklađenost  sa Zakonom i Prostornim planom PGŽ, odnosno obavlja li se građenje 

u skladu  s istima. U prijedlogu Mišljenja na konačni prijedlog Prostornog plana 

Primorsko – goranske županije Grad Krk podržava zadržavanje postojećeg 

kapaciteta (850 vezova) marine u Puntu i smanjenje  površine  akvatorija na 

maksimalnu površinu propisanu  Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. 

 
 U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane 

su 4. sjednice Gradskog vijeća. U nastavku daje se pregled tema po 
sjednicama koje su  Gradskom vijeću upućene na razmatranje i odlučivanje i to 
kako slijedi: 

 

 Na 21. sjednici GV-a održanoj 27. srpnja 2012. godine podneseno je na  
razmatranje i odlučivanje 5  prijedloga i to: 

 
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 

2012. godinu s prilozima. 
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2. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
3. Prijedlog Odluke o članstvu Grada Krka u Energetskoj zadruzi Kvarner. 
4. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika 

nacionalnih manjina Grada Krka. 
5. Prijedlog Odluke o diobi suvlasničke zajednice. 

 

 Na 22. sjednici GV-a, održanoj 22. listopada 2012. godine podneseno je na 
razmatranje i odlučivanje 5 prijedloga i to: 
 
1.Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2012. godine. 
2. Prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria banke d.d. Zagreb za 
financiranje projekta izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku. 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Katarina 
Frankopan“Krk.   
4. Informacija o zahvatima marine Punat d.o.o. u akvatoriju Puntarske drage. 
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju – davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o 
sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat – 
Punat.  
 

 Na 23. sjednici GV-a, održanoj 28. studenog 2012. godine podneseno je na 
razmatranje i odlučivanje 7 prijedloga i to: 
1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Projekt građenja vodnih građevina 

na području Grada Krka. 
2. Prijedlog Odluke o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini. 
3. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2097/1 (z.č.1363/3) površine 1134 

m2, k.č. 2098 (z.č. 1363/8) površine 351 m2 i k.č. 2100 (gr.č. 492) u naravi 
kuća i dvor površine 48 m2 i zemljište površine 273 m2, sve k.o. Krk – grad, 
vlasništvo Maria Vasilich iz Italije, Trst, Via Crisciani 12 za izgradnju 
parkirališta/. 

4. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 3861/8 (z.č. 1588/13) površine 432 
m2, koja parcela je nastala od k.č. 3861/1 (z.č. 1588/3), upisane u z.k.ul. 3183 
k.o. Krk, vlasništvo TD Olimpia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kutjevačka 2 
za izgradnju puta u dijelu naselja Krk – predio Kartec/. 

5. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 
od 2013.-2015. godine. 

6. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj 
financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. godinu. 

7. Prijedlog Mišljenja na Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko-goranske 
županije. 

 Na 24. sjednici GV-a, održanoj 21. prosinca 2012. godine podneseno je na 
razmatranje i odlučivanje  20 prijedloga i to: 
 

     1.Prijedlog Proračuna, Projekcija, Plan razvojnih programa i Programi javnih 
potreba: 
 a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2013. i Projekcija Proračuna za            
razdoblje od 2014. do 2015. godine; 
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2013. do 
2015. godine; 
c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to: 
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 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2013. godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2013. godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2013. 

godinu; 
 Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2013. 

godinu; 
 Prijedlog Programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i 

ustanove Grada Krka za 2013. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu. 
3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini. 
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu. 
5. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. 
6. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava: 
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2013. godinu; 
b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2013. godinu; 
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu. 
7.  a) Prijedlog Odluke o III. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu i 
    b) Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za   

razdoblje 2012.-2014. godine. 
8.  Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2012. godinu. 
9.  Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu. 
10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2012. godinu. 
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom 
zaduživanju Grada Krka. 
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka 
Grada Krka. 
13.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež 
Županijskog suda u Rijeci. 

 
 Najznačajniji projekti Grada u izvještajnom razdoblju 

 
Aktivnosti na realizaciji najvažnijih projekata – izgradnji školske sportske dvorane 
Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku i na projektu građenja vodnih 
građevina na području Grada Krka, nastavljene su sukladno planiranoj dinamici.    

 
a)Radovi na izgradnji moderne, multifunkcionalne školske sportske dvorane 
Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku, započeti su početkom studenoga 
2011. godine, a nakon završetka radova na arheološkom istraživanju te ishođene 
dokumentacije za građenje (tender, troškovnik i dr.),  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, 
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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.  
PGŽ je izvršila svoju obvezu te je 4. rujna 2012. godine uplatila preuzetu obvezu za 
2012. godinu od 392.773,24 kn. Također, na temelju zaključenog Ugovora o 
sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane od 3. rujna 2012., Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u 2012. godini sufinanciralo 
navedeni projekt s 3.637.423,74 kn.  
 
b) Tvrtka Ponikve d.o.o. kandidirala je projekt izgradnje vodnih građevina na 
području Krka na Javni poziv Hrvatskih voda za predlaganje projekata razvoja 
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda. Na temelju članka 6. Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih 
građevina na području Krka, sklopljenog između Hrvatskih voda i Ponikve d.o.o., 
postotak udjela Hrvatskih voda u sredstvima za sufinanciranje je 90% ukupne 
investicije. 
Sredstva za realizaciju Projekta građenja vodnih građevina na području Grada Krka 
u ukupnoj ugovorenoj vrijednosti od 19.777.047,14 kn osigurat će se iz sljedećih 
izvora: 
           - 90% iznosa – Hrvatske vode  - 17.799.342,41 kn; 
           - 10 % iznosa – Grad krk - 1.977.704,73 kn. 
 
c) Ugovorom o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125 dionica 
Dunat – Punat,  Grad Krk preuzeo je sufinanciranje rekonstrukcije dijela županijske 
ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat. Ukupna vrijednost ugovorenih radova 
uvećana za uslugu stalnog stručnog nadzora, izvedbenog projekta i kontrolnih 
ispitivanja iznosi 3.379.750,00 kn (s PDV-om). Osim Grada Krka koji će predmetne 
radove sufinancirati iznosom od 861.836,25 kn (ili s 25,5%), iste će s 1.351.900,00 
kn (ili s 40%) sufinancirati Županijska uprava za ceste, te s 1.166.013,75 kn (ili s 
34,5%) Općina Punat. 
 
Također, u nastavku daje se kratki pregled značajnijih projekata koji su realizirani ili 
su započeti u izvještajnom razdoblju i to: 

 
 
 Donesena je Odluka o kupnji zemljišta od strane fizičke osobe, ukupne 

površine 1806 m2 sve k.o. Krk grad u naravi kuća i dvor radi privođenja istog 
namjeni izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika i posjetitelja stare 
gradske jezgre, kao i potrebe parkiranja vezano za O.Š. „Fran Krsto 
Frankopan“ Krk.  
 

 Završeni su radovi na izgradnji vodovoda visoke zone naselja Vrh – izgradnja 
vodovoda i hidrostanice Vrh. 

 
 Komunalno održavanje Grada provedeno je prema planiranoj dinamici, te je 

osigurano da Grad i u predsezoni i u samoj glavnoj turističkoj sezoni bude 
primjereno uređen i opremljen.  
 

Prikaz ostalih projekata odnosno radova na objektima i uređajima komunalne  
infrastrukture, te u svezi gradnje komunalnih vodnih građevina istaknut je u  
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Programima  gradnje i održavanja koji su doneseni krajem prošle godine na 24. 
sjednici Gradskog vijeća, temeljem odredbi Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Zakona o vodama. 

 
 Sukladno Zakonu o koncesijama donesen je Srednjeročni (trogodišnji) plan 

davanja koncesija za razdoblje 2013.-2015. godine kojim je planirano davanje 
koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i to onih koje istječu ili se novim 
natječajnim postupcima nastavljaju tijekom spomenutog trogodišnjeg 
razdoblja. Konkretno se radi o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
pogrebnih poslova koja istječe 27. srpnja 2014. godine. 

 
 5.listopada 2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Grada Krka s koncesionarom KDS 
DIMNJAČAR – PRIMORJE, vl. Mensur Bajrektarević i Hajder Bajrektarević. 
Ugovor je sklopljen na rok od 5 godina, a naknada za koncesiju koju se 
koncesionar obvezuje platiti Gradu Krku iznosi 26.000,00 kn godišnje.  

 
 
 

  Zahvaljujući osiguranim proračunskim sredstvima nastavljeno je s stipendiranjem 
učenika i studenata te je sklopljeno 7. Ugovora o studentskoj stipendiji za 
studente prve godine studija, 22 Ugovora o studentskoj stipendiji (700,00 kn 
mjesečno),  4 Ugovora za postdiplomske studije (1.000,00 kn mjesečno)  i 15 
Ugovora o dodjeli učeničkih stipendija (500,00 kn mjesečno). Također je 
nastavljeno i sa sufinanciranjem troškova javnog prijevoza za učenike i studente 
sa područja Grada Krka. 

  
 

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

 
 

- Projekta dokumentacija za ceste U-3.2 i U-3.3 u poslovnoj ''Zoni 29'' na 
predjelu Sv. Petar – za navedenu investiciju odobreno je 40.000,00 kn od 
Ministarstva poduzetništva i obrta.  

 
 
 

- Zelena energija u mom domu – Natječaj su zajednički provodile PGŽ i tvrta 
REA Kvarner uz financijsko sudjelovanje gradova i općina na području PGŽ 
radi sufinanciranja kućanstva PGŽ pri ugradnji solarnih kolektorskih sustava 
za grijanje i pripremu potrošne tople vode, te sustava za grijanje i pripremu 
potrošne tople vode na biomasu. Grad Krk je odlučio uključiti se u projekt s 
50.000,00 kn, te će se na taj način sufinancirati 7 kućanstava na području 
Grada Krka.         

 
- Poduzetnik u turizmu 2012. – u prosincu 2012. godine s Erste & 

Steiermärkische Bankom d.d. iz Rijeke sklopljen je Ugovor o načinu provedbe 
projekta ''Poduzetnik u turizmu 2012.'' kojim se odobravaju krediti 
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poduzetnicima koji ulažu u vlastite smještajne (ugostiteljske) kapacitete na 
području Grada Krka uz subvenciju kamatne stope. Krediti se dodjeljuju u 
iznosu od 100.000,00-1.000.000,00 kn na rok otplate do 10 godina, a 
kamatnu stopu koja iznosi 6% subvencioniraju PGŽ s 4 postotna poena i Grad 
Krk s dodatna 2 postotna poena za kredite do  500.000,00 kn, odnosno s 
dodatnim 1postotnim poenom za kredite iznad 500.000,00 kn.  

 

 

 Aktivnosti Gradonačelnika na promociji Grada  
    - Otvorena gradska uprava  
 
 
U izvještajnom razdoblju održana su brojna kulturna i društvena događanja. Rad 
Gradonačelnika obilježen je intezivnim 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, imovinsko – pravne odnose, te prostorno 
planske inicijative. 
U skladu s nadležnostima koje Grad ima ističe se komunikacija s raznim tijelima, 
institucijama, ustanovama regionalne vlasti, te s investitorima i gospodarstvenicima 
kao i s predstavnicima civilnog društva.  
Kolegijima gradonačelnika, koji pružaju potpunu informaciju o radu gradonačelnika, 
njegova zamjenika i gradske uprave, zadržan je kontinuitet javnosti otvorenog rada u 
Gradu. 
 
Bili smo domaćini sastanka Koordinacije gradonačelnika i načelnika JLS otoka Krka 
na kojem smo izložili zanimljive teme.  
 
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  
Netcom d.o.o. iz Rijeke potpisao Ugovor o najmu programske opreme i pružanju 
usluge hostinga.  
 

 Tijekom 2011. i 2012. godine u sklopu projekta „Zajedno protiv korupcije“ koji se 
financira sredstvima iz EU, Gong je proveo drugo istraživanje transparentnosti 
rada tijela lokalne samouprave, njihove suradnje s civilnim društvom te 
funkcioniranja mjesne samouprave- LOTUS 2011/2012. Grad Krk  zauzevši 19. 
mjesto (pored 363 konkurenta) našao se među ''izrazito transparentnim'' 
jedinicama lokalne samouprave. 
Stupanj transparentnosti mjeren je kroz 51 pokazatelj unutar pet osnovnih 
dimenzija transparentnosti: javnost sjednica vijeća, javnost rada i odluka izvršne 
vlasti, primjena Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim 
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društvom, te izravna participacija građana u odlučivanju.   
 
 Važnije protokolarne aktivnosti  Gradonačelnika i zamjenika  

 
 1. srpnja – Mlada misa Kristijana Krajinovića u krčkoj katedrali; gradska 

glazba na Kamplinu  

 3. srpnja – radni sastanak – Radenko Strčić, direktor hotela Krk, Dinko Petrov, 

zapovjednik JVP te Nedeljko Dunato, direktor Vecle d.o.o.;  

 4. srpnja – sastanak s Natašom Jurinom, direktoricom TZ Grada Krka 

 5. srpnja – primanje g. Dirmosera, direktora regionalnog ureda za RH i 

Sloveniju FES fondacije i Vjerana Piršića, Eko Kvarner; primanje gvardijana 

samostana Glavotok; Opatija – susret župana s grado/načelnicima 

 6. srpnja – proslava godišnjice poliklinike Redial dr. Zelića 

 7. srpnja – u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir u Krku proslava 50. 

godišnjice mature; otvaranje 24. susreta sopaca i folklora otoka Krka u 

Pinezićima; smotra klapa „Sjećanje na Mladena“ u Frankopanskom kaštelu u 

Krku 

 8. srpnja – proslava 50. godina svećeništva krčkoga biskupa Valtera Župana  

 9. sprnja – sastanak sa Sanjinom Barbalićem, direktorom autokampa 

Glavotok  

 10. srpnja –Ingo Kamenar, predsjednik Županijske skupštine; druženje s 

Udrugom veterana u Boćarskom klubu 

 11. srpnja – sastanak s Urbanisticom; Jasminka Pilar Katanić; primanje 

Andreja Poropata, direktora Euroherza 

 12. srpnja – sastanak sa gđom. Snježanom Matijašić i Natalijom Skender iz 

Ureda za  državnu reviziju; primanje dr. Gorana Sušića i gđe. Vesne Radek 

 13. srpnja – sastanak s arheolozima Matijom Makarunom i Ninom Novakom; 

radni sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća, g. Josipom Staničićem 

 16. srpnja – u samostanu Karmelićana proslava Majke Božje Karmelske 

 17. srpnja – sastanak s direktorom Ponikve, g. Franom Mrakovčićem; 

primanje gđe. Vlaste Juretić i g. Vinka Škarona na temu Grobničke skale; 

primanje predsjednika KLO Gromače, g. Marijana Markića 

 18. srpnja – sastanak na temu Plodina s Mirjanom Palarom i Ivom Zrilićem 

 19. srpnja – sastanak sa g. Slavkom Ježutkovićem iz Državnog 

hidrometeorološkog zavoda vezano za meteorološku postaju 

 20. srpnja – sastanak s dr. Antom Kovačevićem 

 23. srpnja – sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Radom Barićem; 

održavanje sastanka LAG-a u Maloj vijećnici 

 24. srpnja – sastanak s  predstavnicima Riviera Adria g. Tihomirom 

Nikolašem, Josipom Cvelić Bonifačić i direktorom Vecle d.o.o. Nedjeljkom 

Dunatom; sastanak s odvjetničkim uredom Frković, g. Frkovićem i g. 

Dundovićem  
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 25. srpnja – sastanak na temu Festivala mora u Brestu; u Maloj vijećnici 

Javno izlaganje UPU-a Krk; posjet izložbi etno kuće u Korniću; otvorenje 

natjecanja orijentacijskog trčanja RIS Delnice  

 26. srpnja – sastanak s predstavnicima Udruge umirovljenika, g. Cvelićem i g. 

Grmšekom; sastanak s Damirom Kremenićem iz Hrvatskog autokluba; radni 

sastanak s gđom. Dijanom Mihaljević iz ŽLU Krk; Klub vijećnika Gradskoga 

vijeća 

 27. srpnja – održana sjednica Gradskoga vijeća; u Frankopanskom Kaštelu 

koncert klape Intrade 

 28. srpnja – posjet brodu knjižari u krčkoj luci 

 30. srpnja – sastanak s Mislavom Galićem iz Agrokora 

 31. srpnja – na temu Krčkoga sajma koordinacija s TZ Grada Krka 

 1. kolovoza – na temu JVP sastanak sa zapovjednikom Dinkom Petrovim; 

radni sastanak s predstavicima Plodina i pravnom službom 

 2. kolovoza -  sastanak s odvjetnikom Robertom Ristom; primanje 

predsjednika MO Kornić, siniše Patrka; u Dobrinju svečana sjednica Vijeća  

 3. kolovoza – sastanak s Radenkom Strčićem, direktorom Hotela Krk; 

sastanak s Idisom Turatom 

 4. kolovoza – u krčkoj katedrali oratorij Mesija Hvratskog baroknog ansambla  

 5. kolovoza – polaganje vijenca na grobove poginulih branitelja i spomen – 

obilježja  u Pinezićima  i  Krku povodom Dana domovinske zahvalnosti; misa 

za branitelje u Batomlju u crkvi Majke Božje Goričke  

 6. kolovoza – sastanak s direktoricom TZ Grada Krka Natašom Jurinom 

 8. kolovoza – otvorenje Krčkog sajma na Ribarskom mulu;  

 10. kolovoza – proglašenje pobjenika boćarkog turnira u ovodu Lovrečeve; 

pomorska bitka na bačvama;  

 15. kolovoza – otvorenje regate tradicijskih brodica Krčka jedra i proglašenje 

pobjednika na kraju regate 

 18. kolovoza – boćarski turnir u mjestu Brzac 

 22. kolovoza – na temu „Moj otok“ sastanak s Nenadom Maljkovićem i 

Vesnom Kordić iz HRT-a 

 25. kolovoza – u Velikoj vijećnici udruga „Moj otok“ predavanje na temu 

zamjene azbestnih krovova na otoku Krku; skupština udruge Poteljan  

 27. kolovoza – sastanak s Bosiljkom Radman, predsjednicom Kluba žena 

otoka Krka u New Yorku 

 28. kolovoza – sastanak s Idisom Turatom i Željkom Velnićem, GP Krk, na 

temu školske sportske dvorane; sastanak s predsjednikom Pokreta za život, 

Tonijem Hrabrićem; primanje krčkoga župnika vlč. Roberta Zubovića; intervju 

Klaudije Modrić za HRT 

 29. kolovoza – intervju s novinarom Mladenom Trinajstićem za Novi list; 

sastanak s Mladenom Pokrajčićem, ravnateljem doma umirovljenika Mali 

Kartec i Djerdjom Antalom, ravnateljem klinike iz Karlsruhe; sastanak JK Plav 

 31. kolovoza – otvorenje Dana  smokava na Veloj placi 
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 2. rujna – misa u krčkoj katedrali i u biskupijskoj dvorani susret sa župnikom 

Robertom Zubovićem povodom odlaska iz župe Krk 

 4. rujna – u Velikoj vijećnici javno izlaganje UPU 1 

 5. rujna – sastanak s direktorom Autotransa  u Krku, g. Dejanom Ilijićem; u 

Velikoj vijećnici javno izlaganje Prostornog plana PGŽ-a 

 6. rujna – sastanak sa Slavkom Ježutkovićem iz Državnog 

hidrometeorološkog zavoda 

 7. rujna – sastanak s direktorom GP Krka, g. Purićem, odvjetnikom Robertom 

Ristom i Idisom Turatom na temu idejnog rješenja novog hotela u Krku; radni 

sastanak s Matijom Gladom iz Hrvatskih cesta; sastanak s Nedeljkom 

Dunatom, direktorom Vecle d.o.o. 

 10. rujna – Savjet za prostorno planiranje 

 11. rujna – u Ministarstvu graditeljstva u Zagrebu sastanak sa Zamjenicom 

ministra graditeljstva, gđom. Anom Mrak Taritaš i Ines Merčep 

 12. rujna – radni sastanak s Brankom Hriljcem, Josipom Mrakovčićem iz GP 

Krka, Franom Mrakovčićrm, Nevenom Hržićem iz Ponikva te Idisom Turatom 

vezano za infrastrukturu Trga krčkih glagoljaša 

 13. rujna – u Zagrebu u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, 

sastanak s pomoćnikom ministra g. Danom Simonićem na temu optičke 

mreže kojem prisustvuju Ines Galjanić i Čedomir Miler 

 14. rujna – u Rijeci u hotelu Bonaviji okrugli stol na temu 'Gospodarenja 

otpadom'  

 18. rujna – u Turističkoj zajednici Grada Krka, sjednica vijeća; sastanak s 

ravnateljem škole Sređom Samblićem na temu uređenja školskoga dvorišta; 

sastanak s dr. Franjom Velčićem; sastanak s direktorom Crtorada, g. 

Tomislavom Ježovitom 

 19. rujna – sastanak na temu Sv. Krševana s  predstavnikom Hrvatskog 

restauratorskog zavoda Andrejem Janešom; primanje načelnika i delegacije iz 

Općine Ližnjan iz Istre 

 21. rujna – sastanak s direktorom Hrvtaskih voda, g. Ivicom Plišićem u 

Ponikve d.o.o. 

 24. rujna – prezentacija GIS-a, tvrtka Energo; sastanak s predsjednikom MO 

Poljica, Danijelom Brozićem 

 25. rujna – sastanak s Andrejem Bašom na temu Melodija Istra i Kvarnera; 

obilježavanje Dana policije na krčkoj rivi 

 26. rujna – obilježavanje Dana Župe sv. Kuzme i Damjana u Poljicima 

 27. rujna – sastanak s Udruženjem obrtnika otoka Krka u Maloj vijećnici; 

otvorenje izložbe u galeriji Decumanus – izložba M. Domijana 

 28. rujna – u domu umirovljenika Mali Kartec 8. Festival sportske rekreacije 

osoba starije životne dobi 

 29. rujna – proslava Dana Župe sv. Mihovila u Vrhu 

 3. listopada –intervju s novinarom Novog lista Mladenom Trinajstićem; 

Skupština Vecle d.o.o. u Maloj vijećnici 
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 4. listopada – u osnovnoj školi 'Fran Krsto Frankopan' u Krku otvorenje 

natjecanja iz poznavanja županijske povijesti  „Ča je ča?“; u hotelu Dražica 

doček potpredsjednika Hrvatskog sabora, g. Stazića 

 5. listopada – u hotelu Dražica otvorenje znanstvenoga skupa 'Hrvatsko 

glagoljaštvo u europskome okruženju'; u Maloj vijećnici prisustvovanje 5. 

Maloj krčkoj akademiji ovisnosti 

 6. listopada – sastanak sa obnašateljem dužnosti župana Vidojem Vujićem  

 9. listopada – u Maloj vijećnici Savjet za prostorno planiranje, Kolegij UPU 1, 

primjedbe 

 10. listopada – Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe; sastanak s 

ravnateljicom Županijske lučke uprave Krk, Dijanom Mihaljević 

 11. listopada – sastanak s predstavnicima Zajednice Talijana, gđa.  Silvana 

Pavačić i Marina Žanić; u krčkoj luci otvorenje Državnog prvenstva u jedrenju 

u prijelaznim klasama 

 12. listopada – sastanak s predstavicima MO Vrh; sastanak Savjeta za 

prostorno planiranje; primanje maestra Čargonje u vezi s gradskom limenom 

glazbom 

 14. listopada – proglašenje državnih prvaka u jedrenju na Državnom 

prvenstvu u jedrenju u prijelaznim klasama 

 16. listopada – Vijeće Turističke zajednice Grada Krka 

 17. listopada – sastanak Koordinacije grado/načelnika otoka Krka  

 19. listopada – u zgradi Ponikve d.o.o sastanak s mjesnim odborima 

Šotoventa u vezi s mjesnim vodovodnim mrežama; Klub vijećnika Gradskog 

vijeća 

 22. listopada – Koordinacija grado/načelnika otoka Krka; Sjednica Gradskoga 

vijeća 

 23. - 26. listopada – putovanje u Njemačku - udruženje njemačkih gradova i 

općina Rockenhausen  

 26. listopada – u krčkoj osnovnoj školi završna prezentacija radova Male 

staroslavenske akademije 

 29. listopada – Dani turizma Grada Krka, radionice u hotelu Dražici 

 31. listopada – u uredu Župana u Rijeci sastanak sa Županom i pročelnicima 

te načelnicima Općina otoka Krka; upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 

 3. studeni – u Kosićima u crkvi sv. Mihovila proslava zaštitnika lova i lovaca, 

sv. Huberta  

 5. studeni – prezentacija 'Grad Krk - siguran grad'; u Malinskoj u hotelu Malin 

susret Župana s grado/načelnicima Primorsko-goranske županije 

 6. studenog – susret Župana s grado/načelnicima Primorsko-goranske 

županije u hotelu Malin; na temu UPU 1 izvješće s javne rasprave, nacrt plana 

 7. studenog – sastanak s Antonom Malatestinićem vezano za prijedlog 

proračuna za 2013 

 8. studenog – u Maloj vijećnici skupština Gradskog društva Crvenog križa 

 9. studenog – sastanak s Josipom Cvelić Bonifačić, Mirjanom Galović  iz 

Valamara 
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 13. studenog – predstavljanje projekta mikrofinanciranja Erste banke  

 15. studenog – sastanak s Marinkom Margan u vezi s programima udruga; u 

Maloj vijećnici prezentacija na temu destinacijskoga menadžmenta u funkciji 

kulturnog turizma;  

 16. studenog – sastanak s Mislavom Galićem iz uprave Agrokora; u Rijeci 

osvrt na Festival mora i tradicijskih brodica u Brestu u Francuskoj  

 19. studenog – u vijećnici održana sjednica vijeća Turističke zajednice Grada 

Krka 

 21. studenog – u Velikoj vijećnici Grada Krka javno izlaganje UPU 1 

 22. studenog – sastanak s Ivicom Brautom iz Grafotiska; skupština Crvenog 

križa u Maloj vijećnici  

 23. studenog – Invest forum Primorko – goranske županije u Opatiji; 

prezentacija energetske zadruge; sastanak s načelnikom Omišlja Tomom 

Sparožićem 

 26. studenog – sastanak s Milicom Salopek i Ivicom Žicem na temu 

karnevalskog odbora 

 27. studenog – u Maloj vijećnici skupština Turističke zajednice Grada Krka; 

Klub vijećnika Grada Krka 

 28.  studenog – sjednica Gradskog vijeća 

 29. studenog – sastanak s ravnateljicom Centra za kulturu, gđom. Majom 

Parentić; na temu udomiteljstva predavanje Udruge udomitelja u Velikoj 

vijećnici Grada Krka  

 4. prosinca – intervju s Natašom Prpić iz HRT-a; prezentacija „Krk – siguran 

grad“ u Velikoj vijećnici Grada Krka; druženje s udrugom umirovljenika 

Poljica-Šotovento; 

 5. prosinca – vezano za ceste na predmetnom području, sastanak s Mo 

Milohnići i Ines Galjanić, voditeljicom Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu 

okoliša; sastanak predstavnika LAG-a vezano za strategiju razvoja  

 7. prosinca – Savjet za prostorno planiranje, Kolegij; 

 8. prosinca – skupština UABE, podružnice Krk u Maritimu; otvorenje izložbe 

Advent u bojama Zajednice Talijana 

 10. prosinca – u Zagrebu u Ministarstvu regionalnog razvoja u fondova EU – 

potpisivanje aneksa Ugovora o financiranju školske sportske dvorane;  

 12. prosinca – sastanak s Mladenom Pavačićem vezano za plan nabave; 

sastanak s Tončijem Morićem na temu festivala Zlatni otok pjeva 

 13. prosinca – u Ponikvama sastanak s Fani Bojanić, predstavnicom 

Hrvatskih voda; Božićni program upriličen u dječjem vrtiću Katarina 

Frankopan; u Velikoj vijećnici skupština HVIDRE 

 14. prosinca – primanje udruge umirovljenika Grada Krka; kontrolni pregled 

ISO 9001; u Velikoj vijećnici skupština Drobnice 

 17. prosinca – posjet učenicima prvih razreda u osnovnim školama u Krku i 

Vrhu; primanje fratara trećoredaca, fra Paponje i g. Popovića 

 18. prosinca – Skupština radija Otok Krk; skupština Ponikve d.o.o u njihovim 

prostorima  
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 19. prosinca – skupština Lokalne akcijske grupe u Maloj vijećnici; održavanje 

sjednice Vijeća Turističke zajednice Grada Krka 

 20. prosinca – primanje Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka; 

sastanak s direktorom hotela Koralj - g. Mile Pavlica; božićno primanje kod 

krčkoga biskupa Valtera Župana; skupština Vecle d.o.o.; u dvorani krčke 

srednje škole Božićni koncert učenika osnovnih škola; održavanje Kluba 

vijećnika 

 21. prosinca – održavanje sjednice Gradskog vijeća u Maloj vijećnici; u 

Decumanusu otvorenje izložbe krčkih slikara 

 24. prosinca – na Veloj placi Humanitarna prodaja kolača 

 26. prosinca – u krčkoj katedrali održavanje Božićnog koncerta župnih 

zborova 

 27. prosinca – primanje stipendista ak. godine 2012./2013. u Maloj vijećnici 

 31. prosinca – na Veloj placi tradicionalna novogodišnja zdravica u 12,00 sati 
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