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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 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. siječnja do 30. lipnja 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. siječnja do 30. lipnja 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 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine održano je 17. 

Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 580 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  107. Kolegija gradonačelnika, održanog 16. siječnja  

do 124. Kolegija, održanog 20. lipnja 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 33 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 Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; 
b) Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu; 
c) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -2014. 

godinu; 
d) Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s 

prilozima: 
 Knjiga izdanih računa 2011. godine; 
 Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.2011.; 
 Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2011., HBOR – 

sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; 
 Izvod iz knjige javnog duga za 2011. godinu; 
 Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu; 
 Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013. -2014. godinu; 
e) Prijedlog Odlukeo raspodjeli viška prihoda 2011. godine; 
f) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; 
g) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2012. godinu; 
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h) Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za 
razdoblje 2012. -2014. godinu; 

i) Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 
2013. -2014. godinu. 
 
 

 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  priprema  Nacrta novog Prijedloga 

UPU 1 - Krk.   U tom smislu održano je niz radnih sastanaka sa ovlaštenim 

predstavnicima izraditelja Plana oko utvrđivanja i definiranja pojedinih uvjeta, 

kriterija  i odredbi za provođenje Plana. Također, održane su prethodne rasprave 

i radni sastanci sa izraditeljima planova koji su u fazi izrade, odnosno u postupku  

pripreme i donošenja.   

U nastavku daje se pregled dokumenata prostornog uređenja koji su upućeni na 

razmatranje i donošenje GV-u: 

a) Prijedlog Odluke o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana 
uređenja dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.; 

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 
1 – Krk; 

c) Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU  
26 – Dunat. 

d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja predjela “Mali Kankul“ u gradu Krku; 

e) Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Krk. 

 
 

 U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane 
su 2. 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 19. sjednici GV-a održanoj 20. ožujka 2012. godine podnesena su na 
razmatranje i odlučivanje 18. prijedloga i to: 

 
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

godinu; 
2. Prezentacija Projekta upravljanja imovinom Grada Krka; 
3. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu. 
4. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu; 
5. Izvješće Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. 

godinu;  
6. Izvješće Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2011. godinu; 
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7. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. 
godinu; 

8. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana 
uređenja dijela poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

9.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 
1 – Krk; 

10. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU  
26 – Dunat; 

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za 
postavu privremenih objekata; 

12. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zemljište u obuhvatu DPU poslovne 
poslovne “Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku); 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u 
Gradu Krku; 

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

2011. godinu; 
b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Grada Krka u 2012. Godini; 
c) Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Krka. 

15. Prijedlog Odluke o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti; 
16. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka; 
17. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu i  
18. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2013. -2014. 

godinu.  
 

 Na 20. sjednici GV-a, održanoj 24. svibnja 2012. godine podneseno je na 
razmatranje i odlučivanje 15 prijedloga i to: 

 
1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s 

prilozima: 
 Knjiga izdanih računa 2011. godine; 
 Prihodi i rashodi proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12.2011.; 
 Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2011., HBOR – 

sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; 
 Izvod iz knjige javnog duga za 2011. godinu; 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2011. godine; 
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2012. godinu; 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 

2012. godinu; 
5. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada   Krka za 

razdoblje 2012. -2014. godinu; 
6. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 

2013. -2014. godinu; 
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja školske sportske 

dvorane u Krku; 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana 

uređenja predjela “Mali Kankul“ u gradu Krku; 



 8 

9. Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Krk; 

10. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2011. godine; 

11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu; 
12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja  i remonta  

javne rasvjete na području Grada Krka; 
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; 
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina za 

postavu privremenih objekata; 
15. Prijedlog Zajedničke Odluke i Zaključka o taksi prijevozu: 

a. Prijedlog Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka 
Krka; 

b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog/tekst Zajedničke 
Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka. 

                 

 Najznačajniji projekti Grada u izvještajnom razdoblju 
  
a) U izvještajnom razdoblju dovršena je realizacija projekta vodoopskrbe 

Šotoventa u čijem financiranju temeljem zaključenog Sporazuma i dalje 
sudjeluju Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nakon 
ishođene dokumentacije za građenje i provedenog postupka javne 
nabave,kao i  izbora 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 dovršeni su sredinom 2012. godine. 
Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.812.402,00 kn. Građevinski radovi 
financirani su  iz Programa razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009. – 2012. 
godine, a nadzor iz sredstava Ponikve d.o.o. Krk. 
 

b) Nadalje, nastavlja se realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane 
Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku, čiji su radovi započeti 
početkom studenoga 2011. godine, a nakon završetka radova na 
arheološkom istraživanju te ishođene dokumentacije za građenje (tender, 
troškovnik i dr.), i provedenog 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. Prema posljednjim informacijama od  
ovlaštenih predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije, u pripremi je zaključivanje Ugovora o sufinanciranju predmetnog 
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projekta od strane Državnog proračuna u iznosu od cca 50% iznosa u dvije 
proračunske godine, tj. u 2012. i 2013. godini.  
 

 
c) Također, nakon donesene Odluke o početku postupka nabave i izvršenih 

potrebnih priprema i dokumentacije, krajem prosinca prošle godine započet je 
postupak javne nabave velike vrijednosti za ustupanje radova na 
rekonstrukciji Školskog trga – trga Glagoljaša u gradu Krku, te izgradnji 
podhodnika između zgrade OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk. Nakon 
provedenog postupka nadmetanja za ustupanje predmetnih radova, 30. 
siječnja 2012. godine donesena je Odluka o odabiru kojom je odabrana 
Zajednička ponuda GP Krk d.d. Krk i Fidal d.o.o. Rijeka, kao izvoditelja na 
ukupnu vrijednost radova s pdv-om u iznosu od 2.620.571,58 kn. 
 

d) Nadalje, naručena je izrada Projekta opreme i interijera školske sportske 
dvorane  u cilju pripreme dokumentacije za pokretanje postupka nabave 
predmetne opreme koji će se provesti u drugoj polovici tekuće godine. 
Vrijednost ove javne nabave procjenjuje se na iznos od 500.000,00 kn.  
 

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

 
 Dovršeno je uređenje plaže Dražica (Grad i Adria Riviera Poreč) sufinancirali 

su ovaj projekt, svaki sa 50% iznosa ) u visini od cca 600.000,00 kn. 
Predmetni radovi započeli su tijekom veljače, a dovršeni krajem travnja 2012. 
godine; 
 

 Dovršeno je uređenje plaže ispred hotela Tamaris (Grad i Hoteli Krk 
sufinancirali su ovaj projekt, svaki sa 50% iznosa ) u visini od cca 200.000,00 
kn; 

 
 Završeni su su radovi na uređenju rive od operativne obale sv. Bernardina do 

Brodogradilišta Krk u visini od cca 900.000,00 kn. U predmetnoj investiciji 
Grad učestvovao je sa 350.000,00 kn; 

 

 Završeni su radovi na uređenju TIC-a u Krku u iznosu od cca 500.000,00 kn. 
Radove su sufinancirali Grad i TZ Grada Krka, svaki 50 % vrijednosti 
investicije; 

 
 U tijeku su radovi na izgradnji vodovoda visoke zone naselja Vrh – izgradnja 

vodovoda i hidrostanice Vrh. 
 

f)  Prikaz ostalih projekata odnosno radova na objektima i uređajima komunalne  
infrastrukture, te u svezi gradnje komunalnih vodnih građevina istaknut je u  
Programe gradnje i održavanja koji su doneseni krajem prošle godine na 18. 
sjednici Gradskog vijeća, temeljem odredbi Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Zakona o vodama. 
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  Projekti Grada – u pripremi/prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su 
u tijeku realizacije  

 
- ZOOB: 31.03.2012. završena je realizacija Projekta ZOOB – Smanjenje 

zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na 

maslinarstvo u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Slovenija – 

Hrvatska 2007-2013. Sporazum o partnerstvu zaključen je između Kmetijsko 

gozdarskog zavoda Slovenije (vodeći partner Projekta), Grada Vodnjana, Udruge 

Agroturist iz Vodnjana, Grada Krka te Udruge maslinara Krka ''Drobnica''. Ukupni 

prihvatljivi toškovi projekta iznose 988.812,76 EUR. Prihvatljivi troškovi Grada 

Krka iznose 50.701,95 EUR, a 85% tih troškova će biti sufinancirana iz IPA 

Programa (43.096,65 EUR).  

U prvom polugodištu 2012. godine Grad Krk je poslao 5. i 6. međuvremeni 

izvještaj koji su i odobreni od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije. 

30.03.2012. na žiro račun Grada Krka doznačena su sredstva koja su bila 

odobrena po 4. međuvremnom izvještaju u iznosu od 20.023,62 EUR, odnosno 

148.725,47 kn. 

U veljači 2012. godine izvršena je On-the-spot check kontrola Projekta od strane 

nacionalnih kontrolora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

te je utvrđeno da nisu ustanovljene nikakve nepravilnosti. 

  

- IPARD – Kanalizacija: Kandidiran je projekt izgradnje kanalizacijskog sustava 

Grada Krka ''Istočni dio'' za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa 

za Mjeru 301 ''Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture'' u svibnju 2012. godine. 

Za potrebe prijave riješavali su se imovinsko-pravni odnosi za katastarske čestice 

koje predstavljaju lokaciju ulaganja. Također, za navedeni projekt je naručen i 

izrađen Elaborat zaštite okoliša u svrhu ishođenja Potvrde Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode o usklađenosti ulaganja sa standardima zaštite okoliša 

Republike Hrvatske i  EU. Potvrda Ministarstva je dobivena u srpnju 2012. 

godine. 

  

- IPARD – Nerazvrstane ceste: Kandidiran je projekt “Rekonstrukcije nerazvrstanih 

cesta na području Grada Krka“ Agenciji za za plaćanje u poljoprivredi za dodjelu 

bespovratnih sredstava iz iz IPARD programa za Mjeru 301 ''Poboljšanje i razvoj 

ruralne infrastrukture'' u svibnju 2012. godine. Za potrebe prijave riješavali su se 

imovinsko-pravni odnosi za katastarske čestice koje predstavljaju lokaciju 

rekonstrukcije (ŽUC, Županijsko odvjetništvo, Gruntovnica, Katastar). Naručen je 

i izrađen Glavni projekt za koji se nakon 2 prepravka dobiva Potvrda glavnog 

projekta. Također, za navedeni projekt je naručen i izrađen Elaborat zaštite 

okoliša u svrhu ishođenja Potvrde Ministarstva zaštite okoliša i prirode o 

usklađenosti ulaganja sa standardima zaštite okoliša Republike Hrvatske i  EU. 

Potvrda Ministarstva je dobivena je u travnju 2012. godine. 
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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  
 

 2. siječnja - sastanak  s  Veclom u vezi realizacije Planova i Programa TD u 

2012. godini 

-  sastanak s  Milicom Salopek, predstavnicom karnevalskog odbora o   

 karnevalu u Krku 

 3. siječnja – sastanak s akademikom Petrom Strčićem i Majom Polić na temu 

novih krčkih Zbornika  

 4. siječnja – sastanak Upravnog vijeća Javne vatrogasne postaje  

 6. siječnja – proglašavanje osobe godine gđe. Mirande Šebelje u Malinskoj 

 8. siječnja – otvorenje krčkog karnevala – podizanje zastave, predavanje 

ključeva Grada 

 16. siječnja – sastanak s Natašom Jurinom, dorektoricom TZ Grada Krka i 

Nedeljkom Dunatom, direktorom Vecle o projektu „Mala barka“ 

 17. siječnja – sastanak s Idisom Turatom i Zoranom Merglom o školskoj 

sportskoj dvorani 
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 18. siječnja – sastanak s Tončijem Morićem u vezi s festivalom Zlatni otok 

pjeva 

 19. siječnja – Matija Makarun, Nino Novak na temu arheoloških istraživanja na 

lokalitetu Sv. Lovre 

 20. siječnja – sastanak s Radom Barićem, predsjednikom M.O. Milohnići o 

staroj školi  

 23. siječnja – sastanak sa Sinišom Patrkom, predsjednikom M.O. Kornić 

 24. siječnja – sastanak Marko Mrkalj i Goran Marević o gradskim projektima; - 

- susret s predstavnicima Općine Skrad Damirom Grgurićem i Milkom 

Đorđević 

 25. siječnja – iz Veneto banke predstavnice Gordana Tumara i Ruža Petris – 

sastanak  turističkim kreditima; 

-  Plan nabave s Gradskom upravom  

 26. siječnja – sastanak u Ponikvi o strategiji nulte emisije CO2 

-     intervju s Barbarom Štrbac, novinarkom Nove TV 

 27. - 29. siječnja – studijsko putovanje (Ogulin, Općina Podčetrtek – okrugli 

stol o EU fondovima, Vuglec Breg, Krapina) 

 31. siječnja – sastanak s karnevalskim odborom – Igor Žic i Milica Salopek;  

      -    Željko Velnić GP Krk 

 1. veljače – sastanak s predsjednicom Odbora Gradskog vijeća za turizam, 

gđom. Katicom Braut  

           -    turističko vijeće TZ Grada Krka 
 2. veljače -  sastanak s M.O. Vrh – Branka Depikolozvane (predsjednica) i 

Danijel Pavlović (član) 
 3. veljače – sastanak sa Sanjinom Barbalićem, direktorom kampa Glavotok; - 

--     sastanak s direktorom Ponikve d.o.o., g. Franom Mrakovčićem 

 6. veljače – sastanak s Damirom Zecom, Jankom Brautom, Nedeljkom 

Dunatom u vezi sa športskim ribolovnim društvom Poteljan 

 7. veljače –  sastanak s Irenom Orlić, ravnateljicom DV Katarina Frankopan  

-     sastanak s Idisom Turatom i Radmilom Živanović-Čop o školskoj sportskoj 
dvorani 

 8. veljače – sastanak s Borom Barbalićem, Rajkom Bačnarom, Darkom 

Plantarićem – sigurnost gradova 

           -     snimanje emisije Lijepom Našom u Malinskoj 
 9. veljače – sastanak Vijeća za koncesijska odobrenja 

-      sastanak s Dubravkom Fanukom u vezi s Trgovinom Krk 

 10. veljače – sastanak s predsjednikom Društva Krčana i prijatelja otoka Krka 

u Zagrebu, g. Rankom Žicom 

 13. veljače– sastanak s načelnikom JVP Grada Krka g. Dinkom Petrovim; -   --

-      sastanak s direktoricom TZ Grada Krka, gđom. Natašom Jurinom 

 14. veljače – sastanak sa g. Šćulcem o poslovnoj suradnji (ECO Plus Rijeka) 

 15. veljače – sastanak s direktorom šumarije Krk, g. Petrom Vrgočem;       

      -      sastanak s Ivanom Bunetom, restauratorom;  

           -      godišnja skupština Udruge umirovljenika Šotovento 
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 16. veljače – Koordinacija Gradonačelnika s načelnicima općina otoka Krka 

- potpisivanje sporazuma s Milivojem Brozinom (Županijska uprava za 
ceste) i Mladenom Juranićem (Općina Punat) 

 17. veljače – sastanak s dr. Ratkom Gašparovićem, Dom zdravlja 

-      vijeće TZ Grada Krka 

 20. veljače – sastanak s g. Borisom Krstanovićem, Multilink 

 21. veljače – Matija Makarun, Nino Novak na temu arheoloških istraživanja na 

Trgu krčkih glagoljaša 

-      mesopust (paljenje pusta, vraćanje ključeva Grada) 
 23. veljače – posjet veleposlanika Ukrajine g. Oleksandra Levčenka 

 27. veljače – sastanak s g. Marijanom Tuškanom, poslovna suradnja u vezi s 

LED rasvjetom 

 28. veljače – sastanak s g. Robertom Ristom na temu Torkula 

- sastanak s perdstavnikom Mikrogrupe Alenom Alijom u vezi sa strategijom 
razvoja Grada Krka 

 29. veljače – hotel Marina – natjecanje Gastro 2012. 

 1. ožujka – sastanak s g. Josipom Purićem, direktorom GP Krka 

- sastanak s Josipom Rafajem u vezi s hotelom Mrakovčić 
- sastanak s M.O. Poljica – Danijel Brozić, predsjednik i Ivan Franolić, član; 

-      sastanak u Ponikvi u vezi s nultom emisijom stakleničkih plinova  
 2. ožujka – sastanak s ravnateljem Centra za brdsko planinsku poljoprivredu, 

g. Daliborom Šoštarićem 

 5. ožujka – sastanak s odvjetničkim uredom Frković – g. Frković i g. Dundović  

 7. ožujka – sastanak s g. Ivicob Barišić i Ines Galjanić u vezi s prometom u 

Ulici Stjepana Radića  

 8. ožujka – dijeljenje ruža u Gradu Krku;  

      -     skupština Vecle;  
      -     u Maloj vijećnici doček ministrice Margit Conrad, državne ministrice     
       Savezne Republike  Njemačke 
 9. ožujka – hotel Malin – javna prezentacija strategije Nulte emisije 

stakleničkih plinova za integrirani odživi razvoj otoka Krka  

 12. ožujka – sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća Josipom Staničićem 

 13. ožujka – sastanak s Borisom Krstanovićem i Natašom Jurinom u vezi s 

opremanjem novoga Turističkog informativnog centra;  

- sastanak s Idisom Turatom, Serđom Samblićem i Milicom Žužić na temu 
školske sportske dvorane 

 14. ožujka – panel rasprava Eco plus;  
 15. ožujka – sastanak s dr. Ivicom Orlićem u vezi sa zelenim naseljima  

 16. ožujka – ZOOB – završna konferencija u Maloj vijećnici- predstavljanje 

rezultata;  

-      press konferencija;  
-      otvorenje izložbe u Decumanusu „Aktualnosti suvremene crnogorske  
       umjetnosti“ 

 17. ožujka – Skupština Udruge umirovljenika Grada Krka u hotelu Dražici 

 19. ožujka  – sastanak s predsjednikom M.O. g. Josipom Depope 
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 20. ožujka - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u Zagrebu, susret 

s Veljkom Čurlinom, pomoćnikom ministra i direktorom GP Krka Josipom 

Purićem;  

           -      sjednica Gradskoga vijeća 
 23. ožujka – sastanak s M.O. Skrbčić-Pinezić  

 27. ožujka – skupština Radija OK;  

- sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća, g. Josipom Staničićem i 
zamjenikom gradonačelnika g. Čedomirom Milerom   

 28. ožujka – sastanak s Vjekoslavom Mrakovčićem, direktorom Quade k.d. 

 29. ožujka – Vijeće Turističke zajednice Grada Krka 

 30. ožujka –  sastanak s ravnateljem Doma zdravlja, g. Ritošom 

 3. travnja – Konzul Italije g. Renato Gianfarani – sastanak u Rijeci 

 4. travnja – sastanak sa predsjednikom M.O. Kornić, g. Sinišom Patrkom 

 5. travnja – sastanak sa zapovjednikom JVP Krk g. Dinkom Petrovim; -  

- sastanak s predsjednikom M.O. Milohnići Radoslavom Barićem;  
- press konferencija u Rijeci „Turističke ambulante u sezoni“ 

 6. travnja– Zagreb, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 10. travnja – sastanak s predstavnicima GP Krka – Branko Hriljac, Josip 

Mrakovčić i Idis Turato;  

 11. travnja – prezentacija projekta Strategija nulte emisije stakleničkih plinova 

u Dobrinju;  

 12. travnja – Dan Primorko-goranske županije u Hrvatskom kulturnom domu 

na Sušaku 

 13. travnja – Vijeće Turističke zajednice Grada Krka i koordinacija za 

manifestacije na temu Krčkoga sajma;  

- sastanak s predstavnicima Udruge Cezar, Čedomirom Milerom i Igorom 
Hrastom na temu kandidature Europske unije o projektu LED rasvjete;    

- Skupština Udruge veterana otoka Krka 
 14. travnja – sastanak  s ministricom zaštite okoliša i prirode Mirelom Holy  

           -      energetska konferencija u Maloj vijećnici 
 16. travnja – sastanak s Mladenom Herom i Đimijem Skomeršićem u vezi s 

uređenjem prostorija Turističkog informativnog centra;   
           -      prezentacija natječaja za građanske inicijative i udruge u Velikoj vijećnici 

 17. travnja - sastanak župana Vidoja Vujića s grado/načelnicima otoka Krka;  

           -      proslava 17.4.2012., Dana obrane otoka Krka u Polju 
 18. travnja – Vijeće za koncesijska odobrenja;  

- natjecanje vinara u hotelu Koralj 
 19. travnja – prezentacija idejnog rješenja Neptuna ;  

            -      upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
 20. travnja – sastanak  s Rankom Žicem, predsjednikom Društva krčana i 

prijatelja otoka Krka u Zagrebu;  

- u Velikoj vijećnici prezentacija glavnog plana razvitka turizma PGŽ  2005. 
– 2015. 

 21. - 25. travnja – put u Košice da Dane krčke kuhinje u Slovačkoj  

 25. travnja u Zadru radionica  Udruge gradova i Libusoft Cicoma «Upravljanje 

imovinom  jedinica lokalnih samouprava» 
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 26. travnja – Skupština TZ Grada Krka;  

           -       proglašenje sportaša godine u Puntu u Narodnom domu  
 27. travnja – U Malom Kartecu 6. Županijski susret umirovljenika PGŽ;  

           -       u Velikoj vijećnici predstavljanje rezultata projekta ZOOB  
 28. travnja– pješaci na liniji Krk-Sv.Juraj – polazak;  

- na Veloj placi dodjela priznanja maslinarima i vinarima – Drobnica fest, - 
- proslava 10 godina udruge Drobnica 

 30. travnja – sastanak s Franjom Depope i Robertom Ristom u vezi s 

Torkulom  

 1. svibnja – prvomajska budnica Gradske glazbe Krk 

 2. svibnja– sastanak s Branimirom Vančinom u vezi s Karte klubom 

 3. svibnja – radionica s Alenom Alijom i Igorom Hrastom u vezi s Programom 

ukupnog razvitka Grada Krka  

 4. svibnja – sastanak sa Savjetom za prostorno planiranje- UPU Krk u vezi 

prometa;  

- sastanak sa predsjenikom M.O. Konić Sinišom Patrkom u vezi s poštom u 
Korniću;  

- festival Zlatni otok pjeva 
 7. svibnja – Služba za zaštitu i spašavanje – Županijska vatrogasna zajednica  

 8. svibnja – sastanak s Marijanom Hrast i dr. Natašom Mavrinac, voditeljicom 

Hitne medicinske pomoći u vezi sa hitnom medicinom;  

- sastanak s Darkom Jadrasom u vezi s energetskom strategijom;  
- sastanak s Idisom Turatom i Josipom Mrakovčićem u vezi sa školskom 

sportskom dvoranom 
 9. svibnja – skupština Vecle, komunalnog društva 

 10. svibnja – sastanak sa župnikom Robertom Zubovićem;  

            -       sastanak s Ratkom Gašparovićem u vezi s Domom zdravlja 
 13. svibnja – otvorenje Kongresa hrvatskog generičkog društva u hotelu 

Koralj,  

-      otvorenje i blagoslov orgulja u krčkoj katedrali  
 14. svibnja – otvorenje dijagnostičkog centra za kardiologiju Thalassotherapije 

Opatija;  

- sastanak s direktorom Ponikva d.o.o. g. Franom Mrakovčićem;  
- sastanak s predstavnicima Javne vatrogasne postaje  

 15. svibnja – Koordinacija grado/načelnika otoka Krka u Dobrinju  

 16. svibnja – u hotelu Koralj prezentacija projekta županijskog centra 

Marišćina  

 17. svibnja – sastanak s Irenom Žic Orlić i Tončijem Morićem o festivalu Zlatni 

otok pjeva  

 18. svibnja – razgovor s Markom Mrkljem i Vanesom Hržić u vezi s Ipardom;  

- potpisivanje sporazuma s Udrugom veterana 
 22. svibnja – sat povijesti u OŠ Fran Krsto Frankopan na temu: Domovinski 

rat;  
- u Njivicama susret sa Zlatkom Komadinom, zastupnikom Hrvatskog 

sabora  
 23. svibnja – u Maloj vijećnici radionica na temu Sigurnost u turizmu 
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- u Rapcu koordinacija grado/načelnika o učinkovitoj jedinici lokalne 
samouprave 

 24. svibnja – u Omišlju u Vijećnici susret na temu Kompleksnih učinaka 
ulaganja u prometnu i poslovnu infrastrukturu na razvoj otoka Krka 

 25. svibnja – sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste i Općine 

Punat;   

           -       kineska delegacija, iz pokrajine Šangaj 
 26. svibnja – u srednjoj školi  prezentacija „Glagoljice u gostima“;  

- u Korniću skupština Wakeboard kluba;  
- u krčkoj katedrali zbor J. Kaplan  

 28. svibnja – sastanak s predstavnicima IBA-e;  

           -       u osnovnoj školi prezentacija ankete informatičke ovisnosti  
 29. svibnja – u Omišlju svečana sjednica Općinskog vijeća povodom 

Duhovskoga utorka, Dana Općine Omišalj 

 30. svibnja – sastanak s Markom Mrkljem i Goranom Marevićem na temu 

Iparda;  

           -       susret s kineskom delegacijom  
 31. svibnja – sastanak Policijske uprave PGŽ u Maloj vijećnici;  

           -       sastanak s Vjeranom Piršićem o obnovljivim izvorima energije 
 1. lipnja – Dan osnovne škole Fran Krsto Frankopan i podizanje zelene 

zastave;  

- otvorenje turističke polupodmornice na rivi;  
- otvorenje izložbe u Decumanusu  

 2. lipnja – otvorenje košarkaškog turnira „3:3 otoka Krka“;  

- prezentacija knjige Milice Žužić «Priče iz Kosjenkine kose»;  
- porinuće guca, tradicionalne barke 

 3. lipnja – gradska utrka Krk-trk;  

           -       proglašenje pobjednika boćarskog turnira  
 4. lipnja – otvorenje krčke pralje, prvoga spomenika u gradu Krku;  

- predstavljanje knjige Antuna Bozanića;  
- svečana koncelebrirana misa povodom blagdana sv. Kvirina;  
- otvorenje broda „Tajana“  

 5. lipnja – sastanak u Zavodu za prostorno planiranje;  

-       sastanak u Konzervatorskom odjelu pri ministarstvu kulture RH s     
        pročelnikom g. Željkom Bistrovićem;  
-       sastanak s načelnikom Općine Omišalj g. Tomom Sparožićem 

 6. lipnja – skupština Ponikve;  

           -       proslava Dana srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku 
 7. lipnja – Voslonis-predstavljanje filma „Uhvati film“ udruge Spirit 

 8. lipnja – sastanak s predsjednikom M.O.  Milohnići, g. Radoslavom Barićem 

 9. lipnja – otvorenje međunarodnoga karate turnira u srednjoj školi u Krku; - 

-      otvorenje akcije Kupujmo hrvatsko na gradskoj rivi;  
-      proslava 20. godišnjice pjevačkoga zbora Mići boduli u Frankopanskom    
kaštelu 

 10. lipnja – skupština nogometnog kluba Krk 

 12. lipnja – primanje učenika/novinara školskoga lista i mentorice, prof. Milice 

Žužić 
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 13. lipnja – prezentacija  strategije Otok Krk s nultom emisijom stakleničkih 

plinova predsjedniku RH g. Ivu Josipoviću u Zagrebu  

 14. lipnja – sastanak – šumarija Krk mr. Ivanom Pavelićem, predsjednikom 

uprave   

 15. lipnja – završna priredba u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan na Vrhu;  

-       sastanak Kluba 5 plus u Malinskoj u hotelu Malin;  
-       primanje Korana Korlovića  

 16. lipnja – redovna skupština KLO Gromače u lovačkome domu u Puntu;  

            -       otvorenje festivala folklora otoka Krka u Baški 
 17. lipnja – ređenje Kristijana Krajnovića, misa u katedrali 

 19. lipnja – dogovor za prezentaciju Hotela Mrakovčić u Krku – Idis Turato, T. 

Mrakovčić i J. Rafaj;  

-       prezentacija projekta Strigar u Maloj vijećnici  
 20. lipnja – koordinacija s TZ Grada Krka u vezi Krčkog sajma  

 21. lipnja – sastanak s Mirjanom Paladom Kmetović i Ivom Zrilićem u vezi 

imovinko-pravnih odnosa za cestu Plodina;  

-       trgovina Krk – otvorenje supermarketa „Cvijet kvarnera“   
-       intervju HRT-a za emisiju Boje turizma 

 25. lipnja – polaganje cvijeća u Velikome parku povodom Dana državnosti;  

-       otvorenje spomenika u parku JVP-a;  
-       koncert Gradske limene glazbe na Veloj placi; 

 26. lipnja – Vijeće za koncesijska odobrenja;  

 27. lipnja – primanje gradonačelnika Rockenhausena i načelnika njemačkog 

udruženja gradova, g. Karla Seebalda, predstavnika firme IGR i vijećnika 

Christiana Angnea, posjet Ponikvi d.o.o., razgledavanje povijesne jezgre 

grada Krka 

 28. lipnja – prezentacija Strategije nulte emisije stakleničkih plinova;  

-       zatvaranje Kampa mladih informatičara u osnovnoj školi u Krku;  
-       u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir podjele svjedodžbi maturantima  

 29. lipnja -  Koordinacija TZ Grada Krka u vezi s Krčkim sajmom;  

-      završna priredba 8. razreda OŠ u Krku;  
-      otvorenje 56. Ljetnih priredbi u Krku. 
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