
 
1 

 

 

 

 
                GRADONAČELNIK 
 
KLASA:022-01/19-01/04  
UR.BROJ: 2142/01-02/1-19-8 
KRK, 03. rujna 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z V J E Š T A J 
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRKA 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  2019. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
2 

 

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

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

125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13, 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst) i članka 52. 

Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 

41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) podnosi se 

 
IZVJEŠTAJ O RADU  

GRADONAČELNIKA GRADA KRKA 
za razdoblje od 1.  siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

 
U ovom Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, u 
okviru nadležnosti propisane Statutom daje se sumarni pregled aktivnosti 
Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti s naglaskom na prioritete u radu 
Gradonačelnika i Gradske uprave Grada Krka. Poseban naglasak se daje na 
otvorenost i transparentnost rada gradske uprave, te se daje pregled diplomatskih i 
protokolarnih aktivnosti. 
Sukladno Statutu Grada Krka, Gradonačelnik dva puta godišnje Gradskom vijeću 

podnosi Izvješće o svom radu i to:  

- do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i  

- do 30. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće 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. 

Gradonačelnik sa suradnicima posebnu je pozornost posvetio promicanju razvojnih, 

gospodarskih i investicijskih mogućnosti Krka i nastavio svoju podršku programima, 

projektima, i manifestacijama u svrhu daljnjeg razvoja Krka kao destinacije urbanog i 

kulturnog turizma koji pokazuje iznimne rezultate i visoke stope rasta.  

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. 

 

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.  

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

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

Kolegij gradonačelnika je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, a uz Gradonačelnika  

koji rukovodi radom Kolegija, čine ga Zamjenik gradonačelnika, predsjednik 

Gradskog vijeća, pročelnik JUO, voditelji Odsjeka, a po potrebi i ostali službenici 

upravnih tijela.  

 Na sjednicama Kolegija gradonačelnika od 14. siječnja do 17. lipnja 2019. 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. siječnja do 30. lipnja  2019. godine održane su 22. 

sjednice Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 583 Zaključaka,  

a iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je  još 90 Odluka i 62 Zaključka, 

što je ukupno 735 akata donijetih na Kolegiju Gradonačelnika.  

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 68. Kolegija gradonačelnika, održanog 14. siječnja  do 

89. Kolegija, održanog 17. lipnja 2019. godine)  prikazane su kroz Izvješća i 

Zapisnike Kolegija gradonačelnika, koji su objavljeni na web stranici Grada Krka. 

 
Aktivnosti Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove u svezi Gradskog 
vijeća, radnih tijela i kolegija Gradonačelnika       
   

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća se objavljuju i nalaze se na web stranici Grada 

Krka i dostupni su vijećnicima i građanima pet dana prije održavanje sjednice. Gradski 

vijećnici koriste materijale putem tableta.  

Materijali se štampaju za 1. gradskog vijećnika i Predsjednika Gradskog vijeća. 
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Obavijest o održavanju sjednice primaju putem aplikacije E sjednice svi gradski 

vijećnici kao i svi mediji, mjesni odbori, predsjednica Savjeta mladih, te direktori i 

ravnatelji svih komunalnih društava i javnih ustanova. 

Rad gradske uprave je transparentan, jer se na web stranici Grada Krka pod 

linkom Gradskog vijeća nalaze svi pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća. 

Nakon održane sjednice na stranici Grada svima su dostupni verificirani zapisnici 

sjednica te donijeti akti (odluke, planovi, pravilnici, zaključci, rješenja i dr.). 

U ovom  izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće Grada Krka održalo je dvije  

sjednice, na kojima su razmatrane 22.  točke dnevnog reda, te je donijeto kako 

slijedi: 

 
Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 29.  siječnja 2019.  godine 
podneseno je na  razmatranje i odlučivanje  8 prijedloga i to: 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  19. prosinca 

2019. godine. 
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. 
3. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad odnosno k.o. Krk i to: (zamjena k.č. 

3822/8 k.o. Krk grad (z.č. 1568/6 k.o. Krk) površine 602 m2, u vlasništvu Grada Krka, u 
naravi zemljište koje se nalazi unutar područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito 
stambene namjene za k.č. 3853/5 k.o. Krk grad (z.č. 1570/3 k.o. Krk) površine 358 m2 
koja parcela ulazi u sastav zapadne zaobilaznice oznake GU 1, te k.č. 3853/1 k.o. krk 
grad (z.č. 1570/1 k.o. Krk), površine 200 m2 i k.č. 3853/6 k.o. Krk grad (z.č. 1570/4 k.o. 
Krk), sve vlasništvo Biserke Mahulje iz Rijeke, Jelačićev trg 1. 

4. Prijedlog Odluke o zamjeni  zemljišta u k.o Krk grad odnosno k.o. Krk i to: (zamjena k.č. 
3822/1 k.o. Krk grad (z.č. 1568/1 k.o. Krk) u vlasništvu Grada Krka, u naravi zemljište  
koje se nalazi unutar građevinskog područja grada krka, u zoni mješovite namjene, 
pretežito stambene namjene za k.č. 3820/2 k.o. krk grad (z.č. 1569/4 k.o. Krk) površine 
710 m2 koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske obilaznice oznake GU 1, vlasništvo 
Dragutina i Marije Kosić iz Krka, Lina Bolmarčića 22.  

5. Prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja 
(zaključenog između Grada Krka i Jedriličarskog kluba Plav kao nositelja prava građenja, 
na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake 3932/3 površine 1440 m2, k.o. Krk grad.)  

6. Prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka. 
7. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje 

ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka. 
8. Zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za upis 

pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1 k.o. Krk grad ( ½ dijela z.č. 1610/1 k.o. Krk) na 
lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk.  

 
 

Na 14. sjednici GV-a održanoj 16.  travnja 2019.  godine podneseno je na  
razmatranje i odlučivanje 14  prijedloga i to: 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  29. 

siječnja 2019. godine. 
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu 

s prilozima: 
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a) Knjiga izdanih računa 2018. godine; 
b) Izvod iz knjige javnog duga za 2018. godinu; 
c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2018. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. 
4. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu.  
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini. 
6. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, 

ekološke i spomeničke pristojbe/rente i to: 
a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 

2018. godinu; 
b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 

2018. godinu i 
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. 

godinu. 
7. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2018. godine. 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.  
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama.  
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu. 

11. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 3853/7 površine 287 m2 k.o. Krk grad, k.č. 3853/8 
k.o. Krk grad površine 11 m2 i k.č. 3853/4 k.o. Krk grad površine 427 m2 
vlasništvo Ljiljane Skoblar iz Privlake. 

12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č 2160/11 k.o. Krk grad površine 437 m2, u  
vlasništvu Grada Krka.  

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka. 
14.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk Dječji vrtić 
“Katarina Frankopan“ Krk. 

Vijećnička pitanja su postavljana kroz aktualni sat. Na neka je odgovarano odmah na 

sjednici a na određena su vijećnici tražili pisane odgovore.  

 Odgovori su vijećnicima dostavljani preporučenom poštom neovisno o održavanju 

sjednice Gradskog vijeća, ali prije iduće sjednice Gradskog vijeća. U izvještajnom 

razdoblju dato je 2 pisana odgovora na vijećnička pitanja.  

 
Odbori Gradskog vijeća u nadležnosti JUO Grada Krka, sazivani su zbog 

raspravljanja donošenja potrebnih odluka, zaključaka i prijedloga, te radi davanja 

mišljenja iz domena za koje su zaduženi, a posebice prije održavanja sjednica 

Gradskog vijeća.  

Odbor za komunalno gospodarstvo                                               2 sjednice 

Odbor za financije i proračun                                                         2 sjednice 

Odbor za izbor, imenovanja  i razrješenja                                      1 sjednica 

Odbor za statutarno pravna pitanja                                                1 sjednica 

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja                                       2 sjednice 
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Akti  donijeti na sjednicama Gradskog vijeća, kao i zapisnici sa sjednica, u skladu s 

člankom 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  dostavljani su 

Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji nakon svake sjednice 

Gradskog vijeća, kao i Ministarstvu financija i Državnoj reviziji  kada se radi o 

financijskim dokumentima.  

Akti donijeti na sjednicama Gradskog vijeća objavljeni su u „Službenim novinama 

Primorsko goranske Županije“.   

 
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
 

Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti, a 

to su: predškolski odgoj i školstvo, sport, tehnička kultura, kultura, socijalni program i 

zdravstvo, provodi Programe Javnih potreba, donacija udrugama.    

U prvoj polovici 2019. godine, Odsjek za društvene djelatnosti provodio je aktivnosti 

pripreme kolegija, rada Gradskog vijeća, u smislu donošenja Odluka iz predmetnog 

područja i općih poslova. 

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

Odsjek za proračun i financije  obavlja poslove proračunske djelatnosti, posebice 
vezano za sastavljanje prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene tijekom godine, 
polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna te pratećih dokumenata, unutarnjeg 
nadzora nad radom svih upravnih tijela Gradske uprave i proračunskih korisnika, a 
radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, primjenjivanja zakona i 
ostalih propisa, poslove provedba gradskih programa vezanih za gospodarstvo i 
poduzetništvo te suradnju sa institucijama iz tog područja i pružanjem potpore drugim 
upravnim tijelima Gradske uprave na poslovima povezanim s kandidiranjem 
projekata za financiranje iz europskih i drugih fondova. 
U prvom polugodištu 2019. godine pripremao se Godišnji obračun proračuna, 

dokumentacija za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti gradonačelnika.  

Također su izrađeni planovi za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Pripremljen je  i 

koordiniran redovni popis imovine. 

Odsjek za proračun i financije obavljao je i koordinirao poslove planiranja, praćenja, 

izvještavanja,  knjiženja svih poslovnih promjena, obračuna plaća i drugih dohodaka, 

analitike kupaca i dobavljača, evidenciju imovine za Grad i proračunske korisnike: 

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Gradsku knjižnicu,  Centar za kulturu i  Javnu 

vatrogasnu postrojbu.  

Rashodi su izvršavani sukladno planiranim sredstvima. 
Mjesečno je praćena realizacija Proračuna i o istoj je izvještavano na kolegijima 
gradonačelnika.   
Praćena je likvidnost Proračuna i pravodobno su osiguravana sredstva za podmirenje 
svih dospjelih obveza Proračuna.  
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Također smo izdali i  „Proračun u malom – vodič za građane“ koji su građani ali i 
ostali korisnici ocijenili izuzetno korisnim. 
 

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

Odsjek za komunalno gospodarstvo obavlja slijedeće redovne  poslove  i aktivnosti: 

održavanje komunalne infrastrukture, održavanje poslovnih i stambenih prostora,  

poslovi komunalnog i prometnog redarstva, upravljanje i realizacija programa mjesnih 

odbora.   

Uz navedeno, u Odsjeku za komunalno gospodarstvo se svakodnevno izdaju upravni 

akti kao što su odobrenja, rješenja o obvezi plaćanja komunalnih naknada te 

priprema prijedloge akata gradonačelniku i gradskom vijeću Grada Krka.  

U realizaciji  aktivnosti uključeni su trgovačka društva u vlasništvu ili djelomičnom 

vlasništvu Grada: Vecla d.o.o., Ponikve voda d.o.o. i Ponikve Eko otok Krk d.o.o. 

Mjesni odbori - korisnici su programa općih rashoda mjesnih odbora, malih 

komunalnih akcija, te kapitalnih ulaganja kroz male komunalne akcije.  

JAVNE POVRŠINE 

Tijekom  prvog polugodišta 2019. godine kontinuirano su obavljane slijedeće radnje: 

1. Obavljanje poslova vezanih za raspolaganje i  upravljanje imovinom u segmentu 

koji se odnosi na javne površine: 

- priprema, sklapanje i ovjera ugovora o zakupu javnih površine za postavljanje 

pokretnih naprava za manifestacije u organizaciji grada; 

- nakon provedenih postupaka javnog natječaja sklopljeni su ugovori o korištenju 

javne površine za postavljanje štandova, 

- unos objekata i obveznika, te izrada financijskih zaduženja  po pitanju naprijed 

navedenih zakupa, te praćenje uplata naknade radi  pokretanja daljnjih postupaka.  

2. Obavljanje poslova vezanih za izdavanje raznih odobrenja za privremeno 
korištenje javnih površina ili privremenog zatvaranja prometa u svrhu održavanja 
raznih manifestacija (akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i sportske akcija, te 
manifestacije pod pokroviteljstvom TZ i Grada Krka).   
  
3. Priprema odobrenja za prekope javnih površina te nadzor nad provedbom 
odobrenja.  
 

Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave upravlja pomorskim dobrom na svojem 

području te svake godine donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 
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temeljem kojega se izdaju koncesijska odobrenja za korištenje pomorskog dobra koje 

vrijede za jednu kalendarsku godinu.   

APLIKACIJA GRADSKO OKO 

Od 2017. godine  je u informacijski sustav Grada Krka, uvedena aplikacija 

GRADSKO OKO. Aplikacija pruža mogućnost građanima da uočene nepravilnosti, 

najviše glede komunalnog reda prijave  Gradu Krku. 

Odsjek za komunalno gospodarstvo vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva te  upućivanje  

istih  nadležnim komunalnim društvima, komunalnim  redarima ili drugoj nadležnoj 

osobi.  Tijekom prvog polugodišta 2019 .godine zaprimljeno je 67 zahtjeva za 

postupanjem, koji su proslijeđeni na rješavanje. 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  

Prvu polovicu 2019. godine obilježile su aktivnosti kao i prijašnjih godina prvenstveno 

bazirane na preventivnom djelovanju, u cilju sprečavanja nastanka požara i 

eksplozija, te kurativnom djelovanju na intervencijama.    

Posebna pažnja posvetila se djelotvornoj pripremi za ljetnu požarnu sezonu prema 

Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku, nabavci sredstava i opreme, uređenju zgrade i 

okolnog dijela, te kvalitetnom povećanju razine osposobljenosti i zaštite djelatnika 

Postrojbe.  

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO  
 
Odsjek za gospodarstvo u razdoblju od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine prijavio 
je ili prati provedbu sljedećih projekata koji se sufinanciraju/planiraju 
sufinancirati bespovratnim sredstvima:  

 
 Projekt ''Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku'' – 

projekt je prijavljen u prosincu 2016. godine na Natječaj Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.2. '' Ulaganja u 
izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije'' – provedba tipa operacije 
7.2.2. ''Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta''. 
 Početkom veljače 2018. godine sklopljen je Ugovor o sufinanciranju za projekt u 
vrijednosti najviše do 4.287.417,25 kn te je nakon toga pokrenut postupak javne 
nabave. U kolovozu je sklopljen ugovor o javnoj nabavi s rokom izvršenja posla 
od 12 mjeseci.  
Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u rujnu je 
podnesena cjelokupna dokumentacija iz provedenog postupka nabave te je 21. 
studenoga 2018. godine donesena konačna Odluka o dodjeli sredstava u iznosu 
od 4.287.417,25 kn. Do kraja 2018. godine ukupno je realizirano 500.000,00 kn 
radova na izgradnji prometnice. 
Do 30.6.2019. godine ukupna obavljena vrijednost radova iznosi 4.287.885,50 

kn. 
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Priprema se podnošenje 1. zahtjeva za isplatu sredstava iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u vrijednosti do najviše 2.000.000,00 kn 
sukladno propisima, a po okončanju radova i kompletiranju cjelokupne 
dokumentacije podnijeti će se konačni zahtjev za isplatu preostalih odobrenih 
sredstava. 
 

 Projekt ''Informiraj, educiraj, recikliraj''  
JLS otoka Krka prijavile su projekt ''Informiraj, educiraj, recikliraj'' na otvoreni 
poziv za dostavu projektnih prijedloga za koji je odobren iznos do najviše 
496.127,80 kn odnosno 84,87% prihvatljivih troškova projekta.   

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva i posjetitelja otoka Krka o važnosti 
odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na 
sprečavanje nastanaka otpada, pravilno odvajanje otpada, kućno kompostiranje i 
ponovnu upotrebu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na 
odlagališta.  

Kako bi se realizirao navedeni cilj JLS otoka Krka provesti će niz izobrazno-
informativnih aktivnosti. 

Projekt se provodi na području otoka Krka pri čemu je obveza Grada Krka, na 
temelju potpisanog Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta, provedba 
cjelokupne koordinacije, upravljanja i provedbe Projekta, a vlastito učešće 
sufinanciraju sve JLS otoka Krka razmjerno udjelima iz potpisanog Sporazuma. 
Aktivnosti na projektu provodi tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2019. vršene su aktivnosti provedbe postupaka 
jednostavne nabave, administriranje projekta, te se daje za navedeno razdoblje u 
nastavku daje dinamika podnošenja i isplate po zahtjevima za nadoknadu 
sredstava: 
1. Dana 21. siječnja uplaćeno je 30.291,94 kn iz Kohezijskog fonda za 1. zahtjev 

za nadoknadom sredstava koji je podnesen u prosincu 2018. godine.  
2. 31. siječnja 2019. godine podnesen 2. zahtjev za nadoknadom sredstava 

prema kojemu je isplaćeno 30.553,22 kn. 
3. 11. travnja 2019. podnesen je 3. zahtjev za nadoknadom sredstava prema 

kojemu je isplaćeno 89.166,59 kn iz Kohezijskog fonda EU. 
Do 30.6.2019. po projektu su ostvareni ukupni prihvatljivi troškovi u iznosu od 
176.754,65 kn, od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 150.011,75 kn 
(84,8700419%). 

Realizirane aktivnosti: nabavljena je informatička oprema, izrađeni su video 
materijali i animirani spot te je izvršena usluge izrade mobilne aplikacije za 
odvajanje otpada.  

 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru 
Na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih 
prijedloga ''Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama 
javnog sektora'', referentni broj: KK.04.2.1.04 (Operativni program: 
Konkurentnost i kohezija 2014-2020.) u rujnu 2018. je izvršena prijava 2 projekta 
i to: 
a) Energetska obnova nestambene zgrade Grada Krka, Istarski prolaz 11 
b) Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka, Lukobran 5. 
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U ožujku 2019. godine odobrena su oba projekta te je potpisan ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
 

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Natječaj 
iz Programa ruralnog razvoja za provedbu tipa operacije 7.4.1.  
13. rujna 2018. godine podnesena je prijava za dobivanje bespovratnih sredstava 
iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Do 30. lipnja 2019. nije 
pristigla Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
za navedeni projekt.  
 

 Projekt ''Modernizacija javne rasvjete na preostalom području Grada Krka''  
Projekt je odobren za financiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu od strane 
HBOR-a. Radi se o posebnoj kreditnoj liniji prema kojoj se po povoljnijim uvjetima 
može ostvariti dobivanje kreditnih sredstava. Do 30. lipnja 2019. godine u tijeku 
je provedba postupka javne nabave velike vrijednosti za navedeni projekt.  
 

 E-punionice za bicikle u gradu Krku  
U travnju 2019. u centru grada Krka postavljen je sustav za iznajmljivanje bicikala 
koji se sastoji od 10 postolja za električne bicikle i jednog pilona (upravljačkog 
ormarića).  
Stanicu čine postolja za prihvat bicikala koja služe odlaganju bicikala kada nisu u 
upotrebi i primjenjuju električnu energiju kako bi se prometovalo s nultom stopom 
emisije CO2 u gradu Krku i na području Otoka. 
Ukupna investicija u punionice koja iznosi 358.892,05 kn financirana je od strane 
Ministarstva turizma sa 119.300,00 kn (33,24%), Primorsko-goranske županije sa 
150.000,00 kn (41,80%) te je udio gradskih sredstava u projektu 89.592,05 
(24,96%). 
Projekt također doprinosi provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma 
Primorsko-goranske županije. 
U svibnju se Grad Krk prijavio na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje kupnje energetski 
učinkovitih vozila te je prijavio nabavku 10 električnih bicikala. U lipnju je 
sklopljen ugovor s Fondom kojim se dodjeljuje 50.000,00 kn bespovratnih 
sredstava, a preostala sredstava će se osigurati iz gradskog proračuna. Također, 
u lipnju 2019. godine je proveden i postupak jednostavne nabave za nabavku 
električnih bicikala.  
 

 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 
razvoja otoka u 2019. godini 
U prosincu 2018. godine raspisan je Javni poziv Ministarstva za dodjelu 
bespovratnih sredstava iz Programa razvoja otoka u 2019. godini na koji su za 
Grad prijavljena 2 projekta i to ''Dovršetak izgradnje dijela primarne prometnice 
planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake U-3.1. u gradu Krku'' 
i ''Izgradnju vodovoda i kanalizacije na Malom Kartecu u gradu Krku''. 

Oba projekta se nalaze na rezervnoj listi Ministarstva. Konačni rezultati očekuju 
se krajem godine. 
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 Ministarstvo kulture – Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 
2019. godinu 
Na navedeni poziv, Grad Krk je prijavio: 
a) nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu crkve sv. Lovre 
b) Multimedijalni kulturni centar Grada Krka.  
Prema rezultatima Poziva odobreno je 23.000,00 kn za projekt arheoloških 
istraživanja na lokalitetu crkve sv. Lovre.  
Radovi su ugovoreni s tvrtkom Arheo Kvarner d.o.o. i izvedeni u travnju/svibnju 
2019. godine. Ukupna vrijednost izvršenih radova je 46.000,00 kn.  
 

 Sufinanciranje projektne dokumentacije od strane Primorsko-goranske 
županije  
Na Javni poziv Primorsko-goranske županije prijavljen je projekt izrade idejnog, 
glavnog i izvedbenog projekta uređenja javne površine u dijelu stare jezgre grada 
Krka. Za navedenu namjenu odobreno je 100.000,00 kn iz županijskog 
proračuna.  

 
Ostali poslovi: 
 

 Izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Krka - 
u izvještajnom razdoblju izdane su dvije nove dozvole autotaksi 
prijevoznicima. 
 

 Praćenje realizacije potpisanih ugovora o sufinanciranju projekata župnih 
ureda/samostana na području grada Krka: 

o Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Samostan sv. Franje 
Asiškog – za obnovu crkve sv. Franje Asiškog u Krku odobreno je 
50.000,00 kn; 

o Biskupija Krk – za izvođenje zaštitnih radova na Frankopanskom 
kaštelu u Krku za 2019. godinu odobreno je 100.000,00 kn; 

o Župa sv. Kuzme i Damjana, Poljica – za uređenje interijera župne crkve 
sv. Kuzme i Damjana odobreno je 100.000,00 kn; 

o Franjevački samostan Navještenja Marijina, Košljun – za nabavku i 
puštanje u pogon automatske pumpne stanice za otpadne vode na 
otoku Košljunu odobreno je 20.000,00 kn. 
 

S ciljem informiranja javnosti o radu Gradske uprave, Gradonačelnik i Zamjenik 
gradonačelnika redovito svaki utorak putem Radia OK izvješćuju javnost o 
donesenim aktima iz svoje nadležnosti. 
 
 
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 

Grad Krk je, u suradnji s TZ Grada Krka, Centrom za kulturu i udrugama 

civilnog društva, u izvještajnom razdoblju za prvu polovicu 2019. godine bio 

organizator i/ili pokrovitelj brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih događanja s ciljem 

upotpunjavanja i obogaćivanja sadržaja koji se nude građanima i gostima Krka 

tijekom cijele godine.  
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 Važnije protokolarne aktivnosti  Gradonačelnika i zamjenika u 
razdoblju od 01. siječnja 30. lipnja 2019. 

 
 2. siječnja – primanje direktora Hotela Krk Pavela Miškova 

- intervju s novinarom NOVA TV Markom Balenom 

- intervju s novinarkom HRT-a Brankom Uzelac na temu naplate Krčkog mosta 

 3. siječnja – sastanak s odvjetnikom Bojanom Milićem 

 4. siječnja – primanje predstavnika Udruge umirovljenika Ivana Bolonića i 

Vlade Panića 

- sastanak s geodetom Antonom Grškovićem  

 7. siječnja – primanje predsjednika MO Kornić Šimuna Josipovića 

 8. siječnja – sastanak s g. Roberttom Verebijem 

- sastanak s predstavnicima tvrtke DINOCOP te Ines Galjanić i krajobraznom 

arhitekticom Dobrilom Kraljić 

 10. siječnja - primanje ravnatelja glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov Danijela 

Trinajstića 

 11. siječnja – intervju s gđom Jasminkom Young na temu istraživanja 

„Energetska tranzicija“ 

 13. siječnja – na Veloj placi održano otvaranje Karnevala uz podizanje 

karnevalske zastave i predavanje ključeva grada 

 14. siječnja – održana sjednica Kolegija gradonačelnika 

 15. siječnja – primanje direktorice TZ grada Krka Nataše Jurine 

 16. siječnja – sastanak s predstavnicima udruga u poljoprivredi Goranom 

Marevićem i Vlatkom Milohnićem 

- sastanak s direktorom „Vecle“ d.o.o.  Dankom Milohnićem 

 18.siječnja - sastanak s Elizabetom Mikelj, predstavnicom Mažoretkinja otoka 

Krka  

 21. siječnja – primanje predsjednika MO Milohnići Branislava Toljanića 

 22. siječnja – sudjelovanje na sjednici Turističkog vijeća u Turističkom uredu 

grada Krka 

 23. siječnja – sastanak s direktorom T.D. Ponikve d.o.o., Ivicom Plišićem 

 24. siječnja – održana 7. sjednica Koordinacije grado/načelnika otoka Krka u 

vijećnici Općine Malinska-Dubašnica 

 25. siječnja – primanje gospođe Dijane Jerković i razgovor na temu 

navodnjavanja polja Kimpi 

 28. siječnja – sastanak sa predstavnicima GP-a Krk Sanjinom Purićem i 

Josipom Mrakovčićem te Ines Galjanić 

- održano vijeće za koncesijska odobrenja 

 29. siječnja – sastanak s arhitektom Idisom Turatom i arheologom Matijom 

Makarunom 
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 - održana sjednica Gradskog vijeća 

 30. siječnja – Zagreb, HAZU, promocija knjige „UPRAVLJANJE GRADOM“ 

 31. siječnja – primanje gospodina Marinka Žica 

- primanje novinara Novog lista Mladena Trinajstića 

 1. veljače - primanje velečasnog Antona Valkovića na temu Biskupije i 

Caritasa 

- sastanak s predsjednikom MO Poljica Brankom Marjanovićem 

 4. veljače – sastanak sa predstavnicima Županijske lučke uprave 

- primanje odvjetnika Bojana Milića 

- sastanak s javnom bilježnicom Amirom Predovan i Marinkom Bajčićem 

vezano za poslovni prostor u gradu 

 5. veljače – sastanak s arheologom Matijom Makarunom i Emom Aničić 

- sastanak s Ivonom Brnelić na temu projekta za djecu Udruge Ris 

- primanje Joška Markovića iz MO Krk Zapad 

 6. veljače –  održano Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 

 7. veljače – sastanak s direktorom „Vecle“ Dankom Milohnićem i ravnateljem 

Županijske lučke uprave Krk Goranom Lajtnerom te Nedeljkom Dunatom 

- primanje predsjednika MO Milohnići Branislava Toljanića 

- susret s Milovanom Kirinčićem na temu Dana ružičastih majica 

- sastanak s predsjednicom TZ Grada Krka Natašom Jurinom i s 

predstavnikom Valamar korporacije Milom Pavlicom 

 8 veljače – sastanak o navodnjavanju poljoprivrednih površina sa direktorom 

Ponikve voda d.o.o. Ivicom Plišićem i pomoćnikom direktora Ponikve voda 

Nevenom Hržićem te Čedomirom Milerom 

- u Omišlju održan sastanak s načelnicima općina Omišalj, Malinska, Punat 

 12. veljače – Skupština Udruge antifašista 

 13. veljače - sastanak – HRVATSKE VODE, Zagreb na temu EU projekta 

 14. veljače – primanje gospodine Hržića i Edit Jurine iz PONIKVA D.O.O., Fra 

Stjepan Žužić s Košljuna 

- primanje gospođe Maje Parentić, Centar za kulturu Grada Krka 

- primanje predsjednika M.O. Kornić – Šimun Josipović 

- Skupština VECLA d.o.o. 

 18. veljače – primanje gospodina Milivoja Jurića – ŠRD LOVRATA Krk 

- primanje gospodina Ivana Galića vl. Obrta GABIFLORES 

- sastanak PLANIMETAR- Romana di Gusto, Ines Galjanić i Čedomir Miler 

 19. veljače – primanje Odvjetnika Petrinića i Zamjenika gradonačelnika - 

sastanak na temu bespravne gradnje na Piciku 
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- sastanak - Obaveza JLS u gospodarenju otpadom, Transadria Rijeka,  

 20. veljače – sastanak s Vijećem TZ otoka Krka u Turističkoj zajednici 

- - prisustvovanje Skupštini Udruge umirovljenika Poljica 

 21. veljače – Skupština PONIKVE 

 22. veljače –sastanak sa predstavnicima GP KRK d.d., Josip Purić i Mrakovčić 

Josip 

- sastanak sa gospodinom Plišićem i Holjevićem (HRVATSKE VODE) 

- prisustvovanje Konferenciji: Realizacija projekta plutajućeg LNG terminala, 

Omišalj 

- 25. veljače - primanje gospodina Dinka Jakovljevića – na temu Poslovna 

zona 29 

 26. veljače – Sjednica Turističkog vijeća TZG Krka u Turističkom uredu Krk 

 28. veljače – prisustvovanje otvaranju međunarodne konferencije “Brendiranje 

kulture“ u Rijeci 

 1. ožujka – primanje Luke Adžića Kapitanovića predstavnika udruge 

KREATIVNI KRK 

- sastanak sa tvrtkom Fortius Inter Partnes 

- sastanak sa pročelnikom Marinkom Bajčićem i voditeljem Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk Vladom 

Kirinčićem 

 2. ožujka - prisustvovanje Skupštini Udruge antifašista u Velikoj vijećnici 

Grada Krka 

 4. ožujka – sastanak sa tvrtkom Spiller Farmer - Patrick Franolić 

- sastanak u Ponikve d.o.o., sa dir. Ivicom Plišićem i predstavnicima HBOR-a  

 6. ožujka – Forum žena, restoran/hotel Maritim 

 7. ožujka - sastanak sa ravnateljem Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, 

Krk, gosp. Serđom Samblićem 

 8. ožujka – dijeljenje ruža sa predstavnicima Grada Krka povodom Dana žena 

 13. ožujka – snimanje emisije za HRT, novinarka Odri Ribarović u uredu 

gradonačelnika, prisutna i direktorica Eco kampa GLAVOTOK Milena Dunato-

Dombaj 

- primanje predsjednika MO Milohnić Branislava Toljanića 

- sastanak sa arhitektom Idisom Turatom, Miljenkom Domijanom i Emom 

Makarun na temu projekta Muzej u Krku 

 14. ožujka – održana Skupština Turističke zajednice Otoka Krka u Maloj 

vijećnici 

- prisustvovanje radionici Mala barka u Velikoj vijećnici 

 15. ožujka - Primanje predstavnika Lovačkog društva KAMENJARKA, gosp. 

Ivan Mencer, Rubinić Darko i Dino Kosić 

 18. ožujka – primanje gospođe Ljube Stipančić – voditeljice ŠUMARIJA KRK 

- sastanak sa Dankom Milohnićem i Nedeljkom Dunato 

 19. ožujka – službeni put sa Čedomirom Milerom u Varaždin na temu Optike 
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 20. ožujka – sastanak sa MO Krk Istok, Željko Skomeršić i Darinka Brusić 

 21. ožujka –primanje gospodina Vjerana Piršića na temu izvještaja iz Berlina,  

 22. ožujka – sastanak sa gospodinom Sinišom Brunićem na temu realizacije 

projekta u Krku 

- primanje predstavnice Udruge albanaca na temu korištenja gradskog 

prostora za potrebe Udruge  

- primanje gospodina Matije Makaruna, arheologa na temu restauracije 

pronađenih rimskih novčića na trgu Kamplin  

- primanje gospodina Ivana Bolonića predstavnika Udruge umirovljenika Krk  

na temu radova u prostoru na adresi Strossmayerova 24 i Boćališta Krk 

 26. ožujka – sastanak sa Goranom Marevićem i Mladenom Brajanom 

 27. ožujka – primanje gospodina Damira Kremenića tajnika Auto kluba Krk, na 

temu projekta 10. zlatnih pravila sigurnosti u prometu 

- sastanak sa predstavnicima ADIKO BANK d.d., Ivana Sigmundović 

- sastanak M.O. Kornić 

 28. ožujka – primanje predstavnika Udruge KREATIVNI KRK – Luka Adžić 

Kapitanović na temu projekta Prvomajski inkubator,  

- sastanak sa predstavnicima tvrtke VALAMAR d.o.o., gosp. Pavlica i 

Štifanić 

- sastanak sa predstavnicima tvrtke KAUFLAND (Marinela Bilić) 

- prijem odvjetnika Bojana Milića i i odvjetničkog ureda Mrakovčić-Milić na 

temu ošasne imovine 

- sudjelovanje na skupštini Turističke zajednice Grada Krka u Maloj vijećnici 

 29. ožujka – sastanak sa predstavnicima tvrtke VR VEREBI, Robert Verebi u 

uredu Zamjenika gradonačelnika 

 30. ožujka – sudjelovanje na skupštini Ribolovnog društva ČAVLENA, u 

Društvenom domu Bajčići 

 2. travnja –prisustvovanje proslavi/programu povodom proslave Dana 

Osnovne škole FRAN KRSTO FRANKOPAN u Krku 

 4. travnja – primanje gospodina Vlada Kirinčića voditelja Upravnog odjela za 

prostorno planiranje,  graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk 

 9. travnja – primanje predstavnica Roditeljskog vijeća OŠ Krk, načelnika 

policijske postaje Krk gosp. Deana Hriljca na temu regulacije prometa kod 

„Fratri“ prilaz Osnovnoj školi u Krku 

- sastanak sa predstavnicima GP-a Krk Sanjinom Purićem i Josipom 

Mrakovčićem te Ines Galjanić 

 11. travnja – sastanak sa arhitekticom Barbarom Turčić Gajzler i Ines Galjanić 

- sastanak - Mjesni odbor Poljica- Branko Marjanović  

- posjeta načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara, direktor PONIKVE 

d.o.o. Ivica Plišić, press konferencija u uredu Gradonačelnika,  

- doček gradonačelnika Rockenhausena u hotelu Dražica u večernjim 

satima 
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 12. travnja - primanje delegacije grada Rockenhausena i Centra za kulturu 

Grada Krka  

- otvorenje izložbe konceptualne fotografije njemačkog autora Jörga 

Heiecka, pod nazivom „Singularities“, u krčkoj Galeriji Decumanus 

 15. travnja - susret župana s općinskim načelnicima i gradonačelnicima PGŽ  

u Gradu Rabu (Hotel Padova) 

 16. travnja - poslovni sastanak sa predstavnicima tvrtke FORTIUS INTER 

PARTES d.o.o., Barbarom Kešmer i Borisom Durasom 

- sudjelovanje 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 

 17. travnja – polaganje vijenaca na gradskom groblju u Krku povodom Dana 
oslobođenja Otoka Krka 
- sastanak sa ravnateljicom DVKF Krk Irenom Žic Orlić i direktorom Toplane 

 primanje novinara na temu „Pametni grad“,  
 18. travnja – sastanak sa MO Kornić i arhitektom Rajko Sandrovac 
 19. travnja  - sastanak sa Odvjetnikom Robertom Ristom, Marinkom Pavlićem, 

Vladom Kirinčićem, te Ines Galjanić 
- primanje Petre Turčić na temu maturalne zabave, zahvala gradonačelniku 

 24. travnja - primanje gosp. Hrvoja Pende odvjetnika iz PGŽ – potpisivanje 

Sporazuma za operativni plan cikloturizma 

 26. travnja – sastanak sa predstavnicima ŠRD „POTELJAN“ 

 4. svibnja – prisustvovanje proslavi povodom otvorenja novog objekta DVD 

Krk 

 8. svibnja – sudjelovanje na skupštini Radija Otok Krk 

- posjet Gradonačelniku učenika i učiteljice Nine Klobučar iz Područne škole 

Vrh 

 10. svibnja - Vijeće za koncesijska odobrenja  

 13. svibnja – sastanak sa tvrtkom GP KRK d.d. i Ines Galjanić 

 14. svibnja - sastanak sa predstavnicima M.O. Vrh 

 15. svibnja - Sastanak u Županijskom uredu za ceste, Rijeka,  

- sastanak sa arhitektom Idisom Turatom, Emom Makarun i Miljenkom 

Domjanom na temu projekta „Muzej“ Krk 

 20. svibnja – sastanak sa Vladom Kirinčićem voditeljem Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ,  Ispostava Krk i Ines 

Galjanić, voditeljicom Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

 23. svibnja –  Marinko Bajčić, Vedran Hajdin i odvjetnica Jasna Trinajstić 

Krause, Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku,  

- Snimanje emisije „Kartolina s MIK-a“ 

 28. svibnja – prisustvovanje svečanosti početka radova na rekonstrukciji i 

dogradnji zgrade OŠ „Jelenje-Dražice“ i izgradnji školske sportske dvorane 

- sastanak sa gosp. Gordanom Bašićem na temu Muzeja na Trgu Kamplin u 

gradu Krku.  
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 29. svibnja – prisustvovanje dodjeli nagrada tvrtke Ponikve Eko otok  Krk 

d.o.o. natječaj za najbolje radove izrađene od otpadnih materijala „Reciklažom 

do umjetnosti“ u galeriji Decumanus 

 30. svibnja – sastanak sa gospođom Josipović, IGR i zamjenikom 

gradonačelnika gosp. Milerom, na temu projektiranja sustava odvodnje naselja 

Vrh 

-prisustvovanje proslavi svete mise povodom blagdana Uzašašća Kristova, 

Općina Malinska-Dubašnica obilježavanje Dana sira i folklora– Sense 30. 

svibnja 2019. godine 

 31. svibnja – prisustvovanje sastanku Lučke uprave Krk, 

- snimanje priloga s Vandom Radetić Tomić 

 1. lipnja - Snimanje emisije "Đir s Davorom Jurkovićem", 

- prisustvovanje otvorenju prve dionice retrospektivne izložbe Ivane Popović, 

nazvane „Ljubav i otpor Ivane Popović“ u galeriji Decumanus 

 4. lipnja – sastanak sa predstavnicima tvrtke GP KRK d.d., gosp. Josipom  

Mrakovčićem i Sanjinom Purićem na temu izvještaja o završetka radova u 

Krku 

- prisustvovanje Misi i domjenku povodom proslave Dana Grada svetog 

Kvirina 

 5. lipnja - sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu sa 

Ivanom Jurešićem, pomoćnikom direktora PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. 

 6. lipnja – prisustvovanje proslavi Dana Srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ 

u Krku, te nagrađivanju učenika i mentora 

 7. lipnja – prisustvovanje konferenciji CiTy Upgrade – Udruga gradova 

 8. lipnja – prisustvovanje skupštini Udruge umirovljenika Vrbovsko 

- Prisustvovanje 65. festivalskoj priredba Krčki festival folklora u Baški 

 10. lipnja – održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Krka, u uredu 

Gradonačelnika 

 11. lipnja – sudjelovanje na skupštini društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., 

- prisustvovanje svečanoj akademiji povodom Dana Općine Omišalj,  

 12. lipnja – sudjelovanje na Vijeću Turističke zajednice Otoka Krka 

- sudjelovanje na Vijeću Turističke zajednice Grada Krka 

 13. lipnja – sastanak/prezentacija 5G mreže od strane predstavnika HT u 

uredu Gradonačelnika uz prisustvo Zamjenika gradonačelnika gosp. Milera, 

predstavnika PONIKVE d.o.o.,  Silvia Giorgolo, te direktora tvrtke VECLA 

d.o.o., Danka Milohnića  

- primanje Nedjeljka Gržetića, RADIO OK 

- prisustvovanje proslavi blagdana Sv. Antuna Padovanskog - ANTONJA, u 

Franjevačkom samostanu u Krku 

 14. lipnja – sastanak sa predstavnicima M.O. Milohnić, Branislav Toljanić i 

Nikola Zec 
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- sudjelovanje u promociji knjige Milana Sijerkovića „Blagost mora, dašak 

gora- Crtice o vremenu i podneblju grada i otoka Krka“, u sklopu proslave 

Dana Grada Krka 

- sastanak sa odvjetnikom Vojkom Brautom i investitorima iz Nizozemske 

- prisustvovanje proslavi i radionici Udruge Rukotvorine Krk 

 15. lipnja - prisustvovanje svečanosti otvaranja Zavičajne etnografske Etno 

kuće 2019 u i Fešti od presnaci u Korniću 

 17. lipnja – primanje ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe „Mali 

Kartec“ gđe Gordane Stolfa u pratnji gosp. Dejvida Gauša 

 18. lipnja – Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Grada 

Krka 

 19. lipnja – sudjelovanje 32. sjednici skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o. 

- sudjelovanje na 8. sjednici Koordinacije grado/načelnika otoka Krka u 

prostorijama Ponikve voda d.o.o., 

- prisustvovanje festivalu MIK u Puntu 

 23. lipnja – prisustvovanje glazbeno-plesnom programu MusiCool show na 

Trgu krčkih glagoljaša, 

 24. lipnja – prisustvovanje svetoj misi u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u 

Vrbniku, povodom proslave blagdana Sv. Ivana Krstitelja (Ivanje) 

- prisustvovanje Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Baška, u hotelu 

„Corinthia“ u Baški povodom Dana Općine Baška 

 27. lipnja – sastanak u Krčkoj biskupiji sa biskupom mons. Ivicom Petanjakom, 

Idisom Turatom, Miljenkom Domijanom i Emom Makarun, na temu „Krčki 

muzej“ 

 28. lipnja – sastanak sa. Dr.sc. Robertom Maršanićem na temu „Promet i 

prostor“, uz prisustvo Zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera i prometnog 

redara Vedrana Hajdina 

- sastanak sa Mariom Udina predsjednikom DVD Krk 

- prisustvovanje zatvaranju 29. kampa mladih informatičara Hrvatske – Krk 

2019. u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ u Krku. 
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