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 2018. 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 08. siječnja do 18. lipnja 2018. 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 18. lipnja 2018. godine održana je 21.
sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 551 Zaključaka,
od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 100 Odluka i 81
Zaključka.
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 27. Kolegija gradonačelnika, održanog 08. siječnja do
47. Kolegija, održanog 18. lipnja 2018. 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 32 prijedlog odluka, planova, zaključaka i drugih
općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada Krka.
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U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane
su 3. sjednice Gradskog vijeća.
U nastavku daje se pregled tema po sjednicama koje su Gradskom vijeću
upućene na raspravu i donošenje i to kako slijedi:
 Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 30. siječnja
2018. godine podneseno je na razmatranje i odlučivanje 10 prijedloga
i to:
1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane
20. prosinca 2017. godine.
2. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Krka.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
4. a) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;
b) Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka
za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
5. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan
snage Detaljnog plana uređenja “Galija” u Gradu Krku.
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka.
7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132
k.o. Kornić, površine 726 m2) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište
u naselju Kornić.
8. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

 Na 7. sjednici GV-a održanoj 28. ožujka 2018. godine podneseno je
na razmatranje i odlučivanje 18 prijedloga i to:
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30.
siječnja 2018. godine.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.
godinu s prilozima:
a) Knjiga izdanih računa 2017. godine;
b) Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12. 2017., HBOR –
sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
c) Izvod iz knjige javnog duga za 2017. godinu;
d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.
Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini.
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 2017. godinu;
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b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za
2017. godinu i
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za
2017. godinu.
7. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2017. godine.
8. Prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na
području Grada Krka.
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju početnih cijena za kupoprodaju i zakup
zemljišta u vlasništvu Grada Krka.
10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka i to: 1/3 dijela
k.č. 2352/7 k.o. Krk – grad (1/3 dijela z.č. 28/18 k.o. Krk), koja parcela u
navedenom suvlasničkom dijelu ima površinu od 516 m2.
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta i to: ( k.č.
2569/3 k.o. Krk – grad (z.č. 643/3 k.o. Krk) površine 312 m2 i k.č. 2568/4 k.o.
Krk – grad (z.č. 649/16 k.o. Krk) površine 667 m2, za zemljište na području
DPU Zone 26 u gradu Krku.
12. Prijedlog Odluke za priznavanje prava suvlasništva Lovačkom društvu
Kamenjarka sa sjedištem u Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2 k.o. Kornić
(Lovački dom u Korniću) na temelju ulaganja u izgradnju.
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i
obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka.
14. Prijedlog Analize i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i to:
a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka
za 2017. godinu;
b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Krka za 2018. godinu (sa financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje).
15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.
16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i
dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
“Katarina Frankopan“ Krk.
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Krka.
18. Prijedlog Odluke o oslobađanju Županijske lučke uprave Krk od plaćanja
komunalnog doprinosa za rekonstrukciju “ribarske luke“ – produženje i
proširenje postojećeg lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u
luci Krk (1. faza rekonstrukcije luke Krk).
 Na 8. sjednici GV-a održanoj 27. lipnja 2018. godine podneseno je
na razmatranje i odlučivanje prijedloga i to:
1.Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28.
ožujka 2018. godine.
2.Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka.

4

3.Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2017.
godinu.
4.Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Krka za 2018. godinu.
5.Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2018. godinu.
6.Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Zona
26“ u gradu Krku.
7.Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta (zamjena zemljišta u k.o. Krk – grad između
Grada Krka i GP Krk-a).
8.Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka.
Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Krka raspisani su izbori za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Krka. Osim već formiranih Mjesnih odbora, u
gradu Krku formirana su dva nova mjesna odbora: Krk Istok i Krk Zapad.
Izbori za Mjesne odbore održani su 10. lipnja 2018. godine.
Sukladno zahtjevima i prioritetima Mjesnih odbora s područja Grada Krka obavljeni
su svi planirani radovi na sanaciji mjesnih puteva i javnih objekata ( popravak ceste
od naselja Brusić prema selu Kapovci, uređenje poljskog makadamskog puta oznake
k. č. 2054/11 k.o. Vrh u dužini cca 200 m, nasipavanje jalovinom makadamske
šetnice na dionici od uvale Sv. Fuske do uvale Jert, uređenje maslinarskog puta na
predjelu „Kankul“ koji vodi do maslinika na tom području u dužini od 450,00 m i širini
od 2,50 m, sanacija i uređenje poljoprivrednih puteva na dionicama od naselja
Kapovci do područja Vodunike, od naselja Kapovci do područja Samilušin i područja
Obla do naselja Poljica sanacije makadamskog puta od naselja Brozići do naselja
Kapovci, financiranje izrade prstena od prirodnog kamena na izgrađenoj školjeri
zapadno od restorana na Dunatu, uređenje dijela okoliša kod Mjesne crkve Sv.
Fuske u naselju Linardići, te su sredstva utrošena i za obnovu i čišćenje lokve
„Studenci.
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Sukladno godišnjem programu obavljeni su planirani poslovi na održavanju
komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Na poslovima održavanja
nerazvrstanih cesta izvedeni su asfalterski radovi na S.C. „Josip Pepi Uravić“ u gradu
Krku – kod boćarskog kluba, čija je procijenjena vrijednost radova iznosila 171.
509,99 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a, spojni put koji povezuje dionice ulice
Stjepana Radića, te izgradnju betonskog okna i upojnog bunara, u iznosu od
156.433,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
Sukladno programu nabavljena je i postavljena, te obnovljena različita gradska
komunalna oprema.
Po sadržaju zaprimljenih predmeta, kao i pokrenutih po službenoj dužnosti u
upravnom postupku rješavanja u izvještajnom razdoblju bilo je:
- 112 predmeta za obračun komunalnog doprinosa;
- 47 predmeta za obračun naknade za legalizaciju;
- 49 zahtjeva za donošenje rješenja za grobna mjesta;
- 27 predmeta za rješavanje statusa kablovske televizije – KDS TV;
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- 355 predmeta za utvrđivanje komunalne naknade za stambene prostore;
37 predmeta za utvrđivanje komunalne naknade poslovnih subjekata –
cjelogodišnji;
13 predmeta za utvrđivanje komunalne naknade poslovnih subjekata –
sezonci;
- 41 predmeta postupaka ovrhe komunalne naknade;
- 229 predmeta za utvrđivanje obveze spomeničke rente;
- 234 izdanih obavijesti o počinjenom prekršaju (kazne) od strane Prometnog
redara;
- 234 izdanih upozorenja od strane Prometnog redara:
Komunalni doprinos u izvještajnom razdoblju fakturiran je u iznosu od
4.771.696,88 kn, a uprihodovan u iznosu od 3.447.045,60 kn, dok razlika koja iznosi
1.324.651,28 kn nije naplaćena.
Komunalna naknada u izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od
4.109.672,63 kn, a uprihodovana u iznosu od 3.266.693,26 kn, od čega je u ovršnom
postupku prisilne naplate uprihodovano 22.372,26 kn.
Spomenička renta u izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od
213.755,06 kn, a uprihodovana je u iznosu od 148.933,39 kn. Od ukupnih prikazanih
prihoda 60 % odnosno 89.360,03 kn je prihod Proračuna Grada Krka, dok preostalih
40% je prihod Državnog proračuna.
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u
izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od 140.364,64 kn, a uprihodovana je u
iznosu od 138.196,29 kn, čija stopa naplaćenosti iznosi 97,87 %, od čega Proračunu
Grada Krka pripada 30%, Proračunu Primorsko-goranske županije 30% i Državnom
proračunu 40% .
Prometni redar u izvještajnom razdoblju izvršio je 468 postupanja prema
nepropisno parkiranim vozilima od čega je izdano 234 obavijesti o počinjenom
prekršaju – kazni i 234 upozorenja o počinjenom prekršaju. Od ukupno prikazanih
obavijesti o počinjenom prekršaju – kazni plaćeno je 169 kazni, dok razlika od 65
kazni nije plaćena, te se pokušava naplatiti putem prekršajnog postupka.
Ukupni prihod naplaćenih kazni u izvještajnom razdoblju iznosi 62.349,66 kn.
Prihodi od kazni nisu konačni te će se broj plaćenih kazni uvećati završetkom
prekršajnog postupka.
Odsjek za društvene djelatnosti
U prvoj polovici 2018. godine kroz Proračun su zadržani svi dosegnuti standardi
socijalnih potpora i osigurana je pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba
socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same, a niti uz pomoć
članova obitelji ne mogu osigurati, bilo zbog osobnih, gospodarskih, socijalnih,
zdravstvenih ili nekih drugih nepovoljnih životnih okolnosti.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godini, Odsjek za društvene djelatnosti
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, uz suradnju sa Socijalnim vijećem Grada
Krka, dodijelio je ukupno 571 socijalnih pomoći.
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Socijalnom programu na poziciji 1213 osigurano je za 2018. godinu 432.000,00
kuna, od toga za navedeno izvještajno razdoblje potrošeno je 248.454,00 kuna.
Tabela 1.
Oblici i broj dodijeljenih oblika socijalnih pomoći
VRSTA PRAVA
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
12.

BROJ POMOĆI

STALNA MJESEČNA NOVČANA
POMOĆ
STALNA MJESEČNA NOVČANA
POMOĆ OSOBAMA SA
POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
JNP IZRAVNO KORISNIKU
PRAVO NA BESPLATNO
ORGANIZIRANU ŠKOLSKU
MARENDU
PRAVO NA BESPLATNI
PRODUŽENI BORAVAK UČ. DO 4.
RAZREDA O.Š.
PRAVO NA BESPLATNI BORAVAK
DJETETA U DJEČJEM VRTIĆU
PRAVO NA BESPLATAN JAVNI
PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA
PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA
ŠKOLOVANJE UČENIKA I
STUDENATA
PRAVO NA POMOĆ U NARAVI
(PAKET HRANE)
Poklon paketi za blagdan
Uskrsa

24
18
10
144
66
30
5
48

78
30

Poklon paketi starijim od 80
godina
48
13.
17.

18.

Mjesečni paketi hrane za
osobe s problemom ovisnosti
PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
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SUBVENCIJA TROŠKOVA
STANOVANJA
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA
RODITELJIMA DJECE S
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
PRAVO NA PODMIRENJE
POGREBNIH TROŠKOVA

51
12

UKUPNO

571

1

Uoči blagdana Uskrsa, Odsjek je upriličio posjetu u 41 kućanstva koja živi na
području Grada (socijalno najpotrebnije kategorije) te im tom prigodom uručio poklon
paket u vrijednosti od 400,00 kuna.
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Ukoliko su u obitelji djeca, poklon paket (prikladnog sadržaja ) u vrijednosti do
150,00 kuna uručen je i djeci.
Od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. za školska-akademska 2017.- 2018. godina,
Odsjek je isplatio ukupno 143.700,00 kuna na ime stipendija od ukupno odobrenih
sredstava na navedenoj poziciji - 1214, koja iznose 380,000 kuna.
Ukupan broj stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu
2017./2018. je 46.
Stipendije se isplaćuju mjesečno. Isplatu stipendija vrši Odsjek za društvene
djelatnosti.
Učenička stipendija iznosi: 500,00 kuna, studenska 700,00, dok stipendija za
polaznike poslijediplomskih studija iznosi 1.000,00 kuna.
U mjesecu travnju 2018. godine, Odsjek je raspisao Natječaj za dodjelu stipendije
polaznicima poslijediplomskih studija za 2018./2019. godinu.
Na raspisani natječaj stigla je jedna prijava. Prijava udovoljava kriterijima Natječaja
te je pozitivno riješena.
Stipendija mjesečno iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se kroz devet mjeseci.
U veljači Odsjek je raspisao Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih
vrijednosti putem pokroviteljstva (su) financiranja manifestacija i drugih događanja od
općeg značaja za Grad Krk u 2018. godini.
U izvještajnom razdoblju prispjele su ukupno 27 prijave.
Od 27 prijavljena projekt , Grad je prihvatio financirati 24 projekt sa ukupnim iznosom
od 45.000,00 kuna što je nešto manje od 50% osiguranih sredstava za ovu namjenu
na poziciji 1269 – Dodatni standardi u društvenim djelatnostima.
Među značajnijim sufinanciranjima u izdavačkoj djelatnosti bila su izdanja krčkih i
otočkih autora i to monografije „Naselja oko grada Krka: Zapadni dio otoka, Vrh i
Kornić, autora dr. sc. Antona Bozanića, „Turistički vodič otoka Krka“ autora Alana
Žica Teklina, Krčka kulturna baština“ autora Antona Bozanića, Tomislava Galovića i
Igora Žica, „Kosari“ autora Nikole Kovačića i „Krk 25“ autora Milice Žužić i Igora
Gržetića.
Grad Krk redovito skrbi za održavanje Sportskog centra Josip Pepi Uravić,
pokrivajući
troškove
investicijskog
održavanja,
osiguravajući
optimalnu
funkcionalnost.
Grad Krk kao vlasnik stambenih i poslovnih prostora, u izvještajnom je razdoblju
zaključio nove ugovore o zakupu na 5 godina, za poslovne prostore koji su uredno
ispunjavali svoje obveze.
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Tijekom izvještajnog razdoblja u organizaciji Agencije za pravni promet
nekretninama, proveden je novi, ponovljeni natječaj za izbor najpovoljnijeg izvođača
za gradnju kompleksa krčkog POS-a na istočnom ulazu u grad, budući da je
prethodno provedeni natječaj poništen zbog nespremnosti Grada da financijski
pokrije 1,2 milijuna kuna veliku razliku između procijenjene vrijednosti buduće
višestambene građevine i iznosa najpovoljnije ponude na natječaj prijavljenih
građevinara.
Aktivnosti na realizaciji najvažnijih projekata,
dinamici.

nastavljene su sukladno planiranoj

Projekti Grada – u pripremi/prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su u
tijeku realizacije
Odsjek za gospodarstvo u razdoblju od 1.1.2018. – 30.6.2018. godine prijavio je
ili prati provedbu sljedećih projekata koji se planiraju sufinancirati
bespovratnim sredstvima :
- Audio menadžment Grada Krka
Projekt osvještavanja problema buke i nepoželjne atmosfere, unapređenja
ugođaja i atmosfere u gradu, podizanje kvalitete glazbenih manifestacija, razvoj
imidža grada Krka kao ekološki osviještene sredine koja vodi računa o zaštiti
zdravlja svojih gađana i posjetitelja.
Obavljeni potrebni sastanci sa izvođačima i TZ Grada Krka, ustanovljen je
projektni zadatak, dogovorena je suradnja sa ugostiteljskim objektima.
Najam opreme za mjerenje buke u gradu i izrada elaborata audio dizajna
U lipnju je prihvaćena ponuda P-audio d.o.o. iz Čavli u iznosu od 33.500,00 kn +
pdv za najam i montažu opreme za nadzor i mjerenje buke u gradu u objektu
Volsonis i Casa del padrone
Izrada elaborata naručena je od strane TZ grada Krka
Prva faza projekta završava koncem rujna.
Vježbalište na otvorenom
Na inicijativu tvrtke Valamar d.d. u svibnju 2018.g izrađen je plan i program
provođenja sportsko rekreativnog sadržaja na vježbalištu na otvorenom te je za
provedbu angažirano društvo sportske rekreacije centar aktivnosti Krk. U ovoj
sezoni pojačan je trenerski kapacitet sa prošlogodišnjih 5 na 8 trenera te su
dodani novi sadržaji sportsko rekreativnog karaktera. Odsjek za gospodarstvo bio
je zadužen za pravilno provođenje programa te konstantan nadzor nad DSR-om i
unapređenje sadržaja i programa vježbališta. Početkom drugog polugodišta
obavljene su nužne sanacije i popravci potrebne za normalno funkcioniranje
vježbališta te je odobreno 30.000,00 kn potpore za plaću trenera u sezoni.
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Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih
pomoći u održavanju pomorskog dobra PGŽ
U svibnju je prijavljena 3.faza uređenja sunčališta na lokaciji Plav u Krku. Radovi
obuhvaćaju strojne iskope, izradu nasipa, postavu rubnjaka, potporne zidove,
tlakavce i suhozid.
Ukupna investicija 415.450,00 kn
Traženo 150.000,00 kn
Dobiveno 50.000,00 kn, ugovoreno 30.svibnja
Zahtjev za isplatu predan 26.lipnja
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke
infrastrukture u 2017.godini
Nakon prijave na program u rujnu 2017.godine u travnju ove godine objavljena je
odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava u kojoj je Grad Krk
osvojio 119.300,00 kn za projekt uređenja, postavljanja i opremanja stanice za
iznajmljivanje e-bicikli.
Ukupna vrijednost investicije je 301.343.75 kn.
Ugovor je potpisan u lipnju 2018.g.
Izgradnja biciklističkog i skate parka u Krku
Na području lunte na parcelama u vlasništvu grada Krka pokrenuta je inicijativa
za projektiranjem ekstremnog parka koji bi služio za sve vidove ekstremnih
sportova (skate, bike, hooverboard, romobil)
Ishođeni su posebni uvjeti za gradnju
Definiran je projektni zadatak
Napravljeno je okvirno idejno rješenje
Prikupljene su suglasnosti skate i bike saveza HR i pisma potpore
U rujnu nakon sezone pristupiti će se čišćenju terena i mjerenju kota i izradi
podloge te projektiranju idejnog rješenja parka.
WIFI4EU
Program EU komisije za nabavku i ugradnju opreme za bežične pristupne točke,
na raspolaganju je 120 miliona eura bespovratnih sredstava za JLS-ove.
Prijava Grada Krka izvršena 15. svibnja.
Uređenje stare gradske jezgre
Dogovori i izrada rješenja za stanovnike starog grada na temu klupa, vaza,
reklama i eksterijera poslovnih prostora.
Narudžba i postava turističke signalizacije (38 kom) od tvrtke Futura trade d.o.o.
u iznosu od 38.275,00 kn sa pdv-om.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
Dovršena je provedba programa u poljoprivredi za 2017. godinu sa konačnim
završetkom u travnju 2018. godine i isplaćenih 197.725,30 kn za programe
udruga maslinara, sirara i udruge Progres Krk.
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Sklopljen je i proveden Ugovor za 2018. godinu na iznos od 95.000,00 kn te su
programi također provedeni dok će izvještaji biti podneseni do kraja godine.
Asistencija pri izradi Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
Erasmus + multinacionalna razmjena mladih u Rockenhausenu
Prijava i organizacija razmjene mladih u sklopu odobrenog projekta erasmus + u
suradnji sa srednjom školom.
Kultura u centru – potpora javno civilnom partnerstvu u kulturi
Prijava projekta multimedijski praktikumi za digitalnu baštinu zajedno sa
partnerima udruga Sinjali iz Baške, Kreativni Krk, LAG kvarnerski otoci i udruga
Telecentar iz Zagreba.
Women in Finance
Projektni partner na programu američke ambasade Zagreb, a dobiveni projekt
omogućio je predavanje za žene poduzetnice od strane poduzetničkog
inkubatora Step-Ri.
Kino Krk
Organizacija poslovanja kina u velikoj vijećnici Grada Krka. Nabavka sustava za
rezervaciju karata i potrebne opreme za naplatu. Koordinacija i asistencija oko
otvorenja i edukacije zaposlenika.
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora
Planiranje, priprema i izrada projektne dokumentacija za prijavu na trajno
otvoreni javni poziv u rujnu za objekte Multimedijalni kulturni centar Krk Istarski
prolaz 11 i administrativna zgrada Lukobran 5.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa izobrazno-informativnih
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Prijava projekta Informiraj educiraj recikliraj u suradnji sa Ponikve eko otok Krk.
Modernizacija sustava javne rasvjete (dio III faze)
Priprema projektne dokumentacije, priprema dokumentacije za nabavu, provedba
projekta.

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.
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Rekonstrukcija postojeće zgrade i prenamjena u Multimedijalni kulturni
centar - Projekt je prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova
po raspisivanju natječaja na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske (Tip operacije 7.4.1. ''Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'').
Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 9.198.351,54 kn, a planirana
potpora iz EU fondova iznosi 5.942.400,00 kn.
Prema objavljenim rezultatima, projekt je zadovoljio sve kriterije za prihvatljivost,
međutim prema rang listi nije odobren za sufinanciranje (razlog: premalo bodova
na temelju indeksa razvijenosti).
Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka
Grad Krka je kao suradnik sudjelovao u provedbi projekta s Primorskogoranskom županijom koja je vodeći partner na projektu Mala barka 2
sufinanciranom iz programa Interreg Slovenija – Hrvatska.
U investiciji građevinsko-obrtničkih radova na uređenju Interpretacijskog centra
pomorske baštine otoka Krka Grad Krk je sudjelovao sa 340.653,92 kn, a
Primorsko-goranska županija 150.000,00 uz 85%-tno sufinanciranje iz EU
fondova.
Također je uz pomoć Primorsko-goranske županije obnovljen tradicijski brod tipa
bragoc pod nazivom ''Paolina'' koji se nalazi u Krčkoj luci. Udio Grada Krka u
obnovi bragoca je 400.000,00 kn, a Županija je uložila 70.000,00 kn uz 85%-tno
sufinanciranje iz EU fondova.
Arheološka istraživanja na arheološkom lokalitetu crkva sv. Lovre – projekt
je prijavljen u rujnu 2018. godine za dobivanje bespovratnih sredstava
Ministarstva kulture na temelju poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2018. godinu. Odobreno je sufinanciranje Ministarstva
kulture u iznosu od 35.000,00 kn.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Javni poziv za
sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u 2018. godini – podnesen je zahtjev za
sufinanciranje izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU1 –
Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Odluka Ministarstva još nije poznata.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – donesena
Odluka o odabiru projekata u okviru Programa razvoja otoka u 2018. godini
- projekt Grada je uvršten na rezervnu listu (Projekt: Izgradnja dijela primarne
gradske prometnice planske oznake U-3 i dijela pristupne prometnice planske
oznake U-3.1). Dodjela sredstava projektima se rezervne liste obavit će se kroz
dodatnu provjeru projekata ukoliko dodjeljena sredstva na temelju Odluke o
odabiru ne budu u cijelosti iskorištena. Dodatna provjera će se vršiti kroz
utvrđivanje faze realizacije projekata koji se nalaze na rezervnoj listi te će se
odabrati projekti kojima su sredstva potrebnija za završetak provedbe. Ukupna
vrijednost prijavljenog projekta Grada Krka: 1.354.787,50 kn (tražena sredstva za
sufinanciranje: 530.000,00 kn).
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Izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području JLS otoka
Krka
Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka izdaje rješenja i
dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području jedinica lokalne samouprave
otoka Krka. Do stupanja na snagu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
(''Narodne novine'' broj 41/18), tj. do 12. svibnja 2018., postupalo se po članku 56.
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (''Narodne novine'' broj 82/13) i članku 3.
Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka (''Službene novine
Primorsko-goranske županije'' broj 28/12 i 40/15).
Odsjek također vodi Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na
području JLS otoka Krka iz kojeg je vidljivo da su u razdoblju od 1. siječnja do 12.
svibnja 2018. godine izdana 1 nova dozvola te 2 zamjenske dozvole.
Na dan 30. lipnja 2018. godine u Upisniku izdanih dozvola upisana su 42 važeće
dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području jls otoka Krka.
Kapitalne donacije:
Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka vodi predmete
koji se odnosi na zahtjeve neprofitnih organizacija za sufinanciranje te su u periodu
od 1.1.-30.06.2018., na temelju Zaključaka donesenih na Kolegiju gradonačelnika
isplaćena sljedeća sufinanciranja na teret pozicije 1224 – Zaštita kulturne baštine:
Samostan sv. Franje Asiškog, obnova crkve sv. Franje........50.000,00 kn
Župa sv. Kuzme i Damjana, Poljica – sufinanciranje
uređenja župne crkve sv. Kuzne i Damjana
za 2018. godinu.................................................................. 100.000,00 kn
Na teret pozicije 1229 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama odobreno je
sufinanciranje uređenja trga ispred župne crkve u naselju Vrh u iznosu od
279.540,00 kn kako bi se trg uredio za okupljanje župljana. Investicija se planira
dovršiti do obilježavanja blagdana zaštitnika župe sv. Mihovila arkanđela 29. rujna
2018. godine.
Na teret pozicije 1256 – Sanacija Frankopanskog kaštela, Biskupiji Krk odobreno je
sufinanciranje zaštitnih radova na Frankopanskom kaštelu u Krku u iznosu od
100.000,00 kn. Od ukupno planiranih izdataka koji iznose 650.000,00 kn,
Ministarstvo kulture je odobrilo za sufinanciranje 100.000,00 kn pa je odlučeno da će
i Grad Krk sudjelovati u istom iznosu u navedenoj investiciji.
Koncesije
Odsjek za gospodarstvo Grada Krka sukladno Zakonu o koncesijama (''Narodne
novine'' broj 143/12) vrši korespondenciju s Registrom koncesija Ministarstva
financija vezano uz plaćanje naknade za koncesiju koncesionara te su vršena
kontinuirana usklađenja podataka u evidenciji Grad i Ministarstva, kao i podnošenje
godišnjih izvještaja o radu koncesionara.
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Nepravilnosti
Ana Bajčić Hrgovčić imenovana je osobom zaduženom za nepravilnosti Odlukom
(KLASA: 470-06/15-01/12, URBROJ: 2142/01-02/1-15-1) od 8. rujna 2015. godine
prema kojoj je dužna zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru
ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara, pratiti tijek postupanja
po utvrđenim nepravilnostima, sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o
nepravilnostima te surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu
financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim financijskim tijelima.
Sukladno obvezama, Ministarstvu financija je u ožujku 2018. godine dostavljeno
Godišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 1.1.2017.-31.12.2017. godine
prema kojemu je Grad Krk imao 2 uočene nepravilnosti koje su proizašle iz
popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz prethodnih godina za koje su mjere
otklanjanja definirane Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Od proračunskih
korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Krka imala je jednu uočenu nepravilnost
iz popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu koja je tijekom
2018. godine otklonjena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za pripremu nadolazeće turističke sezone tvrtka Vecla d.o.o. u uređenje plaža, te
javnih i zelenih površina uložila je ukupno 245.684,02 kn.
Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena su ulaganja u luku Dunat. Luka otvorena za
javni promet lokalnog značaja Dunat u postojećem stanju nije bila dovoljno zaštićena
od valova te ju je zbog potpune zaštite plovila bilo potrebno više zatvoriti. Projektom
rekonstrukcije tako je predviđena dogradnja jugozapadnog gata koji time postaje
primarni lukobran.
Da bi se povećao broj plovila u luci u korijenu luke na sjevernoj obali planirana je
izgradnja pasarela, a u njezinom nastavku na istočnom kraju predviđena je izgradnja
fiksnog gata, dijelom paralelnog s dogradnjom primarnog lukobrana, te postavljanje
plutajućeg gata. Nositelj projekta bilo je Komunalno društvo Vecla d.o.o. Krk a ukupni
iznos investicije iznosio je 4.494,567,75 kn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dječji vrtić je proračunski korisnik Grada Krka, a financiraju ga sukladno propisanom
«Sporazumu o financiranju»: Općina Omišalj, Općina Malinska - Dubašnica, Općina
Vrbnik, Općina Baška i Općina Dobrinj.
Grad Krk mjesečno ispostavlja račune svakoj jedinici lokalne samouprave te se iznos
izravno (putem cesija) plaća Dječjem vrtiću.
Od specifičnih poslova u izvještajnom razdoblju započeta je upisna procedura za upis
djece u vrtić u iduću pedagošku godinu (podnošenje prijava za upis djece početkom
svibnja te rad povjerenstva za upis djece za svaki pojedini vrtić).
Bitna zadaća vrtića kao Ustanove glasi „Prevencijom do zdravlja“ uvažavajući
preventivne faktore kao ključne za optimalni cjeloviti razvoj djeteta. Bitna zadaća
usko je povezana s Programom prevencije ovisnosti koji se provodi u vrtiću, a sa
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ciljem jačanja zaštitnih faktora u odrastanju djeteta.
Svaka je odgojna skupina ovisno o procjeni postavila bitnu zadaću i ciljeve u okviru
sljedećih preventivnih faktora: razvoj socijalnih kompetencija djece, emocionalni
razvoj djece, suradnja s roditeljima te stjecanje akademskih vještina, odnosno
stvaranje uvjeta za učenje djece.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i u prvom dijelu 2018. godine provodila je
zaštitu od požara na području Grada Krka, odnosno otoka Krka, sudjelovala u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara i
spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanju i drugih poslova u
nesrećama ekološkim i inim nesrećama.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka određena je kao glavna i operativna
vatrogasna postrojba za cijelo područje otoka i ima odgovornost zaštite od požara na
područjima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.
Na osnovi Procjene i plana zaštite od požara dimenzionirana je za gašenje istodobno
2 požara, te prema tome organizacijski je postavljena za rad u smjenama u
neprekidnom radu od 24 sata, sa minimalno 5 operativaca u smjeni. Postrojba danas
broji 23 djelatnika od toga 22 operativca ( uključujući zapovjednika i zamjenika
zapovjednika ) te 1 administrativnog radnika. Isto tako zbog potreba službe, odnosno
dopune operativnih vatrogasaca barem preko ljetnih mjeseci u razdoblju od
01.06.2018. do 31.09.2018. a uz sufinanciranje iz državnog proračuna zaposlen je 1
sezonski vatrogasac.
Posebna pažnja posvetila se je djelotvornoj pripremi za ljetnu požarnu sezonu prema
Programu aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku, nabavci sredstava i opreme, uređenju zgrade i
okolnog dijela, te kvalitetnom povećanju razine osposobljenosti i zaštite djelatnika
Postrojbe.
_________________________________________________________________
U izvještajnom razdoblju provodio se "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda otoka Krka", koji projekt vrijedi 648,3 milijuna kuna, sufinanciran
bespovratnim sredstvima EU-a. Višegodišnji komunalno-infrastukturni projekt, osim
izgradnje 79,4 km novih gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, u narednih 27
mjeseci predviđa i izgradnju 6,9 km tlačnih cjevovoda otpadnih voda, 26 crpnih
stanica ali i 7.730 novih kućnih priključaka na sustav odvodnje.
___________________________________________________________________________
Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju svojim doprinosom sudjelovao i u radu
Skupštine Ponikve d.o.o., Turističke zajednice otoka kao i koordinacije JLS otoka
Krka.
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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.
Nadalje, Gradonačelnik je održao niz protokolarnih aktivnosti koje su bile medijski
popraćene.
Ove godine između 18. svibnja i 7. lipnja, obilježili smo Dan Grada Krka, ujedno i
blagdan sv. Kvirina, kao biskupijskog i gradskog patrona, pod geslom KRK25, imajući
u fokusu 25-godišnjicu od njegovog konstituiranja.
Slavlje je tako započelo svojevrsnim pretprogramom, odnosno otvorenjem izložbe
radova učenika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, pod nazivom „Stopama Krčkih
legendi“ koja predstavlja završnicu istoimenog školskog projekta.
Predstavljanje knjige Naselja oko grada Krka - zapadni dio otoka, Vrh i Kornić (od
najstarijih vremena do danas), autora Antona Bozanića, održano je 01. lipnja, i to u
Velikoj gradskoj vijećnici.
Autor, iz čijeg je pera proizašla i povijesna monografija Grad Krk - upravno, crkveno,
kulturno i gospodarsko središte otoka Krka, kao i čitav niz sličnih izdanja o otočnim
općinskim središtima, ovim je najnovijim rukopisom nastojao cjelovito obraditi krčko
predgrađe te s novim spoznajama, na jedan suvremeni način, prikazati njegovu
slojevitu i javnosti nedovoljno poznatu daljnju i bližu povijest, kao i stoljetnu
povezanost s otočnim gradskim središtem, kulturne spomenike i umjetničke
vrijednosti, civilno i crkveno djelovanje te zaslužne osobe koje su u krčkom okruženju
ostavile duboke tragove.
Program se, istog dana, nastavio otvorenjem izložbe Tišine, krčkog slikara Saše
Lončarića.
Nadalje, 3. lipnja, u Katedralnoj riznici - crkvi sv. Kvirina, održano je predstavljanje
izložbe Paolo Veneziano, posvećene istaknutom predstavniku venecijanskog
slikarstva na prijelazu iz prve u drugu polovicu 14. stoljeća, a istkane oko znamenitog
Poliptiha sv. Lucije, kao jedne od najdragocjenijih otočnih umjetnina u čijem je
središtu prikazana sveta Lucija, a sa svake strane po četiri prizora iz njezinog života i
mučeništva. Zbog povijesnih nedaća od 1944. godine pala se čuva u biskupskom
dvoru u gradu Krku te je tada po prvi puta izložena u javnosti.
Istog dana održano je predstavljanje novoobnovljenog tradicijskog broda - bragoca
Paolina kojeg su u namjeri očuvanja i revitalizacije pomorske, brodograđevne i
ribarske baštine, u cijelosti rekonstruirali Jedriličarski klub Plav i Grad Krk.
Sam blagdan sv. Kvirina, 04. lipanj, započeo je svečano - otvorenjem
Interpretacijskog centra Maritimne baštine otoka Krka koji na suvremen i interaktivan
način prikazuje i interpretira dugu i bogatu otočnu pomorsku tradiciju.
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Kao središnji dio proslave Dana Grada Krka, 04. lipnja 2018. godine, u Velikoj
gradskoj vijećnici, održana je svečana Sjednica Gradskog vijeća Grada Krka,
organizirana u povodu 25. obljetnice od konstituiranja Grada Krka.
Organizacijski prilog ovogodišnjem programu proslave Dana Grada Krka dali su:
Grad Krk, Centar za kulturu Grada Krka, Biskupija Krk, Jedriličarski klub Plav, Klapa
Kaštadi, Primorsko-goranska županija, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, TKD
Ponikve eko otok Krk, TKD Ponikve voda i Boćarski klub Krk.


Važnije protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika u razdoblju
od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.



3. siječnja – sastanak s prof. Zdenkom Cerovićem; intervju s novinarem
Novoga lista Mladenom Trinajstićem; primanje brigadira Miljenka Balena
4. siječnja – primanje g. Davora Pavušeka i Ines Galjanić
6. siječnja – snimanje s g. Zdenkom Jurkovićem na temu Šahovskoga
prvenstva otoka Krka
9. siječnja – na temu Metisa sastanak s Doroteom Pešić Bukovac, Vladom
Lipovcem i Danielom Krajinom
10. siječnja – sastanak s g. Antoniom Sintićem i Radmilom Živanović Čop
11. siječnja – sastanak s vijećnikom GV Goranom Marevićem; primanje g.
Duška Turine; sastanak s g. Tomislavom Sokolićem
12. siječnja – sastanak s upraviteljem ŽLU Krk, g. Goranom Lajnertom,
Nedeljkom Dunatom, Tomislavom Mištom te D. Mrakovčićem, sastanak s
predstavnicima Moto kluba otoka Krka Griffonsa
15. siječnja – intervju s novinarom Radija OK vezano za ukidanje cestarina;
sastanak s investitorima i g. Dejanom Barkovićem; primanje Igora Petraka;
održana sjednica Kolegija gradonačelnika
16. siječnja – sastanak direktoricom TZ Grada Krka Natašom Jurinom te S.
Valenčić i Dijanom Grgurić; sastanak s predstavnikom Forma biroa Nenadom
Smiljanićem te Antonelom Jurinom
17. siječnja – prisustvovanje Skupštini Ponikve eko otok Krk
18. siječnja – sastanak s odvjetnikom Vojkom Brautom, Petrom Petrinićem te
Marinkom Bajčićem; na temu Pametnih gradova i EU fondova primanje Ivane
Novoselec iz Razbora; sastanak s predstavnicima Valamara A. Štifanićem i M.
Pavlicom
19. siječnja – primanje predsjednika MO Milohnići, Rade Barića; sastanak s
predstavnicima Erste banke J. Urem i A. Lucijanović
20. siječnja - prisustvovanje Skupštini Udruge antifašističkih boraca i
antifašista Krk i Kornić
21. siječnja – intervju s Markom Balenom iz Nove TV
22. siječnja – održana sjednica Kolegija gradonačelnika
23. siječnja – sastanak s Jasnom Maligec i Radmilom Živanović Čop
24. siječnja – u Rijeci prisustvovanje javnoj raspravi na temu LNG terminala u
Omišlju; intervju s predstavnicom Radija OK Gordanom Gržetić
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25. siječnja – sastanak s Josipom i Ivanom Radoševićem; primanje Marice
Depope; sastanak s Ivanom Kosićem
26. siječnja – sastanak s predstavnikom Hrvatskih pošta Hrvojem Felkerom;
sastanak s Josipom Mrakovčićem i Davorom Pečarićem; primanje Inventurne
komisije; sastanak Vijeća za koncesijska odobrenja; otvorenje izložbe Život
salpe Srđana Hulaka u galeriji Decumanus
29. siječnja – sastanak s g. Robertom Premierom; sastanak s direktorom
Ponikve g. Ivicom Plišićem; intervju Radija Pula s novinarkom Petrom Neuner;
održana sjednica Kolegija gradonačelnika
30. siječnja – primanje Veleposlanice Bugarske nj. e. Tanye Dimitrove;
održana sjednica Gradskoga vijeća Grada Krka
31. siječnja – susret s odvjetnikom Robertom Ristem
1. veljače – sastanak s Darijom Stolfom; primanje gđe. Sande Fišer iz Ureda
za gospodarstvo; sastanak s Antonom Žicem, Zadruga branitelja; održana
sjednica vijeća Turističke zajendnice Grada Krka
2. veljače – sastanak s direktorom GP Krka Josipom Purićem
5. veljače – sastanak s ministrom Olegom Butkovićem iz Ministarstva mora,
prometa i infrastruktura te press konferencija na temu D102 i luka
6. veljače – sastanak s J. Krmpotićem iz Radio Rijeke; intervju s Nedeljkom
Gržetićem, novinarem Radija Otok Krk; u Omišlju održana Koordinacija
grado/načelnika jedinica lokalnih samouprava otoka Krka; na lokaciji
predviđenog LNG terminala održana press konferencija
7. veljače – održana sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
8. veljače – sastanak s Dankom Milohnićem, direktorom Vecle d.o.o.; održan
sastanak s g. Deanom Trbovićem; na temu ozvučenja sastanak s ugostiteljima
i direktoricom Turističke zajednice Grada Krka gđom. Natašom Jurinom;
primanje sutkinja Općinskog suda Krka Martine Maršić i D. Podnar
9. veljače – sastanak s direktorom Ponikve Ivicom Plišićem i zaposlenikom
Zdenkom Kirinčićem; sastanak s predsjednikom udruge Kreativni Krk Lukom
Adžićem Kapitanovićem na temu budućih projekata; sastanak s fotografom
Srđanom Hulakom
12. veljače – održana sjednica Kolegija gradonačelnika
13. veljače – sastanak s direktorom Ponikve d.o.o. Ivicom Plišićem; održana
manifestacija predaje gradskih ključeva Karnevalskoj udruzi
15. veljače – na temu krčkih luka sastanak s upraviteljem Županijske lučke
uprave Krk Goranom Lajnertom: u Omišlju prisustvovanje primanju vijećnika
Europskog parlametna Ivana Jakovčića; sastanak s ostalim otočkim
načelnicima u tvrtki Ponikve
16. veljače – sastanak s direktoricom Centra za kulturu Majom Parentić,
Igorom Gržetićem te M. Matejčić; održana skupština Vecle
19. veljače – održana sjednica Kolegija gradonačelnika
20. veljače – održana sjednica Vijeća Turističke zajdenice otoka Krka;
snimanje priloga Krčke panorame s novinarem Ernestom Marinkovićem; na
temu zone Torkul sastanak s Nedeljkom Morožinom i Franjom Depopeom; na
temu Bragoca sastanak s Nedeljkom Dunatom
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21. veljače – sastanak s Deanom Čuljakom, zaposlencima Grada Krka i Vecle
na temu Kina Krk; sastanak s Turističkom zajednicom Grada Krka i
predstavnicima Valamara vezano za novu manifestaciju „Pozdrav ljetu“;
primanje odvjetnika Bojana Krese i Petra Šokčevića
23. veljače – sastanak s inspektorom u stočarstvu Tomislavom Eskeričićem te
načelnikom Općine Punat Marinkom Žicem; sastanak sa Zdenkom Petrakom
iz Udruge veterana domovinskog rata
26. veljače – sastanak s gđom. Karmen Podner; sastanak s taksi
prijevoznikom Marinom Crnčićem; intervju s novinarem Novoga lista
Mladenom Trinajstićem; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
27. veljače – sastanak s Darijom Jagićem na temu Sportskih igara mladih
2018.; sastanak s Borisom Durasom na temu osiguranja
28. veljače – Sastanak s grupom građana na temu Doma umirovljenika; na
Veloj placi prisustvovanje Danu ružičastih majica protiv vršnjačkog nasilja
1. ožujka – primanje g. Ivana Fanuka; sastanak s Anom Jagić Aljić,
Tomislavom Guljićem, Tamarom Žic i Serđom Samblićem na temu Sportskih
igara mladih
2. ožujka – sastanak s predstavnicima kompanije LIDL Edom Bratovićem i
Mirkovićem; primanje pročelnika Ljudevita Krpana; sastanak s predstravnicima
Lovačkog društva vezano za lovački dom u Korniću; u Puntu održana
konferencija za tisak s načelnikom Marinkom Žicem i Goranom Marevićem;
otvaranje izložbe u Decumanusu udruge Rukotvorine
3. ožujka – intervju Radija Rijeke na temu LNG-a; prisustvovanje prosvjedu
protiv LNG terminala u Omišlju
5. ožujka – sastanak s biskupom Krčke biskupije mons. Ivicom Petanjkom; na
temu proslave 25. obljetnice od osnutka Grada Krka; sastanak s
predstavnicima klape Kaštadi te Majom Parentić iz Centra za kulturu i
direktoricom Turističke zajednice Natašom Jurinom; održana sjednica Kolegija
gradonačelnika
6. ožujka – u povodu Dana žena prisustvovanje skupu UABA otoka Krka –
Foruma žena u restoranu hotela Marina; sastanak s direktorom Vecle Dankom
Milohnićem; održan sastanak s direktorom Ponikve Ivicom Plišićem
7. ožujka – primanje Nenada Žnidarića iz krčke HVIDRA-e; sastanak sa
Željkom Pokasom na temu kanalizacije
8. ožujka – na Veloj placi tradicionalno darivanje žena ružama u povodu Dana
žena
9. ožujka – sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Kornić Sinišom
Patrkom; na temu brogodradilišta Krk sastanak s Darijom Dminićem
12. ožujka – sastanak s predstavnicima GP Krka Sanjinom Purićem i Josipom
Mrakovčićem te Ines Galjanić i Antonelom Jurinom iz Grada Krka
13. ožujka – održana sjednica Kolegija gradonačelnika; sastanak s Andrejom
Bašom na temu glazbenog festivala Melodije Istre i Kvarnera 2018.
14. ožujka – prisustvovanje skupštini Turističke zajednice otoka Krka u
Malinskoj
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15. ožujka – primanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Dinka
Petrova; sastanak s Dejanom Kosićem iz tvrtke Ponikve na temu Ponikve eko
otok Krk; primanje arheologa Matije Makaruna
16. ožujka – interviju s direktorom Radija OK Zdenkom Bekerom; na temu
sportsko-ribolovnoga društva sastanak s Milivojem Jurićem; prisustvovanje
skupštini sporsko-ribolovnog društva Sv. Fuska u Pinezićima
17. ožujka - prisustvovanje skupštini sporsko-ribolovnog društva Čavlena u
Domu u Bajčićima
19. ožujka – sastanak s taksi prijevoznikom Milom Guščićem; na temu
Mjesnog odbora Milohnići sastanak s predsjednikom Radoslavom Barićem;
održana sjednica Kolegija gradonačelnika
20. ožujka – sastanak s predstavnicima Konzervatorskog odjela Dumbović –
Bilušić; sastanak sa Sinišom Krunićem, zamjenikom Čedomirom Milerom i
Igorom Hrastom iz Odsjeka za gospodarstvo
21. ožujka – održana sjednica Koordinacije gradonačelnika i načelnika jedinica
lokalnih samouprava otoka Krka u Dobrinj
22. ožujka – prisustvovanje radionici Interni procesi unutar Grada – u sklopu
projekta Pametni grad
23. ožujka – u Decumanusu otvorenje izložbe Dječjeg vrtića Katarina
Frankopan; prisustvovanje skupštini Ponikve; na temu projekta Mala barka 2
sastanak s pročelnicom Melitom Raukar iz Primorsko-goranske županije
26. ožujka – na temu Nogometnog kluba Krk sastanak s Vladom Kirinčićem,
Antonom Grškovićem i Željkom Dminićem; održana sjednica Kolegija
gradonačelnika; sastanak s odvjetnikom Deanom Španovićem
27. ožujka – primanje delegacije Europske komisije Adama Szolyaka i Denisa
Redžepagića na temu LNG terminala u Omišlju; otkrivanje Uskršnjeg jaja na
Veloj placi u Krku s predstavnicima Turističke zajednice Grada Krka
28. ožujka – primanje župnika Župe Vrh, vlč. Antona Milovčića na temu
uređenja budućeg trga; održana sjednica Gradskog vijeća Grada Krka
29. ožujka – sastanak s J. Mrakovčićem iz GP Krka i B. Borjanićem na temu
izgradnje Boćarskog centra; sastanak s ravnateljem Centra za poljoprivredu i
ruralni razvoj Primorsko-goranske županije Daliborom Šoštarićem i Goranom
Marevićem; primanje ravnateljice srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Đurđice
Cvitkušić
3. travnja – održano vijeće Turističke Zajednice Grada Krka
4. travnja – proglašenje pobjednika na sportskom centru Josip Pepi Uravić –
turnir u nogometu; održana skupština Jedriličarskog kluba Plav
5. travnja – skupština Radija Otok Krk u Maloj vijećnici; primanje veleposlanika
Danske Republike Christiana Thorninga te Žarka Mašanovića
6. travnja – interjvu s novinarem Novog lista Mladenom Trinajstićem; sastanak
s predsjednikom Mjesnog odbora Poljica Danijelom Brozićem; svečano
otvorenje Kina Krk uz prvu projekciju filma „Comic sans“
7. travnja – prisustvovanje manifestaciji Drobnica fest u Velikoj vijećnici Grada
Krka
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8. travnja – prisustvovanje skupštini Udruge antifašističkih boraca i antifašista
u Velikoj vijećnici; susret i radni sastanak s predsjednicom Republike Hrvatske
Kolindom Grabar Kiratović u restoranu hotela Marina
9. travnja – sastanak s predstavnicima Glose iz Rijeke i vlč. Antonom
Bozanićem na temu promocije knjige Naselja oko Grada Krka; sastanak s dr.
Mladenom Črnjarom; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
10. travnja – intervju s novinarem Radija Rijeke Jospiom Krmpotićem
11. travnja – na temu Bragoca sastanak s Nedeljkom Dunatom; vezano za 25
godina na gradonačelničkoj funkciji sastanak s novinarima Novoga lista
Edijem Prodanom i Ivom Tomićem;
12. travnja – na rivi u Krku otvorenje 22. sportskih igara mladih; prisustvovanje
sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske Županije u Rijeci; skupština
Udruge umirovljenika Šotovento
13. travnja – sastanak s direktorom Vecle Dankom Milohnićem; u
Decumanusu otvorenje izložbe Miljenka Belera
16. travnja – sastanak sa Ksenijom Čulinom iz Glose na temu promocije knjige
povodom proslave 25. godišnjice od osnutka Grada Krka; na temu projekta
financiranog iz EU fondova sastanak s predstavnicima Ponikve voda; održana
sjednica Kolegija gradonačelnika
17. travnja – na krčkom groblju polaganje vijenaca povodom Dana
oslobođenja otoka Krka; sastanak sa Silvanom Pavačić iz Zajednice Talijana
te predstavnicima Talijanske unije; prisustvovanje obilježavanju 17. travnja u
Polju
18. travnja – u Rijeci potpisivanje Sporazuma vezano za Europsku
prijestolnicu kulture EPK 2020.; u Rijeci u gradskoj vijećnici prisustvovanje
konferenciji Decentralizacija u Republici Hrvatskoj, stanje perspektive
19. travnja – u Rijeci prisustvovanje sastanku na temu ribarstva – iskrcavanje;
održana konferencija Priručnik za gradnju pri Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike; prisustvovanje susretu Župana i čelnika jedinica lokalnih
samouprava Primorsko-goranske županije
20. travnja –na temu projekta Pametni grad, sastanak s predstavnicama tvrtke
Razbor i zamjenikom Čedomirom Milerom; sastanak s predstavnikom ŠRD
Lovrate Milivojem Jurićem; intervju s novinarom Marinkovićem za prilog Krčka
panorama; sastanak s novinarem RTL televizije Igorom Bobićem na temu LEX
LNG-a
23. travnja – održan sastanak Vijeća za koncesijska odobrenja; gostovanje u
radio-emisiji Radija otok Krk na temu Melodija Istra i Kvarnera; održana
sjednica Kolegija gradonačelnika; sastanak s gradonačelnikom Rovinja
Markom Paliagom i predstavnicima GP Krka
24. travnja – sastanak s direktoricom Turističke zajednice Natašom Jurinom;
održana skupština Vecle d.o.o.
25. travnja – u Maloj vijećnici održana sjednica Vijeća Turističke zajednice
otoka Krka; primanje dr. Ive Mrak i M. Frankovića s Građevinckog fakulteta u
Rijeci; u Pazinu sastanak sa Županom Istarske Županije Valterom Flegom te
predsjednikom Županijske skupštine Valterom Drandićem
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26. travnja – u Velikoj vijećnici javno predstavljanje projekta odvodnje –
Ponikve voda; sastanak s ravnateljicom srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir
Krk; primanje veleposlanice Bugarske republike, nj. e. Tanye Dimitrove
27. travnja – prisustvovanje Danu osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk;
održana skupština Ponikve; primanje i obilazak grada s veleposlanicima
država Europske unije u organizaciji Bugarskog veleposlanstva, nj. e. Tanye
Dimitrove;
28. travnja – u krčkoj luci doček regate u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih
osoba
1. svibnja – prvomajska budnica u izvedbi Gradske limene glazbe Krk
2. svibnja – na temu knjige Kosari sastanak s Ivanom Kosićem
4. svibnja – intervju s novinarem Novog lista Mladenom Trinajstićem za prilog
Otočni Novi list; u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Vrh proslava 20.
godišnjice izgradnje škole Vrh; održana skupština Udruge umirovljenika u
hotelu Dražica u Krku
5. svibnja – u Puntu u Galeriji Toš prisustvovanje predstavljanju knjige
„Hrvatski Ustav i njegov krčki nacrt“
7. svibnja – sastanak s Melitom Raukar, pročelnicom Upravnog odjela za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj na temu Interpretacijskog centra
pomorske baštine; održana sjednica Kolegija gradonačelnika
8. svibnja – na temu optike sastanak s g. Magićem iz Infrastrukture d.o.o. te
predstavnicima Ponikve
9. svibnja – prisustvovanje prezentaciji luke Valbiska u Maloj vijećnici; održana
skupština Turističke zajednice Grada Krka; primanje arhitektice Melite Matasić
Pavić
10. svibnja – na temu radova u Plavničkoj ulici sastanak s predstavnicima GP
Krka i Valamara; sastanak s načelnikom Općine Jelenje Robertom Marčeljom;
u Malinskoj prisustvovanje manifestaciji Sensa
11. svibnja – sastanak s Damirom Delačem iz Geodetskog zavoda Rijeka;
sastanak s Katarinom Pinjušić, voditeljicom Gradskog zbora Krk; sastanak s
odvjetnikom Robertom Ristom i Nenadom Kocijanom; prisustvovanje Vijeću
Turističke zajednice Grada Krka
14. svibnja – sastanak s javnom bilježnicom Amirom Predovan; održana
sjednica Kolegija gradonačelnika
15. svibnja – povodom 25. godišnjice gradonačelničkog mandata primanje kod
župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine; sastanak s
predstavnicima MAK teatra vezano za srednjovjekovnu vitešku školu
16. svibnja – prezentacija predstavnica tvrtke Razbor na temu Pametni grad; u
hotelu Malin prisustvovanje skupštini Područne vatrogasne zajednice
17. svibnja – sastanak s Damirom Kremenićem iz HAK-a Krk; u Rijeci
predavanje na temu gradnje tradicijskih barki na Tehničkom fakultetu
18. svibnja – snimanje Kartuline z MIK-a s novinarima Marijom Lipovšekom i
Slavicom Modrić; u Decumanusu otvorenje izložbe Život legendi; potpisivanje
ugovora s direktorom Agencije za promet nekretninama Slavkom Čukljem
vezano za POS stanove; na gradilištu POS stanova svečano polaganje
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kamena temeljca; u Skrbčićima otvorenje konobe Ivinčić; u Baškoj
prisustvovanje manifestaciji Crna ovca
21. svibnja – sastanak s Marcom Cobauom; sastanak s voditeljem Upravnog
odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostave Krk
Vladom Kirinčićem; održana sjednica Kolegija gradonačelnika; sastanak
Socijalnog vijeća
22. svibnja – sastanak s ministrom Goranom Marićem te županom Primorskogoranske Županije Zlatkom Komadinom u Povijesnom i pomorskom muzeju u
Rijeci; prisustvovanje svečanoj akademiji Općine Omišalj povodom Dana
Općine - Duhovskog utorka
23. svibnja – u Zagrebu prisustvovanje emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“
24. svibnja – u Hrvatskom Saboru prisustvovanje raspravi o donošenju
Zakona o LNG-u Omišlju
25. svibnja – prisustvovanje skupštini Ponikve; primanje predstavnika tvrtke
IGR g. Andersa i gđe. Josipović; u galeriji Decumanus otvorenje izložbe
Ponikve eko otok Krk i podjela nagrada
27. svibnja – promocija knjige „Kosari“ u Velikoj vijećnici Grada Krka
28. svibnja – sastanak s Pavlom Miškovom, vlasnikom Hotela Krk; sastanak s
Franom Frletom vezano za proslavu 20 godina od osnutka klape Kaštadi;
održana sjednica Kolegija gradonačelnika
29. svibnja – press-konferencija na temu rezultata predsezone s Turističkom
zajednicom otoka Krka; sastanak s direktorom Vecle Dankom Milohnićem
30. svibnja – primanje Marija Udine iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk
31. svibnja – intervju s Novom TV; javljanje uživo na temu LEX LNG-a s
novinarom Markom Balenom
1. lipnja – primanje Mirka Leške, načelnika Općine Fulianka pored Košica u
Slovačkoj; u Velikoj vijećnici predstavljanje knjige Antona Bozanića „Naselja
oko Grada Krka“
2. lipnja – svečano otvaranje boćališta; u dvorani Biskupije Krk predstavljanje
knjige Zbornik radova
3. lipnja – u crkvi Sv. Kvirina otvorenje izložbe „Paolo Veneziano“; na krčkoj
rivi prisustvovanje prezentacije broda Bragoc; na Trgu krčkih glagoljaša
održan koncert povodom 20 godina od osnutka klape Kaštadi
4. lipnja – održana skupština Ponikve; otvorenje Interpretacijskog centra
pomorske baštine otoka Krka; u Velikoj vijećnici svečana sjednica Gradskog
vijeća povodom proslave 25 godina od osnutka Grada Krka; u krčkoj katedrali
održana koncelebrirana sveta misa; primanje kod biskupa mons. Ivice
Petanjka; prisustvovanje koncertu četiriju tenora upriličenog povodom Dana
Grada Krka
6. lipnja – sastanak s Ivicom Božanom i Robertom Verebijem
7. lipnja – sastanak s predstavnicima naselja Milohnići vezano za
izgradnju/rekonstrukciju crkve Gospe od zdravlja u Milohnićima; na temu
brodogradilišta sastanak s g. Darijom Dminićem; u srednjoj školi Hrvatski kralj
Zvonimir obilježen Dan škole
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8. lipnja – s Turističkom zajednicom otoka Krka prisustvovanje Krk food festu u
Klimnu; u Milohnićima sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Milohnići
Radoslavom Barićem
9. lipnja – otvorenje natjecanja na temu robotike u prostorima osnovne škole
Fran Krsto Frankopan u Krku
11. lipnja – nakon prisustvovanja raspravi na Općinskom sudu u Rijeci,
održana sjednica Kolegija gradonačelnika u uredu Gradonačelnika
12. lipnja – sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Kornić Sinišom
Patrkom; sastanak s arhitektom Idisom Turatom
13. lipnja – na temu projekta Pametni grad prisustvovanje konferenciji u
organizaciji predstavnica Razbora; prisustvovanje proslavi Sv. Antona u
franjevačkom samostanu Sv. Antona
14. lipnja – predstavljanje knjige Čede Žica u prostorima srednje škole
Hrvatski kralj Zvonimir u Krku u organizaciji Udruge antifašističkih boraca i
antifašista otoka Krka; u Velikoj vijećnici prezentacija društveno poticanih
stanova u organizaciji Agencije za promet nekretninama
15. lipnja – press-konferencija na krčkome mostu; sastanak sa zamjenikom
župana Primorsko-goranske županije Markom Borasom Mandićem
16. lipnja – u Vrbniku otvorenje Festivala folklora otoka Krka
17. lipnja – u Vrbniku otvorenje Festivala folklora otoka Krka, ples dječjih
skupina
18. lipnja – sastanak s predstavnikom Wiener osiguranja M. Kirinčićem;
sastanak s ravnateljicom dječjeg vrtića Katarina Frankopan Irenom Žic – Orlić;
održana sjednica Kolegija gradonačelnika; snimanje emisije Krčka panorama s
novinarom Ernestom Marinkovićem; prisustvovanje glazbenom festivalu
Melodije Istre i Kvarnera na Trgu krčkih glagoljaša u Krku
19. lipnja – u Velikoj vijećnici primanje predstavnika Europske komisije Glavne uprave za energetiku, zastupnika EU parlamenta Tonina Picule i
njegovog ureda te brojnih predstavnika Ministarstava regionalnog razvoja,
Primorsko-goranske županije i regionalnih agencija vezanih uz poslove
energetike, drugih jedinica lokalnih samouprava otoka Krka, tvrtke Ponikve i
brojnih uključenih u predmetnu problematiku povlačenja sredstava EU u
oblasti energetike
20. lipnja – sastanak s Zlatkom Tomčićem iz tvrtke Capital ing d.o.o; primanje
javne bilježnice Amire Predovan; u Velikoj vijećnici predstavljanje knjige Krčka
kulturna baština autora Antona Bozanića, Igora Žica i Tomislava Galovića
21. lipnja – u Rijeci prisustvovanje svečanoj akademiji u Guvernerovoj palači
povodom državnih praznika; otvorenje Krk Music Fest-a na krčkoj rivi uz
predstavnike Turističke zajednice Grada Krka
22. i 23. lipnja – prisustvovanje manifestaciji glazbe i gastronomije Krk Music
Festu
24. lipnja – u Općini Baška proslava Dana Općine u galeriji Zvonimir te
prisustvovanje svečanoj sjednici Općinskog vijeća
26. lipnja – sastanak s Robertom Maršanićem i Alenom Zulfikarpašićem na
temu Best IN Parkinga
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27. lipnja – primanje Ivane Zerec, generalne konzulice Republike Hrvatske u
Istanbulu; sastanak s javnom bilježnicom Amirom Predovan; održana sjednica
Gradskog vijeća Grada Krka
28. lipnja – sastanak s predsjednikom udruge Kreativni Krk Lukom Adžićem
Kapitanovićem; primanje Nikice Frlete na temu glazbenog festivala
29. lipnja – sastanak s Ivicom Plišićem, direktorom Ponikve
30. lipnja – u Vijećnici skup na temu Zaštita kvarnerskog škampa s primanjem
zastupnika Europskog parlamenta Ivana Jakovčića

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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