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Na temelju članka 35.b 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, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 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.  srpnja do 31. prosinca 2019. godine 

 
U ovom Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanja – prosinac 2019. 
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 01. srpnja do 16. prosinca 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. srpnja do 31. prosinca  2019. godine održano je 20. 

sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 651 Zaključaka,  

od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je  54 Odluka i 69 

Zaključaka.  

Sve teme, zahtjevi, prijedlozi, zamolbe i drugi podnesci stranaka, kao i doneseni 

Zaključci i Odluke po istima, koje su razmatrane na sjednicama Kolegija u ovom 

izvještajnom razdoblju ( tj. od 90. Kolegija gradonačelnika, održanog 01. srpnja  do 

110. Kolegija, održanog 16. prosinca 2019. godine), prikazane su kroz Izvješća i 

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  46 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 se daje pregled tema po sjednicama koje su  Gradskom vijeću 
upućene na raspravu i donošenje i to kako slijedi: 

 

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 11. srpnja 2019.godine, 

podneseno je na razmatranje i odlučivanje 15 prijedloga i to: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  
16. travnja 2019. godine. 

2. Prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Vijeća.   
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost 

predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 
5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća. 
6. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka. 
7. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Krka. 
8. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja UPU 1-Krk (NA1, R38, R310, R311). 
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana “Galija“ u Gradu 

Krku.       
9. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu 
utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno 
izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2018. godinu. 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne 

rasvjete u dijelu grada Krka. 

11. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata.  

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj. 

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete  isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. 

15.Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta      

Grad  Krk Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk. 

                                                 

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 25. rujna 2019. godine 

podneseno je na razmatranje i odlučivanje 12 prijedloga i to: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  
11. srpnja 2019. godine. 

2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 
2019. godinu s prilozima: 
a) Izvod iz knjige javnog duga do 30. lipnja 2019. godine; 

b) Izvršenje Plana razvojnih Programa za razdoblje od 01.01.-30.06. godine i 

c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01. - 30.06.2019. godine. 
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3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2019. godine. 

4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Krka za 2019. godinu.    
6. Prijedlozi Izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava 

(turistička, ekološka i spomenička) i to: 
a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019.  

godinu; 

b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. 
godinu i 

c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. 
godinu.   

7. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Krka za 2019. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o  Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu.  

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 
10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Krka. 
11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju sudaca porotnika Županijskog suda u 

Rijeci. 
12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o 

bratimljenju Grada Krka i Grada Vukovara.  
 
Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 13. prosinca 2019. godine 

podneseno je na razmatranje i odlučivanje 35 prijedlog i to: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  
25. rujna 2019. godine. 

2. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu i 
projekcije za 2020. i 2021. godinu. 

3. Prijedlog odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Krka za 2019. godinu. 

4. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 
godini. 

5. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 
za 2019. godinu. 

6. Prijedlozi II. Izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava 
(turistička, ekološka i spomenička) za 2019. godinu i to: 
a)  Prijedlog II. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2019. 

godinu; 

d) Prijedlog II. Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2019. 
godinu i 

e) Prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 
2019. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu. 
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8. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne 
rasvjete u dijelu grada Krka. 

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2019. godinu. 

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,  
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području grada Krka u 2019. godini. 

11. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. godinu i projekcije za 2021. - 2022. 
godinu. 

12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu. 
13. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava (turistička, ekološka i 

spomenička) za 2020. godinu i to: 
a)  Prijedlog Programa raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu; 

b) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu 
i 

c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu. 
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 
15. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za 

razdoblje 2019. do 2025. godine. 
17. Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka. 
18. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 
Grada Krka. 

19. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda  za 2020. godinu. 

20.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č. 2033/10 k.o. Vrh, 
površine 54 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna 
služba u Krku, u Popis I, kao javno dobro putevi). 

21. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu OTOK 
KRK ENERGIJA d.o.o.    

22. Prijedlog Odluke o načinu financiranja, te  određivanja naknade troškova i 
naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka.  

23. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje  
ravnatelja Gradske knjižnice Krk 

24. Prijedlog Analize i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite i to: 
a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka 

za 2018. godinu; 
b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada Krka za 2019. godinu.      
25. Prijedlozi Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti i to: 

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  

Izmjena i   dopuna Statuta Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan” Krk i 

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Pravilnika   o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ”Katarina 

Frankopan” Krk. 
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26.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. 
Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu Grada Krka. 

28. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada. 

29. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 

2018. i 2019. godinu 

30. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada                  
Krka za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
31.Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada   
Krka za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 

 
DONESENI DRUGI VAŽNIJI AKTI IZ NADLEŽNOSTI GRADONAČELNIKA:  

- Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za 
školsku 2019./2020. godinu; 

- Odluka o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica 
i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku 2019./2020. godinu; 

- Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Grada Krka;  
- Interni Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Grada Krka.  

 

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, 17. srpnja 2019. godine, 

posjetila je grad i otok Krk gdje su je dočekali zamjenica župana Primorsko-goranske 

županije Marina Medarić i krčki gradonačelnik Darijo Vasilić u društvu načelnika svih 

otočnih općina. 

Institut za javne financije ponovno je analizirao i ocijenio transparentnost svih 576 

lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, i ovog puta uz objavu rezultata izvješća na 

interaktivnoj karti koja prikazuje stanje u svakoj jedinici lokalne samouprave s ciljem 

poticanja odgovornijeg, kvalitetnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg prikupljanja i trošenja 

javnog novca. 

Ovo istraživanje, vođeno između studenog 2018. i ožujka 2019. godine, temeljeno je 

na mjerenju brojem objavljenih ključnih proračunskih dokumenata na službenim 

mrežnim stranicama županija, gradova i općina, i to redom: izvještaja o godišnjem 

izvršenju proračuna za 2017., izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 

2018., prijedloga proračuna za 2019., izglasanog proračuna za 2019. te 

proračunskog vodiča za građane za 2019. godinu. U obzir su stoga uzeti isključivo 

oni dokumenti koji su bili javno dostupni u navedenom razdoblju, odnosno na dan 

pretraživanja, ali ne i oni naknadno objavljeni, a konačnim izračunom, vodeći se 

brojem promatranih proračunskih dokumenata, razina proračunske transparentnosti 

mogla se mjeriti na skali od nula do pet. 

Temeljem objavljenih rezultata, do kojih je najjednostavnije doći putem korištenja 

interaktivne karte, Gradu Krku dodijeljena je maksimalna ocjena - petica, obzirom na 

https://www.ijf.hr/
http://www.ijf.hr/transparentnost-2019/karta
http://www.ijf.hr/transparentnost-2019/karta
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sve, u vrijeme pregledavanja gradskih mrežnih stranica, objavljene ključne 

proračunske dokumente.  

U strategiji razvoja Krka pametni se gradovi definiraju kao sredine koje korištenjem 

modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija poboljšavaju kvalitetu i standard 

života svih koji u njima žive i rade. Posljednji podaci procjenjuju rast ukupne 

vrijednosti tržišta pametnih gradova na dva bilijuna američkih dolara do 2025. godine, 

što pokazuje veliku potrebu za reinterpretacijom dosadašnjeg shvaćanja urbanog 

razvoja, potrebu koja je još izraženija ako se u obzir uzmu predviđanja da će do 

2050. godine više od 80 posto stanovništva u razvijenim zemljama živjeti u 

gradovima. Transformacija pametnih gradova dugotrajan je proces u koji se Krk 

uključio među prvima u Hrvatskoj. - Ti servisi, pogotovo u vrijeme novih tehnologija, 

moraju biti što pristupačniji, što jednostavniji. Mi smo kroz izgradnju infrastrukture, a 

nakon toga i kroz strategiju izradili niz dobrih rješenja za građane i za gradsku upravu 

i naša komunalna društva kako najučinkovitije upravljati našim resursima. 

Nastavljamo s tom dobrom praksom jer nam donosi i uštede i niz pogodnosti zbog 

kojih Krk već godinama spada među gradove u kojima je najbolja kvaliteta života. 

Grad Krk u proteklom razdoblju dobio je  značajne nagrade, odnosno  proglašeni 

smo najboljim malim hrvatskim gradom u kategoriji gospodarstva, kao i najboljim 

malim hrvatskim gradom u kategoriji ukupne kvalitete života, dok smo u brojnim 

drugim kategorijama zauzeli jednu od prvih pet pozicija. 

S obzirom na to da je Krk jedini grad s dva osvojena naslova, proglašen je i ukupnim 

pobjednikom ovogodišnjeg izbora najboljih hrvatskih gradova! 

Najboljim gradovima na području gospodarstva, u kategoriji mali, srednji i veliki grad, 

proglašen je i naš  Grad Krk, zatim Sveta Nedelja i Pula, dok su Cres, Labin i Pazin 

pobjednici po pitanju demografske, obrazovne i socijalne politike, s time da su Krk, 

Poreč i Zagreb proglašeni najboljim mjestima za život, a šampionima povlačenja 

sredstava iz fondova Europske unije Ludbreg, Križevci i Zadar. 

Tajništvo za čistu energiju EU otoka (Clean Energy for EU Islands Secretariat) 

uvrstilo je otok Krk među deset najboljih primjera dobre europske prakse vezane uz 

energetsku učinkovitost i pametne otoke, odnosno regije. 

Među deset najboljih, osim našeg Krka, uvršteni su nizozemski Ameland, irski 

Aranski otoci, portugalski Azori, škotski Isle of Gigha, švedski Gotland, španjolska 

Menorca, talijanska Pantelleria, danski Samsø i grčki Tilos. 

U dokumentu EU islands in the energy transition - A catalogue of good practices 

navodi se da otoci diljem EU-a već više od 20 godina predvode pionirsku energetsku 

tranziciju te ostalim otočnim i kopnenim zajednicama danas pružaju impresivan niz 

projekata. 

https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/files/eu_islands_good_practice_ia.pdf
https://euislands.eu/eu-islands-good-practices
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U mjesecu listopadu održani su 13. Dani turizma Grada Krka, u Hotelu Valamar 

Koralj, i to s ciljem analiziranja netom završene turističke sezone, kao i zajedničkog 

kreiranja planova za buduće razdoblje. 

Na Danima turizma održana je prezentacija  postave budućeg gradsko-

dijecezanskog muzeja (Multimedijalni kulturni centar Krk), zatim predstavljanje serije 

novih gradskih manifestacija, a naposljetku i analiza rezultata natječaja ovogodišnjeg 

izbora najboljih hrvatskih gradova. 

Ove godine po prvi put u Krku je održana manifestacija Camino ruta koja se održala 

u suradnji  s Bratovštinom Sv. Jakova s ciljem određivanja i markiranja krčkog dijela 

službene hrvatske Camino rute koja bi trebala zaživjeti kao dio razgranate europske 

mreže hodočasničkih puteva što vode u glavni grad Galicije - Santiago de 

Compostelu kao jedan od vodećih svjetskih hodočasničkih centara u kojem se 

baštine relikvije sv. Jakova apostola. 

Grad Krk ove je godine po prvi put priredio Božićni prijem koji se uz prigodan 

koncertni program glazbenika  Damira Kedže i Marka Tolje, održao 18. prosinca 

2019. godine, u Velikoj gradskoj vijećnici. 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

U  razdoblju  od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,  na temelju zaprimljenih 
prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti putem 
pokroviteljstava, sufinanciranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za 
Grad Krk u 2019. godini, Odsjek je administrativno obradio 17 zahtjeva udruga za 
sufinanciranje događanja. 
U prosincu je Odsjek pripremio natječajnu dokumentaciju za objavu Javnog poziv za 

financiranje javnih potreba u 2020. godini. 

Uoči blagdana Božića, Odsjek je zajedno s članovima Socijalnog vijeća organizirao i 
podijelio prigodne poklon pakete potrebitima na području grada Krka. 
Kao redovnu djelatnost, Odsjek administrira i prati redovnu isplatu socijalnih pomoći 
korisnicima socijalnog programa Grada. 
 

       Na temelju odredbi Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu 

novorođenog djeteta, Odsjek je u periodu od  1.7. do 31.12.2019. godine zaprimio te 

administrativno pripremio za isplatu 27 zahtjeva roditelja za isplatu jednokratne 

novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.    

Na temelju  Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 
školsku/akademsku godinu 2019./2020. te Odluku o deficitarnim zanimanjima na 
području Grada Krk za školsku/akademsku godinu 2019./2020. Odsjek je zaprimio, 
obradio, unesao u aplikaciju ukupno 73 zaprimljena zahtjeva za dodjelu stipendija 
Grada Krka za školsku/akademsku 2019./2020. godinu.  
 
U izvještajnom razdoblju pripremljena je natječajna dokumentacija za objavu Javnog 
poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu naknade u svrhu nabave drugih 
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obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih škola za 2019./2020. godinu te 
Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 
učenike srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu. 
 
Na temelju gore raspisanih javnih poziva, Odsjek je zaprimio te administrativno 
obradio i u za to predviđenu aplikaciju unesao podatke za isplatu ukupno 598 
zahtjeva. 
 
Od ukupno 598 zaprimljenih zahtjeva 416 zahtjeva odnosi se na osnovnu školu dok 
se preostalih 182 zahtjeva odnosi na učenike srednjih škola. 
 
ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
 
U izvještajnom razdoblju Odsjek za komunalno gospodarstvo po osnovi komunalnog 
doprinosa fakturirano je 2.098.506,50 kn,  a uprihodovan je iznos od 2.267.185,46  
kn. 
 
Komunalna naknada u izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od 4.164.460,20 
kn, a uprihodovana u iznosu od 5.877.922,42 kn, od čega je u ovršnom postupku 
prisilne naplate uprihodovano  96.051,50 kn.   
 
Spomenička renta u izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od 244.404,85 kn, 
a uprihodovana je u iznosu od 243.103,69 kn. Od ukupnih prikazanih prihoda 60% 
odnosno 146.642,91 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 114.707,27 kn, a uprihodovana je u istom iznosu 
od 145.192,38 kn, od čega Proračunu Grada Krka pripada 30%, Proračunu 
Primorsko-goranske županije 30% i Državnom proračunu 40% . 
  
Komunalni redar je u izvještajnom razdoblju pokrenuo 8 (osam) prekršajna postupka 
temeljem Zakona o prekršajnom postupku. Prema podacima iz računovodstva 
uprihodavano je 33.000,00 kn na temelju izrečenih mandatnih kazni, dok je prema 
presudama Prekršajnog suda izvršena naplata u iznosu od 3.600,00 kn.    
 
Prometni redar u izvještajnom razdoblju izvršio je 1.291 postupanja prema 
nepropisno parkiranim vozilima od čega je izdano 951 obavijesti o počinjenom 
prekršaju – kazni i 340 upozorenja o počinjenom prekršaju. Od ukupno prikazanih 
obavijesti o počinjenom prekršaju – kazni plaćeno je 687 kazni što čini 71,71%, 
preplaćene su 7 (sedam) kazni, 5 (pet) kazni su djelomično plaćene, dok razlika od 
252 kazne što čini 26,00 % nije naplaćena te se pokušava naplatiti putem 
prekršajnog postupka.  
             
Ukupni prihod naplaćenih kazni u izvještajnom razdoblju iznosi 200.346,39 kn. 

 
Prihodi od kazni nisu konačni te će se broj plaćenih kazni uvećati završetkom 
prekršajnog postupka. Uz navedeno, očekuje se i naplata od stranih državljana čiji se 
prihodi uplaćuju u gradski proračun jednom mjesečno u zbirnom iznosu ovisno o 
broju naplaćenih kazni. Ukupan broj otvorenih predmeta Prometnog redara, koji se 
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odnose na nepropisno parkiranje te ostale poslove unutar djelokruga prometnog 
redarstva u navedenom razdoblju iznosi 171.     
  
Programi i aktivnosti Odsjeka za komunalno gospodarstvo: 
 

I.  Održavanje komunalne infrastrukture: 
 

a) cjelovito Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu sa opisom izvora i namjenom utroška sredstava po pojedinim 
stavkama dostaviti će se paralelno sa izvješćem realizacije Proračuna za 2019. 
godine. 

 
 
ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 
U drugoj polovici 2019. godine završeni su radovi na Izgradnji nerazvrstane 
prometnice na predjelu Mali Kartec u gradu Krku. Također grad Krk dobio je još jedno 
dječje igralište završetkom Izgradnje dječjeg igrališta u Ulici Borik u gradu Krku na 
k.č., 2065 k.o. Krk-grad. Navedeno razdoblje obilježilo je i otvorenje zgrade POS-a te 
su brojne obitelji na ovaj način riješile stambeno pitanje. 
 
Brojni projekti i planovi su gotovi, a jedan od njih je Rekonstrukcija zgrade društvenog 
doma Bajčići za koji projekt je ishođena građevinska dozvola. Isto tako za izgradnju 
javne rasvjete, elektrotehnike i EKL uz rekonstrukciju križanja Ul. Stjepana Radića i 
Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem u gradu Krku (kod fratri) izrađeni su glavni 
projekt i troškovnik. U ovom razdoblju dovršena je i izrada idejnog rješenja proširenja 
groblja Milohnić. 
 
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO 
 
Odsjek za gospodarstvo u razdoblju od 1.7.2019. do 31.12.2019. 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.  
Dana 31. srpnja 2019. godine podnesen je 1. zahtjev za isplatu sredstava iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj ukupne vrijednosti (uključujući 
prihvatljive i neprihvatljive troškove) 1.936.328,51 kn, međutim potvrđivanje i 
isplata odobrenih sredstava očekuje se u 2020. godini, nakon čega će se 
podnijeti i konačni zahtjev za isplatu za preostale troškove projekta.  
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 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 1.7. do 31.12.2019. završene su aktivnosti na završetku i 
administraciji projekta, te se daje za navedeno razdoblje u nastavku daje 
dinamika podnošenja i isplate po zahtjevima za nadoknadu sredstava: 
1. Dana 15. srpnja 2019. podnesen je 4. zahtjev za nadoknadu sredstava prema 

kojem prihvatljivi troškovi iznose 149.831,25 kn, a 11. studenoga 2019. godine 
uplaćena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 
127.161,85 kn.  

2. 19. srpnja 2019. godine podnesen je zahtjev prema Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost radi produljenja roka provedbe projekta. Naime, bez 
obzira što su aktivnosti projekta i završene do 31. srpnja 2019. godine, 
produljenje je bilo potrebno iz razloga uvođenja zakonske obveze zaprimanja 
isključivo e-računa. Obzirom da se u početku kod dobavljača javljale određene 
poteškoće tehničke prirode, očekivao se zastoj sa zaprimanjem e-računa, pa 
se samim time plaćanja nisu mogla izvršiti do 31. srpnja 2019. godine. Iz 
navedenog razloga Fond je traženo produljenje prihvatio o čemu je sklopljen i 
Dodatak I. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt. 

3. Dana 31. listopada 2019. godine podnesen je 5. zahtjev za nadoknadom 
sredstava, koji je ujedno i završni zahtjev te se potvrđivanje i isplata istog 
očekuje u 2020. godini.  

4. Dana 16. prosinca 2019. godine na temelju Sporazuma o udruživanju u 
provedbi projekta, Grad Krk je podnesao zahtjeve za isplatu prema ostalim 
jedinicama lokalne samouprave otoka Krka kako bi sudjelovale u 
sufinanciranju vlastitog učešća u projektu.  
 
Realizirane aktivnosti: nabavljena je informatička oprema, izrađeni su video 
materijali i animirani spot te je izvršena usluge izrade mobilne aplikacije za 
odvajanje otpada. 
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Daje se prikaz ukupnih prihvatljivih troškova projekta kao i izvora financiranja: 
 

OPIS IZNOS (kn) UDIO 

Ukupni prihvatljivi 
troškovi provedbe 
projekta 

563.850,90 100% 

Kohezijski fond 478.540,50 84,87% 
Grad Krk 19.928,51 3,53% 

Ostale JLS otoka Krka 65.381,89 11,60% 

 

 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. 
U ožujku 2019. godine odobrena su oba projekta te je potpisan ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
U rujnu je potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju en. 
Obnove za Istarski prolaz (MMC) u iznosu od 750.000,00 kn te je dobivena 
Odluka MRRFEU o sufinanciranju provedbe EU projekta kojim se odobrava iznos 
od 1.001.538,37 kn (ugovor potpisan u prosincu). 
Ukupno sufinanciranje 65% 
 
Također je u istom mjesecu stigla odluka Fonda i MRRFEU za zgradu Lukobran 
5 (Vecla) Potpora Ministarstva Graditeljstva: 447.494,55 kn, Potpora MRRFEU: 
705.520,00 kn.  
Ukupno sufinanciranje 70% 
 
 

 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 za projekt ''Rekonstrukcija 
zgrade društvenog doma Bajčići''. 
26. kolovoza 2019. godine zaprimljena je Odluka o rezultatu administrativne 
kontrole zahtjeva za potporu kojom je utvrđeno da je prvi dio zahtjeva za potporu 
pravovaljan i potpun.  
2. listopada 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta kojim je 
definiran intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih 
Planom nabave.  
Za projekt se na temelju procijenjene vrijednosti određuje iznos potpore od 
2.755.446,00 kn, a konačni iznos potpore će se odrediti nakon provedbe 
postupka javne nabave i samog ulaganja. Predstoji provedba postupka nabave 
za navedeni projekt.  
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 Nabavka električnih bicikli u Gradu Krku  

Također, u lipnju 2019. godine je proveden i postupak jednostavne nabave za 
nabavku 10 električnih bicikala vrijednosti 162.000,00 kn sa PDV-om. Bicikle su 
dobavljene 10.8.2019. 
25.7.2019. ugovoren je poticaj od 50.000,00 kn sa Fondom za zaštitu okoliša i 
en. Učinkovitost. Završno izvješće za pravdanje nabave e-bicikli dostavljeno je 
FZOEU 12.11.2019. 
 

 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. U rujnu 2019. godine, 
Ministarstvo je zatražilo informaciju o statusu projekata te je prosincu 2019. 
godine objavilo rezultate na temelju kojih Gradu Krku nisu odobrena bespovratna 
sredstva.  

Pripremaju se projekti za prijavu na Program razvoja otoka u 2020. godini.  

 Modernizacija javne rasvjete HBOR 
Za zaključeni Ugovor o kreditu u iznosu od 3.030.000,00 kn sa HBOR-om iz 
veljače 2019. pokrenut je postupak javne nabave u lipnju iste godine i dobiven 
izvođač za iznos od 2.314.000,00 kn. Ugovor sa izvođačem potpisan je 
18.11.2019. Izvođač je uveden u posao 19.11.2019. Prema HBOR-u dva puta je 
produžen rok izvedbe projekta kroz Gradsko vijeće, prvi puta 30.7.2019. a drugi 
put krajem godine 23.12.2019. sve do 31.3.2020. 

 Modernizacija javne rasvjete stara gradska jezgra Grada Krka 
Naručena je izrada elaborata modernizacije JR starog grada od projektanta 
Damira Šiljega za 13.750 kn sa pdv-om. 
 

 Energetski pregled Javne rasvjete Grada Krka 
Sukladno zakonskoj obvezi prema kojoj svakih 5 godina dužni napraviti 
energetski pregled JR, u listopadu je napravljen projektni zadatak i pokrenut 
postupak nabave za izradu energetskog pregleda sustava JR za Grad Krk te u 
prosincu izabran  izvođač tvrtka Elis inženjering za iznos od 58.950,00 kn + PDV. 

 Sportski centar Josip Pepi Uravić, rješavanje problema prekomjerne 
potrošnje električne energije  
Sukladno elektroprojektu izvedenog stanja ing el. Roberta Dujmovića, na 
Sportskom centru Josip Pepi Uravić pokrenut je postupak razdvajanja priključka 
boćarskog i atletskog kluba u cjelinu te razdvajanja priključka NK Krka i Caffe 
bara Autogol. Predmetne radove izvodila je tvrtka Elbo Brzac u iznosu od 
26.000.00 kn, dok je prateći elektrotehnički nadzor vršio ing.el. Robert Dujmović 
u iznosu od 2.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a. 
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U listopadu je pokrenut postupak javne nabave za dobavu novih rasvjetnih tijela 
na pomoćnom stadionu NK Krk te na nadstrešnici boćarskog igrališta i u dvorištu 
istog. Ugovor je koncem listopada sklopljen sa Area lightning d.o.o. iz Zagreba 
na iznos od 194.020,00 kn + PDV. Radovi su još u tijeku. 

 
 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 te je krajem godine provedena kontrola namjenskog korištenja 
sredstava od strane Primorsko-goranske županije te su osigurana sredstva 
opravdana.  
 
Turističko informativne table za mjesni odbor Poljice 
Izrada 4 komada turističko informativnih tabli plana naselja mjesnog odbora 
Poljice, koje se montiraju u mjestima Brzac, Poljice, Bajčić i Brusić. Izrada 
dizajna, izbor lokacije, prepravci, printing, montaža. Izmjene kroz 5 varijanti i 
dopuna. Izmjena u veličini tabli. Montaža.  
 

Ostali poslovi: 
 

 Izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Krka - 
u izvještajnom razdoblju izdane su tri nove dozvole autotaksi prijevoznicima te 
je jedna brisana iz evidencije. 

 Provođenje inventure imovine grada Krka krajem godine 
 Grad Krk prisustvovao je 12. konferenciji kulturnog turizma Europske mreže za 

kulturni turizam u Granadi u listopadu 2019. godine. Nakon sudjelovanja na 
konferenciji aplicirali smo za članstvo u mreži te do kraja godine primljeni. 

 
 

PONIKVE EKO OTOK KRK 
 
Ponikve je za 2019. godinu iz vlastitih sredstava osigurala financiranje dodatnih kanti 
za domaćinstva i vozni park. Grad Krk je potpisao ugovor o financiranju ukupno 5 
setova poluukopanih kontenjera planirane vrijednosti 500.000,00 kn.  
 
 
JVP GRADA KRKA  
 
18. listopada 2019. godine, s početkom u 11.00 sati, na Krčkoj rivi održana je u 
svečanost primopredaje novog vatrogasnog vozila za tehničke intervencije, nakon 
čega je  uslijedila pokazna vatrogasna vježba spašavanja osobe iz vozila. 
 
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. 
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VECLA D.O.O.   
 

Jedna od zanimljivijih inovacija koje je Vecla implementirala su takozvane pametne 

kante za otpatke. Za sada je postavljeno deset u središtu grada, s tendencijom da ih 

u 2020. godini postavimo još 10. Kante same komprimiraju otpad, povezane su s 

aplikacijom koja nam dojavljuje koliko su napunjene i kada ih treba isprazniti. 

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.  
  
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.  
 

 Važnije protokolarne aktivnosti  Gradonačelnika i zamjenika u 
razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. 

 
 1. srpnja – sastanak sa Mjesnim odborom Kornić i direktoricom Turističke 

zajednice Grada Krka na temu programa u Etnografskom muzeju u Korniću 

- paljenje svijeća kod Spomenika palim braniteljima domovinskog rata u 

Velikom parku i kod Vatrogasnog društva u Krku, povodom 28. obljetnice 

osnivanja 111. brigade ZNG/HV 

 2. srpnja – prisustvovanje proslavi 28. obljetnice osnutka 111. brigade 

ZNG/HV u Omišlju 

 3. srpnja – sastanak Jedriličarskog kluba „PLAV“ Krk 

- sastanak sa predsjednikom Mjesnog odbora Brankom Marjanovićem 

- prisustvovanje Završnoj priredbi osmaša u Područnoj osnovnoj školi Vrh 

 4. srpnja–  Sastanak sa ravnateljicom Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ i 

izvođačima radova, 

- sastanak sa predstavnicima Udruge ŠRD „Lovrata“ Krk, Milivojem Jurićem 

i Mićom Rakićem na temu održavanja KUP-a GRADA KRKA 2019 

- sastanka sa odvjetnikom Robertom Ristom 

- izjava za RTL TV, novinarka Aida Šukurica 

- prisustvovanje Završnoj priredbi osmaša u Osnovnoj školi Fran Krsto 

Frankopan, Krk 

 5. srpnja – sastanak sa direktorom PONIKVE d.o.o., Ivicom Plišićem 

 6. srpnja – prisustvovanje 31. Susretu sopaca otoka Krka, Restoran "Sopele", 

u Pinezićima 

- prisustvovanje otvorenju izložbe "UMJETNIČKA BLAGA", Kulturni centar 

Infeld u Dobrinju 

 9. srpnja – sastanak sa Mirjanom Hrgom iz Ureda Predsjednice RH 

 10. srpnja – intervju s reporterkom Newsweek.com gđom Alenkom Krznar, 

- Sastanak Kluba vijećnika Grada Krka u uredu gradonačelnika 
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 11. srpnja – sastanak sa Ivorom Županićem - MYRTHA POOLS d.o.o. i 

Igorom Hrastom, na temu izgradnje bazena 

- sastanak sa aritektom Idisom Turatom i Radmilom Živanović-Čop na temu 

Muzeja Krk 

- sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća 

 12. srpnja – sastanak sa odvjetnicom Danijelom Kovačić 

- prisustvovanje svečanom otvorenju 63. Ljetnih priredbi 

 16. srpnja – sastanak sa dipl.ing. gosp. Radomirom Popovićem, Provincijalom 

samostana u Glavotoku, te gvardijanom fra Antom Garićem 

 17. srpnja – posjeta Predsjednice RH gđe Kolinde Grabar Kitarović, druženje u 

hotelu „MARINA“, obilazak Biskupije u Krku, kampa Ježevac Premium 

Camping Resort u Krku, trvrte GP KRK, te posjet Poljoprivrednoj zadruzi 

Vrbnik s Općinskim načelnicima, dožupanicom PGŽ gđe Marinom Medarić, 

-  prisustvovanje Godišnjoj skupštini Boćarskog kluba Brzac 

 18. srpnja – sastanak sa vlč. Sašom Ilijićem 

 19. srpnja – snimanje priloga za istraživanje na temu mikro plastike sa 

talijanskim istraživačima sa sveučilišta u Trstu i Ferarri, 

- sudjelovanje svečanoj sjednici Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica 

povodom Dana Općine Malinska-Dubašnica, u kongresnoj dvorani Hotela 

Riva s početkom u 20,00 sati. 

 22. srpnja – sastanak s dr. Vladimirom Mozetićem, ravnateljem Doma zdravlja 

PGŽ-a 

 23. srpnja – sastanak sa Vitomirom Maračićem i Igorom Hrastom na temu 

održanog Međunarodnog dubinskog natjecanja u ronjenju na dah 

 24. srpnja – sastanak sa direktorom VECLA d.o.o., gosp. Dankom Milohnićem, 

- sastanak s predsjednikom MO Krk-Zapad gosp. Joškom Markovićem 

- sastanak sa Odvjetnikom Dejanom Španovićem i pročelnikom JUO 

Marinkom Bajčićem 

 25. srpnja – obilježavanje dana Sv. Jakova zaštitnika mjesta Kornić, 

Jakovljeva 

 26. srpnja – sastanak u Ministarstvu gospodarstva na temu turističke zone 

Glavotok 

 30. srpnja – sudjelovanju na Vijeću Turističke zajednice otoka Krka, 

- sudjelovanje na 33. sjednici Ponikve eko otok Krk d.o.o., te 34. sjednici 

Ponikve voda d.o.o. 

 31. srpnja - sastanak sa GP KRK d.d., gosp. Mrakovčić Josip i Sanjin Purić 

- sastanak sa gđom Anicom Jagustin, Državni inspektorat 

 1. kolovoza – sastanak sa Mladenom Milohnićem predstavnikom Udruge 

Plavo-biljeli otok 

- sudjelovanje na sastanku JK PLAV Krk na temu „Krčka jedra“ 

 2. kolovoza – Vijeće Turističke zajednice Grada Krka 

- prisustvovanje Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dobrinj 

 4. kolovoza – paljenje svijeća i polaganje cvjetnih aranžmana u Krku i 

Pinezićima povodom Dana pobjede 

 5. kolovoza – proslava Dana pobjede u Batomlju 

 8. kolovoza – proslava Dana iseljenika otoka Krka, Dobrinj 
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 9. kolovoza - 8. natjecanje u ručnom rezanju pršuta za medije i ugostitelje, Trg 

Kamplin 

 10. kolovoza – intervju za N1TV, novinarka M. Vukadinović 

 11. kolovoza – Boćarski klub KRK, proglašenje pobjednika turnira „Lovrečeva 

2019“ 

 15. kolovoza – prisustvovanje objavi rezultata i podjeli nagrada regate „Krčka 

jedra“ 

 17. kolovoza – prisustvovanje Memorijalnom boćarskom turniru „Josip Zec“ u 

Brscu 

 24. kolovoza – prisustvovanje na proglašenju pobjednika 22. Regate krstaša 

 25. kolovoza – prisustvovanje dodjeli nagrada na Kupu grada Krka u 

organizaciji ŠRD „Lovrata“ Krk 

 27. kolovoza – sastanak sa gosp. Ivanom Jakovčićem i Josipom Purićem iz 

tvrtke GP KRK d.d. 

 28. kolovoza – sastanak sa predsjednikom M.O. Vrh, gosp. Danijelom 

Pavlovićem 

 1. rujna – prisustvovanje proslavi 40. godišnjice rada JVP Grada Krka 

 2. rujna – sastanak sa predstavnikom udruge KREATIVNI KRK gosp. Lukom 

Adžićem Kapitanovićem 

 3. rujna – Press konferencija u prisustvu načelnika Općine Punat gosp. 

Marinka Žica, direktora Ltd PONIKVE d.o.o., gosp. Ivice Plišića i novinara 

Novog lista gosp. Mladena Trinajstića 

- primanje gosp. Ivana Rušina, predstavnika „Kluba iseljenika“ 

- sastanak sa gđom Emom Makarun na temu MUZEJA KRK 

 4. rujna - sastanak sa Dinkom Petrovom zapovjednikom Javne vatrogasne 

postaje Krk 

 9. rujna - konferencija sa gosp. Igorom Brusićem, Ivicom Plišićem, Zdenkom 

Kirinčićem i Čedomirom Milerom 

 10. rujna – sastanak sa predstavnikom Košarkaškog kluba „KRK“ gosp. 

Dejanom Ilijićem 

- sastanak sa predstavnicima LTD PONIKVE d.o.o., gosp. Ivicom Plišićem i 

Ivanom Jurešićem i dr., Dankom Milohnićem dir. td VECLA d.o.o.te 

zamjenikom gradonačelnika gosp. Čedomirom Milerom na temu 

zbrinjavanja otpada 

 11. rujna - sudjelovanje na 35. redovnoj sjednici skupštine PONIKVE VODA 

d.o.o. 

 12. rujna – sastanak sa predstavnicima Mjesnih odbora Milohnići i Poljica 

- primanje gosp. Dubravka Fanuko dir. td TRGOVINA KRK d.o.o. 

 16. rujna – primanje gosp. Dražena Gržana predstavnika Udruge „Jedro i 

krilo“na temu iseljenika 

 17. rujna – sastanak sa predsjednikom Mjesnog odbora Poljica gosp. Brankom 

Marjanovićem 

- 18. rujna – sastanak sa švedskim investitorima- projekt „Smart city - 

sigurnost“ uz prisustvo zamjenika gradonačelnika Čedomira Milera  

- sastanak sa GP KRK d.d., gosp. Mrakovčić Josip i Sanjin Purić 

- sudjelovanje na Vijeću Turističke zajednice Grada Krka 
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 19. rujna – posjeta Gradonačelnika Grada Preloga g. Ljubomira Kolareka  sa 

14 načelnika Općina Gradu Krku i PONIKVE d.o.o.- na temu upoznavanja 

sustava gospodarenja otpadom  

- sudjelovanje na Upravnom vijeću Javne vatrogasne postaje Krk 

 20. rujna – sudjelovanje na 35. redovnoj sjednici skupštine PONIKVE EKO 

OTOK KRK 

- Sastanak s Antonom Bolonićem predsjednikom Lovačkog društva 

„OREBICA“ 

 24. rujna - Prezentacija Plana digitalne transformacije Grada Krka tvrtke 

APSOLON d.o.o., 

- sastanak s direktoricom Turističke zajednice Grada Krka, gđom Natašom 

Jurinom 

- u uredu gradonačelnika održan Klub vijećnika  

 25. rujna – sudjelovanje na 37. sjednici skupštine PONIKVE VODA d.o.o., 

- sudjelovanje na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka 

 26. rujna – prisustvovanje proslavi svete Mise povodom Kuzmanje zaštitnika 

Poljičke Župe, Župna crkva sv. Kuzme i Damjana, Poljica 

- sastanak sa arhitektom Idisom Turatom na temu Muzeja Krk 

 27. rujna - primanje gđe i gosp. Depope (Mihovil) povodom obljetnica 70.god. 

braka, te Mladena Trinajstića za Novi list 

 1. listopada – prisustvovanje otvorenju izložbe fotografija „Istraživačke grupe“ 

u sklopu eko projekta „Jesu li periske stvarno zaštićene?“ Osnovna škola 

„Frank Krsto Frankopan“ Krk, (Izložba rezultata istraživanja EKO ŠKOLE 

provedeno na Loparu) 

- sastanak sa odvjetnikom Marinom Trinajstićem 

 2. listopada – sastanak sa odvjetnikom Vojkom Brautom  

 3. listopada - podjela poklona prvašićima Osnovne škole „Fran Krsto 

Frankpan“ u Krku i u Područnoj školi Vrh, 

- sastanak sa predstavnicima KUD-a KORNIĆ 

 4. listopada – prisustvovanje svečanom otvorenju 15. Županijskog festivala 

sportske rekreacije osoba starije životne dobi na Nogometnom igralištu u Krku 

 5. listopada – Svečano otvorenje Festivala Nordijskog hodanja i pješačenja 

„Svaki korak je bitan“ na Nogometnom igralištu u Krku 

 6. listopada – prisustvovanje predstavljanju izložbe Biskupije Krk "Crkveni 

motivi Ivana Volarića", Crkva sv. Kvirina. Izložbu predstavio mons. dr. Franjo 

Velčić 

- Prisustvovanje otvorenju izložbe Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru 

"Od Kotora do Krka: Ivan Volarić - Piturić", u Galeriji Decumanus  

- Večera u hotelu „Marina“ sa delegacijom iz grada Kotora njihov 

dogradonačelnik, potpredsjednik Opštine Kotor, gospodin Nenad 

Vukadinović i Majom Parentić predstavnicom Centra za kulturu Grada Krka 

 7. listopada  - prisustvovanje proslavi u Gradu Kastvu „Beli pundeljak“ 

povodom tradicionalne manifestacije Bela nedeja 2019. 

- prisustvovanje svetoj Misi za poginule u Lepantskoj bitki u Krčkoj katedrali 

 9. listopada – sastanak sa tvrtkom VEREBI investitorima iz Mađarske  
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 sudjelovanje svečanoj primopredaji ključeva stanarima POS stanova uz 

prisustvo državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 

Željka Uhlira 

 10. listopada – prisustvovanje na svečanosti „Otočna rožica“, u organizaciji 

Turističke zajednice otoka Krka 

- primanje gđe. Milice Salopek iz Karnevalske udruge „Povero Keko“ 

 14. listopada – primanje gosp. Hasanović Hidajeta - Medžlista Islamske 

zajednice Rijeka 

- primanje predstavnika Udruge Gromača, gosp. Marijana Markiča i gđe 

Sare Kosić na temu predavanjana o ovisnosti, predavača dr. Robert Tore  

 15. listopada - konferencija u organizaciji udruge KREATIVNI KRK 

- sastanak sa predsjednikom M.O. Milohnići, gosp. Branislavom Toljanićem 

- primanje predstavnika Udruge motorista gosp. Pere Volarića 

 primanje predstavnice udruge Klapa VEJANKE, gđe Jelene Mrakovčić  

 16. listopada – sastanak sa predsjednikom M.O. Vrh, gosp. Danijelom 

Pavlovićem 

- Primanje predstavnika ulice Josipa Pupačića, Franka Španjić Milivojević i 

dr. 

- sastanak sa novinarom Novog lista gosp. Edijem Prodan 

- Skupština VECLE d.o.o 

 17. listopada – sastanak sa predstavnicima tvrtke VALAMAR d.o.o., gosp.: 

Mile Pavlica i Andrea Štifanić 

 18. listopada – prisustvovanje svečanosti primopredaje kamiona i vježba JVP 

na Rivi 

 19. listopada – prisustvovanje Maloj krčkoj akademiji ovisnosi u Velikog 

vijećnici Grada Krka 

 21. listopada -  sastanak sa tajnikom Udruženja obrtnika otoka Krka, gosp. 

Ernestom Bonifačićem na temu proslave 50. Obljetnice osnutka udruženja 

 22. listopada – obilježavanje 13. Dana turizma Grada Krka u hotelu Koralj 

 23. listopada – primanje stanara ul. Krčkih iseljenika  

- primanje gosp. Franja Depope i odvj. Roberta Rista na temu turističke zone 

Torkul 

 24. listopada – Rijeka -snimanje PRESSJEKA, E. Marinković 

- Prisustvovanje Susretu Župana s općinskim načelnicima i 

gradonačelnicima PGŽ, Njivice, hotel „Beli kamik“ 

 25. listopada – primanje delegacije Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj 

gosp.Muftija Aziz ef. Hasanović 

- primanje novog člana „100 kapi“ gosp. Josipa Odobašića i ravnateljice 

Gradskog crvenog križa gđe Marijane Jakominić 

- sastanak sa gosp. Ivanom Gabrićem iz tvrtke A1  

- prisustvovanje svečanosti 22. Male staroslavenske akademije, u Osnovnoj 

školi „Fran Krsto Frankopan“ u Krku 

 28. listopada – sudjelovanje na sastanku Vijeća Turističke zajednice Grada 

Krka 

 29. listopada – sudjelovanje na sastanku Vijeća Turističke zajednice Otoka 

Krka 
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 30. listopada  

- posjet učenika Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Krku, povodom 

berbe maslina u školskom dvorištu 

- sudjelovanje u predstavljanju slikovnice "Krk otok od zlata, ne od blata",  u 

Gradskoj Velikoj vijećnici 

- snimanje emisije „Gospodarenje otpadom“ za TV kuću N1, Ranko Stojanac 

 31. listopada - primanje grupe građana predstavnika vlasnika zemljišta i 

zakupnika u „Kimpi“ Mršić, Jerković i dr. 

- Primanje prdstavnika karnevalske udruge „Povero Keko“ – Mara Žužić, 

Dominik Sintić i Milica Salopek 

 4. studenog – primanje gosp. Damira Mataušića i fra. Ante Garića na temu 

postavljanja spomenika na Trgu krčkih glagoljaša 

 5. studenog – primanje predstavnika marketinga medijske kuće Novog lista – 

gđa Andrea Žagar Ban i dir. marketinga gđa Silvija Gerc 

 6. studenog – primanje gosp. Mirka Lukića i Davora Jurkotića 

 8. studenog –sastanak u tvrtki PONIKVE na temu vodne naknade (Hrvatskih 

voda) 

- primanje izaslanstva Velike Kladuše načelnika Općine Velika Kladuša 

(BiH) u pratnji direktora komunalnog poduzeća i dr. na temu gospodarenja 

otpadom 

 11 studenog –sastanak sa gosp. Nedeljkom Dunatom, lučkim kapetanom 

Milom Miklaušićem, Dankom Milohnićem na temu luke Krk 

 12. studenog – sastanak sa članovima Mjesnog odbora Milohnići u prisustvu 

pročelnika Marinka Bajčića 

- sudjelovanje na vijeću Turističke zajednice Grada Krka 

 13. studenog - sastanak sa Apsolonom i COIN-om 

 14. studenog – Sjednica skupštine PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i 

PONIKVE VODA D.o.o. 

- 9. sjednica Koordinacije općinskih načelnika i gradonačelnika 

 15. studenog – primanje iznajmljivača plovila u krčkoj luci: Vedran Kirinčić, 

Robert Skomeršić, Tomislav Kirinčić, Franjo Volarić i Denis Stolfa 

- sastanak sa direktoricom Turističke zajednice Grada Krka Natašom Jurina i 

direktorom td VECLA d.o.o. Dankom Milohnićem 

- primanje nutricionistkinje Sandre Kolonić na temu zdrave prehrane u 

osnovnoj školi 

- prisustvovanje skupštini ŠRD Poteljan 

 19. studenog – sastanak sa direktorom GP KRK d.d., Josipom Purićem 

- sudjelovanje u tiskovnoj konferenciji PONIKVE VODA d.o.o.na temu EU 

Projekta prikupljanje, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 

otoka Krka 

 20. studenog – sastanak s PONIKVE EKO d.o.o., Ivan Jurešić, VECLA d.o.o., 

Danko Milohnić i Voditeljicom odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Ines Galjanić, na temu zbrinjavanja otpada 

 22. studenog – primanje predstavnika Lovačkog društva Kornić i predsjednika 

M.O. Kornić Šimuna Josipovića 
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 23. studenog – prisustvovanje svečanosti -Svečano obilježavanje 50-te 

godišnjice Udruženja obrtnika otoka Krka u Sportskoj dvorani Osnovne škole 

Krk 

 24. studenog – prisustvovanje prezentaciji PORIJEKLO ISTARSKO-

PRIMORSKE GLAZBE u organizaciji Udruge sopaca otoka Krka u Velikoj 

vijećnici Grada Krka 

 25. studenog – sudjelovanje u skupštinama PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., 

PONIKVE USLUGE d.o.o. i PONIKVE VODA d.o.o. 

 26. studenog – sastanak sa tajnikom Auto kluba „KRK“ Krk gosp. Damirom 

Kremenićem 

- prisustvovanje skupštini Udruge umirovljenika Krk 

 27. studenog – prisustvovanje Izbornoj skupštini UDRUGE ANTIFAŠISTIČKIH 

BORACA I ANTIFAŠISTA OTOKA KRKA u Velikoj vijećnici grada Krka 

 28. studenog – sastanak sa gosp. Andrejom Juretićem (KRI) i direktoricom 

Turističke zajednice Grada Krka gđom Natašom Jurinom, 

-  sudjelovanje na skupštini Turističke zajednice Grada Krka u Maloj vijećnici 

Grada Krka 

 29. studenog – sastanak s Mjesnim odborom Krk Zapad 

 2. prosinca – sastanak na temu preuzimanja naplate naknade za uređenje 

voda i poreza na vikend objekte 

 4. prosinca – sudjelovanje u Vijeću Turističke zajednice otoka Krka 

- prisustvovanje skupštini ŠRD LOVRATA, Mala vijećnica Grada Krka 

 9. prosinca –sastanak sa direktorom VECLA D.O.O., gosp. Dankom 

Milohnićem 

- Održan sastanak Kluba vijećnika 

 10. prosinca – Godišnje druženje Udruge umirovljenika "POLJICA-

ŠOTOVENTO" u Pizzeriji "MARIJA" u Vrhu 

 11. prosinca – primanje direktora tvrtke FRISD d.o.o. gosp. Darka Fanuka 

- Primanje predstavnika UABA otoka Krka 

- Sastanak Upravnog vijeća JVP Grada Krka 

 13. prosinca – sudjelovanje na 17. sjednici Gradskoj vijeća Grada Krka 

 14. prosinca – prisustvovanje obilježavanju 100. obljetnice rođenja za nebo 

sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića- Biskupska proslava 30. obljetnice 

biskupstva kardinala Josipa Bozanića 

 16. prosinca – sudjelovanje na Skupštini Turističke zajednice Otoka Krka, 

- Sudjelovanje u Skupštini VECLA d.o.o., 

 18. prosinca – primanje u Biskupiji, biskup Ivica Petanjak 

-    Božićno novogodišnji prijem gradonačelnika u Velikoj vijećnici Grada Krka 

 19. prosinca – sudjelovanje Skupštini PONIKVE USLUGE d.o.o., 

- Prisustvovanje Humanitarnom Božićno-novogodišnjem koncertu Osnovne 

škole Krk 

- Prisustvovanje Skupštini HVIDRA-e 

 20. prosinca – prisustvovanje svečanom božićno-novogodišnjem prijemu 

Primorsko-goranske županije u Centru Gervais u Opatiji 

 23. prosinca – posjet djece Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Krk 

 27. prosinca – primanje sportaša i stipendista u Velikoj vijećnici Grada Krka 
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 28. prosinca – prisustvovanje jubilarnoj skupština Šahovskog kluba Krk,  

- prisustvovanje Božićnom koncertu u Župi sv. Mihovila ark. u Vrhu 

 31. prosinca – prigodna zdravica na glavnom Gradskom trgu- Vela placa, 

ispraćaj 2019. godine 

 
 
 

 
 

                                                                                                 GRADONAČELNIK  
   Darijo Vasilić, prof.  

 
 

 


