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

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

125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – 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.  srpnja do 31. prosinca 2017. godine 

 
U okviru nadležnosti propisane Statutom  u ovom izvještajnom razdoblju 
Gradonačelnik je donio akte iz svoje nadležnosti. 
Sukladno Statutu Grada Krka, Gradonačelnik je obvezan Izviješće podnijeti dva puta 

godišnje  Gradskom vijeću. 

U izvještajnom razdoblju nastavljena je realizacija započetih planova i projekata, kao 

i priprema dokumentacije za nove projekte.  

 

 
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. 

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, 

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. 
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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 03. srpnja do 18. prosinca 2017. 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  2017. godine održano 

je 20. sjednica Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 755 

Zaključaka,  od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je  80 

Odluka i 55 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 6. Kolegija gradonačelnika, održanog 03. srpnja  do 26. 

Kolegija, održanog 18. prosinca 2017. 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  59 prijedlog odluka, planova, zaključaka i drugih 
općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada Krka. 
 

 U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane 
su 4.  sjednice Gradskog vijeća.  
 U nastavku daje se pregled tema po sjednicama koje su  Gradskom vijeću 

upućene na raspravu i donošenje i to kako slijedi: 
-  Na 2. sjednici GV-a održanoj 11. srpnja 2017. godine podneseno je na  

razmatranje i odlučivanje  18 prijedloga i to: 
 
1. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage 

Detaljnog plana uređenja “Zona 26“ u gradu Krku. 
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2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom 
vijeću  Grada Krka. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama 
troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih 
radnih tijela. 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. 
Krk kod Zagrebačke banke d.d. 

5. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to: 
a) Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša; 
b) Odbora za proračun i financije; 
c) Odbor za statutarno-pravna pitanja; 
d) Odbora poduzetništvo i obrtništvo; 
e) Odbora za komunalno gospodarstvo; 
f) Odbora za turizam; 
g) Odbora za poljoprivredu; 
h) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju; 
i) Odbora za razvoj mjesne samouprave; 
j) Odbora za društvene djelatnosti; 
k) Odbora za ravnopravnost spolova. 

6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  
Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan” Krk. 

7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan” Krk. 

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka. 
 

- Na 3. sjednici GV-a održanoj 27. rujna 2017. godine podneseno je na  
razmatranje i odlučivanje  21 prijedlog i to: 
 

      1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 
2017. godinu. 

2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Krka za 2017. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja UPU 1 – Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenja postupka 
stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja dijela poslovne 
“Zone 29“ na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku. 

6. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini. 

7. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku 
potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav dijela sabirne ulice 
SU 8 u zoni POS u gradu Krku. 

9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku 
potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav primarne 



4 | P a g e  
 

prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske oznake 
U-3.1 na području DPU dijela Kružnog toka i ulice Slavka Nikolića u 
gradu Krku. 

10. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta /k.č. 2572 k.o. Krk – grad (z.č. 1044/9 
k.o. Krk) u površini od 1021 m2/. 

11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta /k.č. 2211/9 k.o. Krk – grad (z.č. 
1032/9) k.o. Krk) površine 790 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište 
u gradu Krku, koje se nalazi na području obuhvata DPU Mali Kankul/. 

12. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra /na k.č. 4032/3 k.o. Krk 
– grad (z.č. 1950/8 k.o. Krk) površine 400 m2, upisane u zemljišnoj knjizi 
Općinskog suda u Rijeci, Stalna  služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno 
dobro, putevi/.14. 

13.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra / na k.č. 4032/17 k.o. 
Krk (z.č. 1950/17 k.o. Krk), površine 80 m2, upisane u zemljišnoj knjizi 
Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7539 kao javno dobro, 
putevi/. 

14. Prijedlozi Odluka o izmjeni Odluke i utvrđivanju novih kapitalnih 
projekata Grada krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka i to: 

a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka 
koji su od interesa za razvoj otoka Krka; 

b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 
razvoj otoka Krka “Izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na 
Sportskom centru Josip pepi Uravić u gradu Krku; 

c) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za 
razvoj otoka Krka “Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko - rekreacijskog 
centra u gradu Krku. 

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka 
2. Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka 
Krka. 

16. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. siječnja do 
30. lipnja 2017. godine.  

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju,  
Područnog ureda Rijeka. 

18. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 
i njihovih zamjenika.  
 

-  Na 4. sjednici GV-a održanoj 30. studenog 2017. godine podneseno je na  
razmatranje i odlučivanje  11 prijedloga i to: 
 

1. Prijedlozi Odluka o utvrđivanju kapitalnih projekata Grada Krka koji su od 
interesa za razvoj otoka Krka i to: 

a) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od 
interesa za razvoj otoka Krka “Rekonstrukcija građevine u 
Krku i prenamjena u multimedijalni kulturni centar“; 

b) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od 
interesa za razvoj otoka Krka “Gradnja gradske primarne 
prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice planske 
oznake U-3.1“; 



5 | P a g e  
 

c) Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od 
interesa za razvoj otoka Krka “Gradnja nerazvrstane ceste Mali 
Kartec u gradu Krku“. 

2. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite na području Grada Krka. 

3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i 
imenovanju Stožera civilne zaštite i spašavanja za područje Grada Krka. 

4.   Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka: 

a. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 
članova i zamjenika članova savjeta mladih Grada Krka s popisom 
važećih kandidatura…; 

b. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Grada Krka. 

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju suca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Rijeci. 

6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka. 
7. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu 

„Žičara Učka d.o.o. Matulji. 
8. Prijedlog Zaključaka u vezi projekta vezi projekta izgradnje plutajućeg 

terminala u Omišlju.  
 
 
Na 5. sjednici GV-a održanoj 20. prosinca 2017. godine podneseno je na  
razmatranje i odlučivanje  21 prijedlog i to: 
 
1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu. 
2. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Krka za 2017. godinu. 
3. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2017. godini. 
4. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 
5. Prijedlozi Izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava 

(boravišna, ekološka I spomenička) i to: 
a)  Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017. 

godinu; 
b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2017. 

godinu i 
c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. 

godinu. 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu. 
7. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i projekcije za 2019. - 2020. 

godinu. 
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu. 
9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini. 
10.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu. 
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11. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava (boravišna, ekološka i 
spomenička) i to: 
a)   Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu; 
b) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. 

godinu i 
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. 

12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 
13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra ( k.č. 2239/3 k.o. Krk – grad 

(z.č. 1969/4 k.o. Krk), površine 46 m2, koja je nastala od 2239/1 k.o. Krk – grad 
(z.č. 1969/1 k.o. Krk) upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna 
služba u Krku, u z.k.ul.7558 kao put, javnio dobro u općoj uporabi I neotuđivo 
vlasništvo Grada Krka. 

14. Prijedlog Odluke o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje 
komunalne infrastrukture I priključke na infrastrukturu na k.č. br. 2286/1 k.o. 
Krk –grad (z.č. 850/1 k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 7621 k.o. Krk. 

15. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krka Europskoj povelji o 
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.  

16. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne vrijednosti.    
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

kratkoročnom  zaduživanju Grada Krka. 

 

Akti donijeti na sjednicama Gradskog vijeća , kao i Zapisnici sa sjednica, u skladu sa 

Zakonom o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljani su Uredu 

državne uprave u Primorsko goranskoj županiji nakon svake sjednice Gradskog 

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

dokumentima. Odluke koje su donijete na sjednicama vijeća objavljene su u 

„Službenim novinama PGŽ.“ 

Društvene djelatnosti  

Aktivnosti u predškolskom odgoju i školstvu, odvijale su se prema zacrtanim 

planovima i programima Dječjeg vrtića, odnosno Osnovne škole i Srednje škole, 

shodno planiranim sredstvima u Proračunu.  

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ svoju djelatnost ostvaruje u matičnom vrtiću u Krku, 

te u područnim vrtićima: Omišalj, Njivice, Malinska, Vrh., Baška, Polje i Vrbnik.  

Krajem kolovoza 2017. godine otvoren je novi, namjenski vrtić u Malinskoj, koji je s 

radom započeo s novom pedagoškom godinom, odnosno 01. rujna 2018. godine.  

U djelatnosti školstva osim redovnih aktivnosti vezanih uz financiranje Programa 

nastavljen je redovan Program stipendiranja učenika i studenata.  

U izvještajnom razdoblju donesena je i Odluka o nagrađivanju sportaša s područja 

Grada Krka.   

U  razdoblju  od 1. srpnja  do 31. prosinca 2017. godini, Odsjek za društvene 
djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, uz suradnju sa Socijalnim 
vijećem Grada Krka, dodijelio je ukupno 433   socijalnih pomoći. 
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Socijalnom programu na poziciji 1213 osigurano je za  2017. godinu 432.000,00  
kuna,  od toga za navedeno izvještajno razdoblje potrošeno 198.528,96 kuna. 
 

U djelatnosti kulture, Odsjek za društvene djelatnosti koordinirao je i shodno 
Proračunskom planu financirao rad ustanova u kulturi, njihovu redovnu djelatnost kao 
i prihvaćene manifestacije. 
 
Tijekom prosinca prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba 

u društvenim djelatnostima za 2018. godinu, s time da je njegova objava bila 

neposredno nakon usvajanja Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, odnosno 

nakon održane 5. sjednice  Gradskog vijeća. 

U izvještajnom razdoblju održana su brojna kulturna i druga društvena 
događanja.   

Centar za kulturu Grada Krka poduzeo je   sve potrebne radnje vezane za 
organizaciju programa navedenog u šestomjesečnom kalendaru, iz kojeg se vidi da 
je isti u cijelosti realiziran. 

 
 Krajem lipnja, Centar za kulturu Grada Krka, u svojstvu izdavača, završio je rad na 
knjizi ''Tako je govorio Burbur'', autora Alana Žica, s time da je promocija održana 21. 
srpnja, na Sceni Zidine, u sklopu programa 61. Ljetnih priredbi. Riječ je o knjizi čiji je 
sadržaj, pored mnogih drugih zanimljivih tema, aktualizirao lik Antonia Udine Burbura 
(1823. - 1898.), kao posljednjeg govornika krčkog jezika - veljote. (Veljota ili 
dalmatski, poput npr. talijanskog, španjolskog ili portugalskog, nastao je iz vulgarnog 
latinskog, nakon propasti rimskog carstva. Govorio se u dalmatinskim gradovima, a 
nakon prodora Venecije taj jezik postepeno nestaje osim u gradu Krku, gdje životari 
do početka 19. stoljeća, da bi definitivno nestao pogibijom njegovog zadnjeg 
govornika, Antonija Udine Burbura.) 
 
 Financijsku podršku knjizi dali su Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Turistička 
zajednica Grada i Erste & Steiermärkische banka. 
 
U sklopu programa 61. Ljetnih priredbi, tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, održano je 
16 glazbenih i dramskih programu, s time da su iznadprosječnu posjećenost 
zabilježile predstave ''Muškarci.hr'' Teatromana, ponovljeno gostovanje komedije 
''Dame biraju'' AltTeatra i ''Đurologija'' stand-up show Branka Đurića Đure. 

 
Tijekom srpnja, kolovoza i rujna, kao centralni dio godišnjeg programa Galerije 
Decumanus, ondje su priređene izložbe znanih hrvatskih umjetnika: Ivane Popović i 
Dinka Domaćinović, Nikoline Ivezić, Željka Badurine i Tee Paškov. 
 
Grad Krk je u suradnji s TZ Grada Krka, Centrom za kulturu i udrugama civilnog 
društava u izvještajnom razdoblju, bio organizator i /ili pokrovitelj brojnih kulturnih, 
sportskih i zabavnih događaja s ciljem upotpunjavanja i obogaćivanja sadržaja koji se 
nude građanima i gostima grada Krka tijekom cijele godine.  
 
Komunalno gospodarstvo 
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Održavanje prometnica realizirano je kroz brojne radove, kao i razne intervencije i 
zahvati na prometnicama kojima su rješavani problemi oborinskih voda.  
 
U okviru održavanja zelenih površina izvedeno je održavanje zelenih površina, 
parkova, dječjih igrališta, pražnjenje košarica i održavanje urbane opreme grada, a 
sve prema planu redovnog održavanja.  
Završeno je ulaganje u luku Dunat koje je iznosilo 1.352,188, 79 kn.  
 
Komunalni doprinos u izvještajnom razdoblju fakturiran je u iznosu od 3.050.322,70 
kn,  a uprihodovan u iznosu od 2.527.833,98 kn, što znači da je stopa naplaćenosti 
97,30%. 
 

Komunalna naknada u izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od 
3.691.909,71 kn, a uprihodovana u iznosu od 4.315.499,12 kn, od čega je u ovršnom 
postupku prisilne naplate uprihodovano 39.654,25 kn. Razlika između fakturiranog i 
uprihodovanog iznosa odnosi se višak uplata (pretplata) od strane stranih obveznika 
- državljana.  
 
 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 
izvještajnom razdoblju fakturirana je u iznosu od 109.548,83 kn, a uprihodovana u 
istom iznosu, što znači da je stopa naplaćenosti 100%, od čega Proračunu Grada 
Krka pripada 30%, Proračunu Primorsko-goranske županije 30% i Državnom 
proračunu 40% . 
  

Komunalni redar je u izvještajnom razdoblju naplatio novčane kazne u iznosu 
od 6.566,00 kn, od čega 2.500,00 kn na licu mjesta, a 4.066,00 kn temeljem 
Obveznih prekršajnih naloga. Navedeni prihodi nisu konačni, a podložni su 
promjenama sukladno presudama Prekršajnog suda, kojem su dostavljeni Prigovori 
na Obvezne prekršajne naloge.   
 
 Prometni redar u izvještajnom razdoblju izvršio je 753 postupanja prema 
nepropisno parkiranim vozilima od čega je izdano 560 obavijesti o počinjenom 
prekršaju – kazni i 193 upozorenja o počinjenom prekršaju.  
Od ukupno prikazanih obavijesti o počinjenom prekršaju – kazni plaćeno je 418 kazni 
što čini 74,25%. Nenaplaćena razlika pokušava se naplatiti putem prekršajnog 
postupka.   
 
Posebno se ističe početak na hortikulturnom uređenju starogradske povijesne jezgre 
grada (nabava metalnih konstrukcija vaza za cvijeće, te nabava raslinja u iznosu od 
139.876,25 kn), uređenju, popravku, širenju te uređenju postojećih makadamskim 
puteva na cijelom području Grada Krka (u iznosu od 429.676,25 kn), rekonstrukciji 
javne rasvjete u gradu Krku (zamjena neučinkovitih tijela javne rasvjete s novim 
tijelima LED rasvjete – ul. S. Nikolića -10 kom., ul. S. Radića – 15 kom., kružni tok – 
3 kom., ul. Vinogradska i S. Nikolića -11 kom. – ukupno 39 komada – u iznosu od 
247.925,00 kn), te ulaganje značajnijih financijskih sredstava koja se ulažu u tekuće i 
investicijsko održavanje plaža i plažnih objekata kao i na izgradnji i uređenju 
sunčališta (u iznosu od od 382.232,54 kn) .  
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U srpnju 2017. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovrtatnih sredstava iz 
struktrurnih i kohezijskih fondova EU za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području Otoka Krka. 
Sveukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 510.913.257 kn.  
Za potrebe korisnika usluge javne vodoopskrbe i odvodnje s područja Grada Krka 
planira se: 
- promijeniti stupanj pročišćavanja uređaja u Krku sa predtretmana na II stupanj 
pročišćavanja (biološko pročišćavanje), 
- promijeniti stupanj pročišćavanja u Puntu, koji prikuplja i otpadne vode naselja 
Kornić, sa predtretmana na II stupanj pročišćavanja (biološko pročišćavanje), 
- na području aglomeracije Krk te Punat-Kornić izgraditi će se 23,5 km gravitacijskih 
kolektora te 1.227 m tlačnih cjevovoda sa 5 crpnih stanica, 
- uz izgradnju kanalizacijskih kolektora predviđena je i rekonstrukcija vodovoda, a na 
aglomeraciju Krk, te Punat-Kornić odnosi se 17.152 m, 
- rehabilitirat će se i dijelovi postojećeg sustava javne odvodnje te obalni kolektori na 
otoku Krku, a na Krk te Punat-Kornić se odnosi 2.545 m. 
 

23. kolovoza 2017. godine sklopljen je ugovor sa zajednicom ponuditelja WYG 
savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i Institutom IGH d.d. iz Zagreba za nadzor nad EU 
projektom (ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.388.000 kn).  
Nastavljene su aktivnosti na izgradnji pretovarne stanice Treskavac.  

Kako daljnje širenje odlagališta nije predviđeno, potrebno je u sklopu županijskog 

sustava gospodarenja otpadom izgraditi pretovarne stanice preko kojih će se 

miješani komunalni otpad zbrinjavati na regionalnom centru Marišćina. Pretovarna 

stanica za područje otoka Krka će biti na lokaciji Treskavac, neposredno uz 

postojeće odlagalište i reciklažno dvorište. 

Nakon provedenog javnog natječaja za izgradnju predmetne investicije, odabrana je 

ponuda tvrtke GP Krk d.d. a vrijednost investicije iznosi ukupno 8.078.494,51 kn. 

PLANIRANO FINANCIRANJE INVESTICIJE: 

FOND   4.634.589,81 

otok Krk  3.439.904,70 od čega grad Krk osigurava 765.283,67 kn u 

proračunu za 2018. godinu.  

Izvođenje radova započelo je 01.10.2017. a rok za izgradnju je 210 dana. 

Dana 01.11.2017. stupila je na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom 

koja definira novu strukturu cjenika za uslugu gospodarenja otpadom i nalaže 

jedinicama lokalne samouprave donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.  

Stoga su krajem godine intenzivno razmatrane moguće varijante Odluke i 

pripadajućeg novog cjenika koji će stupiti na snagu od 01.04.2018. godine.  

U drugoj polovici 2017.godine započelo se s korištenjem  nadzora i upravljanjem nad 

javnom rasvjetom na području otoka Krka.  
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Na području grada Krka ugrađene su 365 antene. Na jesen se krenulo sa prvim 

redukcijama i uštedama u potrošnji električne energije.  

U ulici Slavka Nikolića i Vinogradskoj  gasi se svaka druga svjetiljka u periodu od 

1:00 do 5:00 ujutro. 

Održavanje javne rasvjete za područje Grada Krka započelo je 01.07.2015.  

Od 01.07.2017 do 31.12.2017 zaprimljeno je 207 prijava kvarova na javnoj rasvjeti.  

Svi kvarovi su uspješno otklonjeni. 

U sklopu realizacije projekta odvodnje (2018-2020) financiranog većim djelom iz 

sredstava EU fondova, u rovove s odvodnjom i vodovodom polagat će se i DTK 

instalacija što je preduvjet za osiguravanje optičke mreže na otoku. 

Financijska sredstva za materijal i radove za ovu investiciju osiguravaju jedinice 

lokalne samouprave. 

Prostorno planska dokumentacija  
 

 Izdana je građevinska dozvola za izgradnju višestambene zgrade s POS-ovim 

stanovima, nakon što je ista postala pravomoćna, Agencija za pravni promet i 

posredovanje nekretninama (APN) krenula je u izradu izvedbenog projekta, 

odnosno otvaranje postupka javne nabave, po čijem zaključenju slijedi 

prezentacija stanova kupcima s liste reda prvenstva. 

 Održana je Javna rasprava  za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja 

Zone 26 u gradu Krku. 

 Dovršeno je projektiranje rekonstrukcije dijela Ul. Krčkih iseljenika s izgradnjom 

nogostupa uz dio Ul. Narodnog preporoda i Ružmarinske ulice u gradu Krku, 

(krajem rujna) izdana lokacijska dozvola, temeljem koje, u narednoj fazi, slijedi 

izrada parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  

 Za razvoj proizvodne zone u Korniću, izrađena je analiza mogućnosti gradnje, 

odnosno formiranja građevinskih čestica za objekte planirane u zoni, uz 

prethodnu analizu potrebne infrastrukture, a sve u namjeri rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Od tri predstavljene varijante što ih 

sadrži ovo Rješenje prihvaćena je treća temeljena na većem broju manjih 

građevinskih čestica, s time da se, obzirom na zahtjeve obrtnika, od dvije manje - 

susjedne može formirati jedna veća. U sljedećem koraku od Ministarstva državne 

imovine Republike Hrvatske, koje raspolaže imovinom u državnom vlasništvu, 

zatražit će se očitovanje o načinu na koji bi Grad Krk mogao raspolagati 

česticama (u državnom vlasništvu) predviđenim za razvoj proizvodne zone u 

Korniću. 
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 Naručena izrada idejnih rješenja za izgradnju dječjih igrališta na predjelu Turči i u 

dijelu Ulice Borik u gradu Krku. 

 

Ostalo  

Kao i prijašnjih godina rad JVP Grada Krka je i u 2017. g. bio usko vezan uz 

djelatnost Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, te 5 otočkih DVD-a, pojačana 

od 2015. godine i sa 2 novoformirana vatrogasna odjeljenja za područja Općina 

Malinska – Dubašnica i Punta.  

Aktivnosti su se kao i prijašnjih godina prvenstveno bazirale na preventivnom 

djelovanju u cilju sprečavanja nastanka požara i eksplozija, te kurativnom djelovanju 

na intervencijama.  

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 

ove Postrojbe. 

Prema statističkim podacima u 2017. godini  Javna  vatrogasna postrojba 
Grada Krka intervenirala je ukupno 214 puta + 7 dislokacija što čini ukupno 221 
intervencija.  Kada tome pribrojimo i samostalne intervencije DVD-a Krk ( Malinska i 
Punat, Vrbnik, Baška, Njivice i Dobrinj kojih je bilo 35, ukupan broj iznosi 249 
intervencija, a sa 7 dislokacija sveukupno je bilo ostvareno 256 intervencija. 

Gledajući po strukturi sudjelovalo se je na 70 požara +7 dislokacija ( 
sveukupno 77 ), 157 tehničkih intervencija, te na 22 tzv. ostale intervencije. U 
intervencijama bilo je angžirano sveukupno 710 vatrogasaca sa 370 vozila. Za 
navedene intervencije utrošeno je sveukupno rekordnih 803 radna sata, ( 307 na 
otoku Krku, a čak 496 na dislokacijama van otoka ).   

 
Prometne nesreće i dalje su mnogobrojne. U usporedbi sa prošlogodišnjom 

statistikom gdje smo imali ukupno 7 intervencija sa 1-om smrtno stradalom osobom,  
ovogodišnjih 18 intervencija sa 2 smrtno stradale osobe i 7 ozljeđenih osoba ponovo 
ukazuje na povećanje ovakvih intervencija.  

 
Ovdje posebno ističemo aktivnosti koju JVP Grada Krka i ( šira zajednica )  zadnje 4 
godine ulaže u rješavanja situacije u Dina Petrokemiji d.d u Omišlju a napose u 
vremenu od 20.07.2015. godine kada je proglašen stečaj, odnosno od 01.09.2016. 
kada je poduzeće likvidirano.  
Nakon kontakata koji su najprije bili na relaciji Zapovjednik vatrogasaca Dine  – 
Zapovjednik JVP-a Krka oko informacija o  trenutnom stanju u postrojenju zamijenili 
su skoro svakodnevni kontakti na relaciji Zapovjednik JVP-a Grada Krka – stečajna 
upraviteljica/rukovoditelj nadzora Dine, a danas je to relacija Zapovjednik – Općina 
Omišalj i sve ostale JLS sa nadležnim ministarstvima pri Vladi RH oko zbrinjavanja 
preostalih kemikalija u postrojenju.  
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Naime, nakon likvidacije u Dini prestaje bilo kakav nadzor, pa time i moritoring nad 
napuštenim kemikalijama.  Na navedeni problem kao i više puta dosad svojim 
dopisom od 09.02.2016. upozorili smo VZ PG županije, sve JLS otoka Krka, te TZO 
otoka Krka. 
 
Jedinice lokalne samouprave na čelu s načelnicom Omišlja reagiralo je na dopis i o 
navedenom problemu raspravljalo na koordinaciji gradonačelnika i načelnika otoka 
Krka, pozvali nadležno Ministarstvo okoliša i njihovog ministra, te skupno posjetili 
ministra gosp. Dobrovića u njegovom ministarstvu u Zagrebu.  
Nažalost, osim tada deklarirane podrške, i više posjeta delegacija nadležnog 
ministarstva (zadnji posjet upriličen kod ministra Čorića sa Općinom Omišalj 
23.08.2017. ) ništa drugo nije se napravilo.  
 
S tim u svezi a nakon katastrofalnog požara u okolici i u samom gradu Splitu, 
županijski zapovjednik gosp. Šćulac i zapovjednik JVP-a Grada Krka 20.07. bili su 
pozvani u prostorije PU PG županije gdje su sa načelnicom i državnim tajnikom gosp. 
Katićem ponovo raspravljali oko situacije u Dini, nadležnosti, zbrinjavanju kemikalija, 
košnji trave i ponovnoj aktivnosti glede uspostave nadzora. Jedno od razmatranih a 
od MUP-a predloženih kombinacija bio je angažman vatrogasaca JVP-a Grada Krka 
da čuvaju postrojenje Dine petrokemije, što je zapovjednik JVP-a a kasnije i Upravno 
vijeće JVP-a rezolutno odbilo. Do kraja 2017. godine posebnih aktivnosti u Dini nije 
bilo osim saznanja da je firma Gasfin iz Luksemburga otkupila potraživanja bivše 
Hypo banke, što na neki način ulijeva nadu da će se u Dini u skoroj budućnosti ipak 
nešto  desiti.   
 

Sa delegacijom JANAF-a održano više sastanaka, glede pripreme vježbe i 
mogućeg angažiranja djelatnika JVP-a Krk u popuni ljudstva za rad u njihovoj 
postrojbi, o čemu se raspravljalo i na sjednici Upravnog vijeća JVP-a gdje je donijeta 
negativna ocjena.     
 

09.08.2017. godine u uredu Zapovjednika JVP-a Grada Krka zajedno sa 
načelnicom Općine Omišalj održan je sastanak sa direktorom LNG Hrvatska oko 
realizacije LNG terminala koji bi se trebao uskoro početi graditi u Omišlju. Realizacija 
ovog strateškog projekta ima određene slabosti poglavito u vidu svog utjecaja na 
okoliš, a po nama i opasnosti vezane uz zaštitu od požara. 

 
 

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

 
 
- 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''. Ukupna vrijednost investicije 
iznosi 5.775.777,50 kn s PDV-om, a zatraženo je sufinanciranje u iznosu od 
4.512.457,25 kn, od čega 85% iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni 
razvoj, a preostalih 15% iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
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U prosincu 2017. godine objavljeni su rezultati Natječaja prema kojima su Gradu 
Krku odobrena sredstva u iznosu od 4.287.417,25 kn. Konačna Odluka o 
odabiru donosi se nakon uspješno provedenog postupka nabave koji se mora 
provesti u roku od 8 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o sufinanciranju projekta. 
 
 
 
Ukupna procijenjena vrijednost prijavljenog projekta je 5.775.777,50 kn te 
uključuje sljedeće stavke: 

   
Red. 

br. 

Stavka Ukupan trošak s 

PDV-om u kn 

1. Troškovi projektanta 106.250,00 

2. Troškovi izrade elaborata zaštite okoliša 22.500,00 

3. Konzultantske usluge 73.750,00 

4. Izvođenje radova 5.423.277,50 

5. Usluga nadzora 150.000,00 

 Ukupno: 5.775.777,50 

 
Vlastitim sredstvima financiraju se troškovi koji se odnose na izgradnju vodovoda 
i kanalizacije i telekomunikacijske kabelske kanalizacije s obzirom da isti ne 
predstavljaju prihvatljive troškove prema uvjetima Natječaja.  
 
Opće usluge  (troškovi projektanta, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, 
konzultantske usluge i usluge nadzora) sufinancirati će se do maksimalnog 
iznosa od 150.736,00 kn (20.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama po tečaju 
za mjesec prosinac 2016. godine). 

 
 

- Rekonstrukcija postojeće zgrade i prenamjena u Multimedijalni kulturni 
centar – tijekom 2015. godine započelo se s pripremom projektne dokumentacije 
za projekt Rekonstrukcije postojeće zgrade u Krku i prenamjene 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.  
Rezultati natječaja još uvijek nisu poznati, a očekuju tijekom prvog polugodišta 
2018. godine.  
 

- Mala barka 2 – Projekt Mala barka 2 provodi Primorsko-goranska županija kao 
vodeći partner u sklopu prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska. 
Kako je odlučeno da se u sklopu projekta uredi interpretacijski centar pomorske 
baštine u Krku (prostor bivše knjižare Pontes) u kojem bi bila postavljena stalna 
izložba (postav) pomorske i brodograditeljske baštine, Grad Krk je suradnik u 
provedbi projekta. U tom smislu je potpisan Sporazum o provedbi nabave radova 
građevinskog uređenja interpretacijskog centra u Krku kojim je utvrđeno da će 
Grad Krk za spomenutu namjenu osigurati iznos od 254.892,44 kn, dok će 



14 | P a g e  
 

Primorsko-goranska županija osigurati iznos od 150.000,00 kn u svome 
Proračunu. 

 
U sklopu provedbe projekta Mala barka 2, Primorsko-goranska županija kao 
vodeći partner i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka objavili su 
u ožujku Javni poziv za odabir tradicijskih barki za provedbu projekta Mala barka 
2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana. Specifični prekogranični ciljevi 
projekta su katalogizacija i očuvanje pomorske baštine, izgradnja turističke 
infrastrukture te razvoj prekograničnog turističkog proizvoda. Iz tog razloga je 
raspisan i Javni poziv na temelju kojeg je izvršen odabir 7 tradicionalnih barki s 
područja Primorsko-goranske županije koje će se obnoviti tijekom 2017. i 2018. 
godine ovisno o dinamici Projekta. Obnova barki vršiti će se na tradicionalan 
način pri čemu će se izraditi i njihovi tehnički opisi na temelju kojih se barke 
mogu izrađivati u budućnosti.  
Za obnovu bragoca je od Primorsko-goranske županije osiguran iznos od 
70.000,00 kn dok je preostala sredstva potrebna za postizanje funkcionalnosti 
plovila Grad Krk dužan osigurati u svom Proračunu. Grad Krk se dobivanjem 
bespovratnih sredstava za obnovu bragoca, obvezao s barkom sudjelovati u 
najmanje 3 edukativne, kulturne, turističke i/ili druge manifestacije godišnje 
vezane uz projekt Mala barka 2 te očuvanje i revitalizaciju pomorske baštine 
Sjevernog Jadrana odnosno Primorsko-goranske županije.  
Obnova bragoca je započeta u 2017. godini te se nastavlja i u 2018. godini. 
 

- Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza 
gradskih bedema grada Krka – projekt rekonstrukcije prijavljen je u rujnu 2016. 
godine za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva kulture na temelju 
poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. 
godinu. U svibnju 2017. godine potpisan je Ugovor o korištenju sredstava 
Ministarstva u iznosu od 150.000,00 kn.  
Radovi na rekonstrukciji ugovoreni s izvođačem GP Krk d.d. okončani su te je 
primopredaja radova i okončani obračun izvršen na temelju Zapisnika dana 30. 
studenoga 2017. godine. 
Građevinski radovi su izvedeni u vrijednosti 1.343.700,81 kn.  

 

- Arheološka istraživanja na arheološkom lokalitetu crkva sv. Lovre – projekt 
je prijavljen u rujnu 2016. godine za dobivanje bespovratnih sredstava 
Ministarstva kulture na temelju poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2017. godinu. U svibnju 2017. godine potpisan je Ugovor 
o korištenju sredstava Ministarstva u iznosu od 35.000,00 kn. Istraživanja su se 
provodila tijekom studenoga 2017. godine na površini od 60 m2, a provodila ih je 
tvrtka Arheo Kvarner d.o.o.  
Prilikom istraživanja označena je sveukupno 51 stratigrafska jedinica, među 
kojima se većinom nalaze strukture zidova crkve i grobne arhitekture te ukopi 
grobova u običnim grobnim rakama. Evidentirano je 18 posebnih nalaza tijekom 
provedbe istraživanja.  

 

- Uređenje Velike vijećnice Grada Krka (kino dvorana) – za projekt je proveden 
postupak javne nabave, a izvođenje se planira za kraj 2017. i početak 2018. 
godine. 
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Na temelju Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije, sanacije, 
uređenja i opremanja objekata s društvenim sadržajima – Velika vijećnica Grada 
Krka (kino dvorana) broj 06-70124-17/16-08 sklopljenim s Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 3.000.000,00 kn  iz 
sredstava poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata 
od interesa za razvoj otoka. 
 

- Glavni projekt ''Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka – područje 
Šotoventa'' - na Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna 
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu prijavljena je izrada glavnog 
projekta Svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka – područje Šotoventa. 
Izradom navedene projekte dokumentacije čitavo bi područje Grada Krka bilo 
isprojektirano što je preduvjet za izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže i 
korištenje sredstava iz EU fondova.  
Cijena izrade Glavnog projekta je 212.500,00 kn s PDV-om, a iz županijskih 
sredstava Ugovorom je odobren iznos od 85.000,00 kn bespovratnih sredstava, 
koji je i uplaćen u lipnju 2017. godine. 
 

- Ministarstvo kulture - Poziv za predlaganje programa javnih potreba u 
kulturi RH za 2018. godinu. – u rujnu 2017. godine prijavljen je nastavak 
projekta Arheološka istraživanja na arheološkom lokalitetu crkva sv. Lovre koji bi 
se izveo u 2018. godini.  
 

- Modernizacija sustava javne rasvjete – dio III. faze - investicija nabave i 
montaže opreme javne rasvjete je ugovorena u iznosu od 247.925,00 kn s PDV-
om. Navedenom investicijom vršena je zamjena lampi koje su u funkciji javne 
rasvjete sa novim sustavom LED rasvjete u funkciji zaštite okoliša te smanjenja  
troškova javne rasvjete.  
 

- Navodnjavanje polja Kimpi i  Kaštel  za koji je utrošeno 227.306,96 kn u 
2017. godini - Projekt navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel provodi se kontinuirano 
svake godine kako bi se potakla proizvodnja poljoprivrednika na području Grada 
Krka. Tijekom 2017. godine izvršeno je opremanje bušotina odgovarajućim 
crpkama, postavljene su zaštitne nadstrešnice za opremu navodnjavanja u 
naselju Salatići i na polju Kimpi te su izgrađena betonska zaštitna okna bušotina 
na prilaznom putu u polju Kimpi.  
 

- Vježbalište na otvorenom – Dražica za koje je utrošeno 1.487.416,32 
kn  Investicija vježbališta na otvorenom je okončana do ljetne sezone 2017. 
godine kroz dvije faze. Uređena je površina za vježbanje na otvorenom kako 
dodatni sadržaj na kupalištu Dražica u gradu Krku koja nudi mogućnost 
slobodnog vježbanja svih zainteresiranih pojedinaca i grupa, kako kroz korištenje 
ugrađenih sprava ili pak korištenjem slobodnog prostora za bavljenje raznim 
sportskim aktivnostima.  
Navedeni projekt je realiziran uz pomoć Ministarstva turizma u iznosu od 
212.200,00 kn te uz pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 50.000,00 
kn u 2017. godini. 
 

- Uređenje starogradske jezgre za koje je utrošeno 400.119,93 kn. 
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Tijekom 2017. godine realiziran je projekt hortikulturnog uređenja stare gradske 
jezgre grada Krka te kontaktne zone zidina. Izvršeno je i označavanje kulturnih 
znamenitosti unutar jezgre pomoću tipskih putokaza na sjecištima kako bi se u 
sezoni rasteretila glavna ulica starogradske jezgre i preusmjerila turiste i 
posjetitelje na manje poznate, a jednako lijepe sporedne ulice. Izvršeno je i 
uređenje kamenog zida te osvjetljenje ''Malih vrata'' u ukupnom iznosu od 
75.225,00 kn. 

- Sustavno gospodarenje energijom  

U sklopu navedene aktivnosti, Grad Krk je sudjelovao u izradi ''Interdisciplinarne 
studije elektromobilnosti otoka Krka'' čiju je izradu naručila i koordinirala tvrtka 
Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk. 

 
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 sukladno 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. srpnja do 31. 
prosinca 2017. godine izdane 2 zamjenske dozvole. 
Na dan 31. prosinca 2017. godine u Upisniku izdanih dozvola upisana je 41 važeća 
dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području JLS otoka Krka.  
  
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama: 
Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka vodi predmete 
koji se odnosi na zahtjeve neprofitnih organizacija za sufinanciranje te su u periodu 
od 1.7.-31.12.2017. sklopljeni sljedeći ugovori na teret pozicije 1229 – Kapitalne 
donacije neprofitnim organizacijama: 

- Župa sv. Fuske, Linardići – sufinanciranje izrade klupa za   
 župnu crkvu u naselju Linardići .........................................  9.900,00 kn 

 
S pozicije 1224 – Zaštita kulturne baštine financiraju se sljedeći ugovori 
župa/samostana sklopljeni u periodu od 1.1.-30.6.2017. godine: 

- Župa sv. Kuzme i Damjana, Poljica – sufinanciranje  
 uređenja župne crkve sv. Kuzne i Damjana   ...................  69.075,00 kn 
 

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 nakande za koncesiju koncesionara te su vršena 
kontinuirana usklađenja podataka u evidenciji Grada i Ministarstva. 
 
 
Važnije protokolarne aktivnosti  Gradonačelnika i zamjenika u razdoblju od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2017. godine: 
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 1. srpnja – prisustvovanje Susretu sopaca i folklora u Pinezićima 

 3. srpnja – prisustvovanje edukaciji za korištenje tableta za Gradsko vijeće 

 4. srpnja – potpisivanje ugovora za javnu rasvjetu s tvrtkom Ponikve 

- susret s načelnikom Općine Punat, g. Marinkom Žicem   

- sjednica skupštine Vecle 

 5. srpnja – u OŠ Fran Krsto Frankopan Vrh prisustvovanje završnoj svečanosti 

učenika osmih razreda 

- snimanje emisije Kanala RI „Ljetna šetnja“ 

- u OŠ Fran Krsto Frankopan Krk prisustvovanje završnoj svečanosti učenika 

osmih razreda 

 6. srpnja – primanje generalnog konzula Republike Italije, Maurizia Tremula i 

predstavnica Zajednice Talijana, Silvane Pavačić i Elde Morić  

- sastanak s odvjetnikom Dejanom Španovićem 

 7. srpnja – sastanak s Mladenom Črnjarom 

- prisustvovanje završnoj svečanosti Mladih informatičara u OŠ Fran Krsto 

Frankopan Krk 

 8. srpnja – otvorenje izložbe u galeriji Infeld u Dobrinju 

10. srpnja – primanje Udruge veterana Domovinskog rata  

 11. srpnja – na temu europskih projekata sastanak s tvrtkom Ponikve 

- održana sjednica Gradskoga vijeća Grada Krka   

 12. srpnja – prisustvovanje Koordinaciji grado/načelnika JLS otoka Krka 

- primanje Zamjenice župana PGŽ, gđe. Marine Medarić 

 13. srpnja - primanje Josipe Cvelić-Bonifačić, izvršne direktorice Operacija za 

razvoj kampova 

- otvorenje izložbe I. Popović i D. Domaćinović u galeriji Decumanus 

 14. srpnja – susret s načelnikom Općine Veliko Trojstvo  

- primanje Marije Jakominić, ravnateljice Gradskog društva Crvenoga križa Krk  

- Scena zidine – otvorenje 61. Ljetnih priredbi  

 15. srpnja – Motovun Film Festival (susret u Dobrinju) 

 17. srpnja – primanje Nenada Žnidarića, predstavnika HVIDRA-e Krk 

 18. srpnja – primanje državne prvakinje Katarine Bogdanić iz Šahovskog kluba 

Krk 

- sastanak s Milivojem Jurićem iz ŠRD Lovrata 

- sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Poljica Danijelom Brozićem 

- primanje direktora GP Krka, g. Josipa Purića 
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 20. srpnja – sastanak s Mladenom Pokrajčićem iz Doma umirovljenika Mali 

kartec 

- sastanak s predstavnicima Valamara, A. Štifanićem, M. Pavlicom te Vladom 

Kirinčićem iz Upravnog odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša  

 21. srpnja – sastanak na temu PRŠI, Tomislav Majnarić i Čedomir Miler  

- na temu luke Krk sastanak s Anđelkom Petrinićem i N. Dunatom  

- u Malinskoj prisustvovanje Svečanoj sjednici Općinskoga vijeća 

- promocija knjige Alana Žica „Tako je govorio Burbur“      

 24. srpnja – primanje vlč. Saše Ilijića 

- sastanak s Dinkom Petrovim, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe 

Krk 

 25. srpnja – primanje državne prvakinje u veslanju Lare Nenadić i Paole 

Jurešić iz Veslačkog kluba „Glagoljaš“ 

- sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Radom Barićem 

- Turistička zajednica Grada Krka – sastanak s direktoricom Natašom Jurinom 

- susret s predstavnicima MO Kornić povodom Jakovljeve 

 26. srpnja – s Hrvatskim vodama u Zagrebu potpisivanje ugovora - EU Projekt 

s ministrom Tomislavom Ćorićem 

 27. srpnja – primanje direktora Hotela Krk, g. Pavola Miškova 

- sastanak s predstavnikom Državne revizije, Zoranom Strenjom 

- održana sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne Krk 

 28. srpnja – sastanak s Nevenom Hržićem iz Ponikve voda, tvrtkom GPZ te Z. 

Pavušekom  

- primanje ravnateljice SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk, gđe. Đurđice Cvitkušić 

- sastanak s direktorom Vecle, g. Dankom Milohnićem 

 29. srpnja – intervju Radio Rijeka – Vladimir Jurić 

 30. srpnja – snimanje priloga Školska liga – Malinska Open – stolnoteniski 

turnir 

- proglašenje pobjednika Kupa grada Krka -  ŠRD Lovrata 

- predstavljanje zbirke pjesama Željka Maračića u etno kući u Korniću 

 31. srpnja – sastanak s predstavnicima Centra za poljoprivredu PGŽ-a 

- održana sjednica Kolegija gradonačelnika  

 1. kolovoza – na temu UPU Torkul sastanak s Franjom Depopeom i Robertom 

Ristom 
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- u Malinskoj susret iseljenika otoka Krka, u Kući dubašljanske baštine 

 2. kolovoza – prisustvovanje misi na Glavotoku povodom Porcijunkule 

- prisustvovanje svečanoj sjednici Općinskoga vijeća Općine Dobrinj povodom 

Dana Općine Dobrinj  

 3. kolovoza – sastanak u Zračnoj luci Rijeka 

- u Njivicama otvorenje nove rive na Ribarskoj obali 

- otvorenje Activity centra u Krku ispod hotela Bor  

 4. kolovoza – na plaži Dražica otvorenje „otvorene knjižnice“ 

- polaganje vijenaca na spomenicima u parku i u Pinezićima podovom Dana 

domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja 

- sastanak s Udrugom sirara   

 5. kolovoza – Baška; crkva Majke Božje Goričke – proslava Dana domovinske 

zahvalnosti 

 7. kolovoza – na Krasu proslava 20. godišnjice Radija otok Krk 

 8. kolovoza – Krčki  sajam – svečano otvorenje  

 9. kolovoza – Kamplin  – natjecanje u ručnom rezanju pršuta 

 10. kolovoza – u atriju Franjevačkog samostana održan koncert Maxima 

Beitana i D. Guščić 

 12. kolovoza – podjela pehara sudionicima Regate krstaša  

 15. kolovoza – Regata „Krčka jedra“ – proglašenje pobjednika 

 19. kolovoza – Brzac – boćarski turnir in memoriam Josip Zec 

 25. kolovoza – otvaranje manifestacije Dani vina u Vrbniku 

 28. kolovoza – sastanak s direktorom Ponikve, g. Franom Mrakovčićem 

- intervju Novoga lista na temu plivarica 

 30. kolovoza – sastanak  s predstavnicima GP Krka, J. Mrakovčićem i S. 

Purićem 

- primanje Bosiljke Radman iz Kluba žena iseljenika 

- sastanak sa Serđom Samblićem, ravnateljem OŠ Fran Krsto Frankopan 

 31. kolovoza – svečano otvorenje Dječjeg vrtića u Malinskoj 

- sastanak s tvrtkom IGR, S. Josipović, Andersom i zamjenikom Č. Milerom  

 1. rujna – sastanak s Dankom Milohnićem iz Vecle 

- sastanak s predstavnicima tvrtke Planimetar, Romanom Di Giusto i 

Mladenom Kardumom te Ines Galjanić iz Odsjeka za prostorno planiranje i 

zaštitu okoliša 

 2. rujna – sastanak u Valbiski s Matijom Posavcem, Županom Međimurske 

županije 

 4. rujna – u Maloj vijećnici održana Koordinacija ravnatelja Crvenoga križa 
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- u Baški prisustvovanje svečanom otvorenju Osnovne škole 

 5. rujna – primanje Tamare Sergo iz ZABA, regionalne direktorice 

 6. rujna – sastanak sa Željkom Brigljevićem iz Macro eco d.o.o. 

- predstavljanje Outdoor clustera i obilazak Campinga Krk / Valamar 

 7. rujna – primanje Majde Šale, direktorice Turističke zajednice otoka Krka  

 8. rujna – sastanak s Davorom Grotićem iz Prekršajnog suda u Rijeci 

- primanje Maje Parentić, ravnateljice Centra za kulturu Krk  

 11. rujna – sastanak s predsjednikom Mjesnog odbora Kornić Sinišom 

Patrkom 

 12. rujna – primanje Samuela Roksandića iz Karate kluba Krk 

- sastanak s Matijom Makarunom, arheologom 

 13. rujna – sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Radom Barićem 

 14. rujna – prezentacija Završnog izvješća po programu Baza prostornih 

podataka – Geodetski zavod Rijeka 

- na temu košarkaškog turnira „Memorijal Zlatko Franolić“ sastanak s M. 

Rušinom i D. Ilijićem 

 15. rujna – na temu projekta Žičara Učka sastanak s Mladenom Blaževićem i 

Ž. Kuišem 

 19. rujna – sastanak na temu Poslovne zone Kornić – obrtnici, MO Kornić, 

Planimetar 

- na Glavotoku održana press-konferencija  Turističke zajednice otoka Krka 

- sastanak s Ivanom Jurešićem iz Ponikve eko otok Krk   

 20. rujna – održana sjednica Vijeća Turističke zajednice Grada Krka 

- sastanak s Dankom Milohnićem, direktorom Vecle  

 21. rujna – skupština Turističke zajednice otoka Krka u Velikoj vijećnici 

 22. rujna – susret s predstavnikom udruge Kreativni Krk, Lukom Adžićem 

Kapitanovićem 

- sastanak s načelnikom Općine Punat, g. Marinkom Žicem te Goranom 

Gržančićem 

- sastanak s Vesnom Bartolović (HBOR) i Ivicom Jerčinovićem „Vinodol“ 

 25. rujna – primanje Gorana Lajnerta iz Lučke uprave Krk 

- sastanak s Davorom Jurkotićem 

- sastanak s Ninom Rašićem na temu pametne klupe 

 26. rujna – skupština Ponikve 

- posjet Poljicima – Sv. Kuzma i Damjan, zaštitnici Župe Poljica – 

prisustvovanje Sv. misi i proslavi tim povodom  
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 27. rujna – održana sjednica Gradskog vijeća Grada Krka 

 28. rujna – primanje Milivoja Jurića iz Športsko-ribolovnog društva Lovrate 

- na temu Plodina sastanak s Mirjanom Paladom Kmetović i predstavnikom 

GP Krka, Josipom Mrakovčićem te Ines Galjanić 

 29. rujna – primanje Marija Udine iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk 

- sastanak s Franjom Grgićem iz Zrakoplovnog kluba Krk 

- primanje Milice Žužić i Igra Gržetića 

- Dan Župe sv. Mihovila u Vrhu, Sv. misa i proslava 

- Brzac – skupština športsko-ribolovnog društva Poteljan  

- Brzac – skupština Boćarkog kluba  

 2. listopada – sastanak s g. N. Morožinom i investitorima na temu UPU Torkul 

- održavanje Kolegija gradonačelnika 

 3. listopada – otvorenje Festivala starijih osoba u Domu umirovljenika Mali 

Kartec 

- primanje Marijana Markiča iz KLO Gromača 

- održana sjednica Skupštine Vecle 

 4. listopada – Koordinacija grado/načelnika JLS otoka Krka   

 5. listopada – sastanak s predstavnicom Infoprojekta, Lidijom Kovačić 

- primanje predstavnika Valamara A. Štifanića i M. Pavlice 

- sastanak na temu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture 

 6. listopada – primanje Andre Radulovića, ravnatelja Pomorskog muzeja u 

Kotoru 

 7. listopada –  galerija Decumanus – 150. godišnjica Bokeljske mornarice 

(Pomorski muzej Crne Gore) 

- prisustvovanje Sv. misi te galijotskoj večeri u Volsonisu 

9. listopada – sastanak s Ornelom Kleisser Tomašić iz Centar za rehabilitaciju 

Rijeka 

 11. listopada – na temu škole plesa sastanak s Editom Stilin iz PGŽ, Ivonom 

Brnelić te Serđom Samblićem 

- uvođenje u posao na adaptaciji Velike vijećnice   

 12. listopada  - na temu projekta odvodnje sastanak – Ponikve, GPZ i GP Krk 

- potpisivanje ugovora na temu Dunata - Vecla i Zaba 

- održana sjednica Vijeća Turističke zajednice Grada Krka 

- susret s predstavnikom Lovačkog društva Malinska, I. Zec 
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 13. listopada – sastanak s direktorom GP Krka, g. Josipom Purićem i 

Robertom Ristom 

- u dvorani OŠ Fran Krsto Frankopan Krk otvorenje Male krčke akademije 

ovisnosti  

- sastanak s načelnicima Općina Omišalj i Punat, A. Ahmetović i M. Žicem 

- press konferencija na temu četiri zlatne medalje sirara Mirjenka Mrakovčića 

- intervju s Jadrankom Jurčić, urednicom Puneštrice 

- u Hotelu Koralj održavanje Akademije za politički razvoj  

 15. listopada – susret s državnim tajnikom Ministarstva poljoprivrede 

Tugomirom Majdakom 

 16. listopada – sastanak sa župnikom A. Valkovićem, novinarom Mladenom 

Trinajstićem i odvjetnikom H. Demom 

- održana sjednica Kolegija gradonačelnika 

 17. listopada – u Varaždinu na temu Telekomunikacijska infrastuktura u sivim 

zonama održan sastanak s predstavnicima  i direktorom Infrastrukture d.o.o. 

- u Zagrebu sastanak  s T. Majnarićem 

 18. listopada – posjet J. Mršiću u Pinezićima vezano za projekt Bragoc 

 20. listopada – u Maloj vijećnici Grada Krka održana Koordinacija s ostalim 

otočkim načelnicima i razgovor s kandidatima za direktora Ponikve  

 21.listopada – u dvorani OŠ Fran Krsto Frankopan Krk snimanje emisije 

Sportska liga na temu stolnoga tenisa  

 23. listopada – održana sjednica Kolegija gradonačelnika 

 24. listopada – prisustvovanje sjednici turističkoga vijeća Turističke zajednice 

otoka Krka 

- održana javna rasprava za DPU zone 26 

 25. listopada – sastanak sa zamjenikom Župana Markom Borasom Mandićem 

i Koraljkom Vahtar Jurković iz Županije, načelnicom Općine Omišalj Mirelom 

Ahmetović i predstavnikom Ponikve d.o.o. Ivanom Jurešićem na temu dozvole 

za gospodarenje otpadom 

- primanje jubilarnih dobrovoljnih darivatelja krvi preko Crvenoga križa i 

ravnateljice Crvenog križa Krk  

 26. listopada – prisustvovanje manifestaciji Dani hrvatskoga turizma u Malom 

Lošinju i svečana dodjela turističkih nagrada 

 27. listopada – u Decumanusu otvorenje izložbe Mala staroslavenska 

akademija  

- obilježavanje svečanosti povodom 20. godišnjice od osnutka Male 

staroslavenske akademije  
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 29. listopada – u OŠ Fran Krsto Frankopan Krk završna svečanost povodom 

regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih 

 30. listopada – susret s Ksenijom Čulinom, Glosa d.o.o.  

- prisustvovanje Školi nogometa – NK Krk 

 31. listopada – sastanak s dr. Mladenom Črnjarom 

- u Omišlju prisustvovanje porinuću novoga broda veslačkoga kluba Glagoljaš 

 2. studenog – na temu tiskanja knjige sastanak s g. Ivanom Kosićem i 

akademskim glazbenikom Nikolom Kovačićem 

- sastanak s predstavnicima Valamara Andreom Štifanićem i Milom Pavlicom  

 3. studenog – sastanak s Dubravkom Grbcem iz Centra za poljoprivrednu 

Primorsko-goranske županije 

- predstavljanje novoga zakona o otocima i regionalnom razvoju u Rijeci – 

župan Z. Komadina, ministrica regionalnog razvoja G. Žalac 

- u Opatiji prisustvovanje obljetnici 60. godina od osnutka Thalassotherapije  

 6. studenog – sastanak s novinarem Novog Lista, g. Mladenom Trinajstićem 

- U Crikvenici prisustvovanje susretu Župana s gradonačelnicima i 

načelnicima općina Primorsko-goranske županije 

 7. studenog – u Crikvenici prisustvovanje susretu Župana s gradonačelnicima i 

načelnicima općina Primorsko-goranske županije 

- Primanje ravnateljice srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, gđe. Đurđice 

Cvitkušić 

- Intervju s novinarem Radija Rijeke, g. Ivicom Vrkićem 

 8. studenog – razgovor s odvjetnikom Marinom Trinajstićem 

- U Rijeci - Ekonomska politika Hrvatske 2018. godine 

 9. studenog – U Rijeci prisustvovanje osposobljavanju za čelnike JLS-a za 

civilnu zaštitu  

 10. studenog – u Zračnoj luci Rijeka sastanak s ministrom Olegom Butkovićem 

 11. studenog – prisustvovanje svečanoj sjednici Hrvatske čitaonice na Trsatu 

 13. studenog – posjet učenicima prvih razreda osnovnih škola u Vrhu i Krku 

- Primanje ravnatelja Doma umirovljenika Mali Kartec g. Mladena Pokrajčića 

- Primanje članova stolnoteniskoga kluba Malinska-Dubašnica 

 14. studenog – posjet učitelja i učenika OŠ Fran Krsto Frankopan Krk – 

prezentacija projekta Maslina  

 15. studenog – primanje predstavnika Udruge Albanaca u Krku 

- Sastanak s ravnateljem Županijske lučke urpave Krk, g. Lajnertom, 

Nedeljkom Dunatom te direktorom Vecle, Dankom Milohnićem 

- U Omišlju prisustvovanje javnom izlaganju projekta LNG terminala 

 16. studenog – sastanak s Nenadom Kocijanom, Robertom Ristom i Ines 

Galjanić 

 17. studenog – susret s direktorom Hotela Krk, Pavolom Miškovim i Ivanom 

Lončarom  
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Primanje načelnika Općine Jelenje, g. Roberta Marčelje i posjet tvrtki Ponikve 

eko otok Krk 

 20. studenog – sastanak s predstavnicima HVIDRA-e Zlatkom Uremovićem i 

Davorom Sovićem 

- Snimanje intervjua s temom Dio poreza za kapitalne projekte na otocima – 

HRT studio Rijeka 

 21. studenog – prisustvovanje skupštini Turističke zajednice Grada Krka 

- Svečanost Erste banke u Rijeci – RiVent   

 22. studenog – sastanak s upraviteljem Županijske lučke uprave Krk g. 

Lajnertom i predstavnicima Ri projekta 

- Svečanost povodom početka radova na projektu EU odvodnje; dolazak 

ministra Tomislava Ćorića 

 24. studenog – primanje načelnika Općine Punat, g. Marinka Žica 

- Sastanak s odvjetnicom Kristinom Miklić 

- Primanje posade jedrilice Lucija X zbog zlatne medalje na regati na Malti 

 27. studenog – održana skupština komunalnog društva Ponikve d.o.o. 

 28. studenog – sastanak  s predstavnicima GP Krka 

- Sastanak s Lukom Dobrovićem i Igorom Hrastom na temu nove inicijative 

vezano za zonu Glavotok 

 29. studenog – sastanak s predstavnikom LIDL-a, Edom Bratovićem 

- Održana sjednica Kluba vijećnika 

 30. prosinca – Koordinacija gradonačelnika s načelnicima Općina otoka Krka 

- U Baški susret sa zamjenicom Župana, gđom. Marinkom Medarić 

- Održana sjednica Gradskoga vijeća Grada Krka 

 1. prosinca – sastanak s pročelnicom Melitom Raukar iz Upravnog odjela za 

turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 

- Primanje predstavnika MO Milohnići, g. Radoslava Barića i Nikole Zeca 

- u Puntu prisustvovanje svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana 

Općine 

 4. prosinca – održana sjednica Koordinacije čelnika JLS-a s otoka Krka 

- na temu projekta Velike vijećnice sastanak s Nenadom Smiljanićem i 

Igorom Starčevićem te Ines Galjanić 

5. prosinca – sastanak s predstavnicima PGŽ, Nevenom Komadinom, 

načelnikom Općine Dobrinj te Davidom Mrakovčićem i Goranom Marevićem 

 6. prosinca – Sastanak sa zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe, g. 

Dinkom Petrovim 

 7. prosinca – primanje predstavnika udruge Plavo-bijeli otok i NK Krka, Mladen 

Milohnić i Vlado Kirinčić 

- U Maritimu prisustvovanje 10. obljetnici osnivanja Atletskog kluba Krk  

 8. prosinca – primanje darovitih mladih sportaša: Lara Nenadić, Niko 

Depikolozvane te Matteo Mrakovčić Wernoth  
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 11. prosinca – sastanak s predstavnicima Klape Kaštadi, predstavljanje svog 

rada 

- Održana sjednica Skupštine Ponikve 

 12. prosinca – posjet Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu 

- sastanak sa Ksenijom Štambuk iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU 

fondova  

 13. prosinca – obilježen Dan turizma Grada Krka u hotelu Marina u Krku 

- prisustvovanje skupštini HVIDRA-e u Krku 

 14. prosinca – sastanak s direktoricom Turističke zajednice Natašom Jurinom i 

Sašom Valenčićem 

- Održana sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 

- Susret s udrugom umirovljenika Šotovento 

 15. prosinca – primanje nagrađenih mladih sportaša Luke Rafaja i Lovre 

Živkovića 

- primanje direktora tvrtke Frisd, g. Darka Fanuka 

- susret s predstavnicima Udruge antifašističkih boraca i antifašista 

- održana skupština Vecle  

- prisustvovanje skupštini Nogometnoga kluba Krk 

 18. prosinca – susret s predstavnicima MO odbora Kornić 

 19. prosinca – snimanje emisije Krčka panorama, novinar Ernest Marinković 

- održana sjednica skupštine Gradskog društva Crvenog križa Krk 

 20. prosinca – blagdansko primanje kod krčkog biskupa mons. Ivice Petanjka   

- Recertifikacija Iso sustava – Davor Turčić 

- Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Krka  

 21. prosinca – održana skupština komunalnog društva Ponikve d.o.o. 

- Prisustvovanje Božićno-novogodišnjem koncertu učenika OŠ otoka Krka 

 22. prosinca – u galeriji Decumanus otvorenje izložbe Zajednice Talijana pod 

nazivom „Božićna čarolija“ 

- Božićni prijem kod župana PGŽ Zlatka Komadine 

 26. prosinca – prisustvovanje Božićnom koncertu Župe Krk 

 27. prosinca – blagdansko  primanje stipendista Grada Krka u galeriji 

Decumanus 

 28. prosinca – sastanak  s predstavnicima Campa Glavotok 

- Posjet projektu Bragoc u Malinskoj 

 29. prosinca – primanje predstavnika Erste banke B. Čolića 

- Intervju s Novom TV, novinarem Markom Balenom 

 31. prosinca – Vela placa, zdravica i čestitka Gradonačelnika povodom 

ispraćaja stare i dočeka nove godine 

- Intervju s novinarom Radija Rijeke  

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK                                                                                                                      
                                                                                                Darijo Vasilić, prof. 
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