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IZVJEŠTAJ O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA KRKA

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 35b) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(<<Narodne novine» broj 33/01, 60101 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36109, 150/11,144/12 i 19113 - pročišćeni tekst) i članka 52. Statuta Grada
Krka (eSlužbene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09 i 13/13)
podnosi se

UVOD
Djelokrug i nadležnosti Gradonačelnika izvorno su uređeni Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem citiranog zakona Gradonačelnik:

zastupa Grad;
obavlja izvršne poslove u Gradu;
priprema prijedloge općih akata;
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela na način i u
postupku propisanom statutom jedinice područne (regionalne) samouprave;
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne
(regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom;
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i
pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, u kojem slučaju o
tome odlučuje predstavničko tijelo.

U odnosu na upravna tijela - Jedinstveni upravni odjel, Gradonačelnik:
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga;
nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga;
temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela;
odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u
svezi s radom pročelnika koja nisu uređena tim Zakonom, u skladu s
odredbama zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem Statuta Grada Krka (članak 52.) ovlasti Gradonačelnika su:

utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
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daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju
proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Krka, kao i prihodima
i rashodima Grada Krka u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Grada Krka,
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Krka čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđtvanju
pokretnina i nekretnina),
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje
obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
Grada Krka, ustanovama čiji je osnivač Grad Krk te izvanproračunskim
korisnicima proračuna do iznosa od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,
utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica
odnosno udjela u trgovačkim društvima sukladno odredbama posebnih zakona,
usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Krka u obavljanju poslova iz
njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog
rada,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Grada Krka,
imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka,
odgovara za zakonitost rada upravnih tijela - JUO Grada Krka,
donosi pravilnik o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj
upravi Grada Krka,
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela -JUO Grada Krka,
odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih
kontrola u Gradu Krku,
podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim
propisima,
odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Krka,
obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim
Statutom, općim aktima Grada Krka ili drugim propisima.
Novim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(Narodne novine broj: 144/12) imenuje i razriješuje predstavnike jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim Zakonom nije
drugačije određeno( Ova odredba stupila je na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove
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OPIS AKTIVNOSTI

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

o danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz
stavka 1. pod stavka 9. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću
podnositi polugodišnja izvješća.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Gradonačelnik može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku u skladu sa Statutom, u kojem slučaju
mu ne prestaje odgovornost za obavljanje tih poslova. Temeljem označene ovlasti,
Gradonačelnik je donio dana 13. srpnja 2009. godine Odluku o povjeravanju poslova
Zamjeniku gradonačelnika, Klasa: 022-01/09-01/2, Urobroj:2142/01-02/1-09-1.

Predmetnom Odlukom, Čedomiru Mileru, dipl. ing., zamjeniku gradonačelnika
povjereni su poslovi iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata,
praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području
djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Krka koji se odnose na gospodarstvo,
komunalnu infrastrukturu, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, protupožarnu i civilnu
zaštitu, organizaciju i koordinaciju gradske uprave, informatiku, informiranje, te
izvještavanje Gradskog vijeća iz navedenog djelokruga nadležnosti. Sastavni dio
Odluke je i Ugovor o međusobnoj suradnji i podjeli nadležnosti, ovlasti i odgovornosti
za vrijeme zajedničkog obnašanja vlasti u Gradu Krku, Klasa: 080-01/09-01/3,
Ur.broj: 2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine.

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su održavali
veze i odnose s državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave na području
Primorsko-goranske županije, drugim županijama, službenim predstavnicima drugih
država, s građanima i javnošću općenito, time da je u ovom izvješću dat i prikaz
protokolarnih aktivnosti.

Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane Gradonačelnika
i pripreme prijedloga prema Gradskom vijeću, obavljala je Gradska uprava Grada,
odnosno Jedinstveni upravni odjel i ustrojeni Odsjeci unutar istog.

Kolegij gradonačelnika je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, a uz Gradonačelnika
koji rukovodi radom Kolegija, čine ga zamjenik Gradonačelnika, predsjednik
Gradskog vijeća, pročelnik JUO i voditelji Odsjeka. Na sjednicama Kolegija
gradonačelnika od 1.siječnja do 30. lipnja 2013. godine razmatrani su materijali
pripremljeni, u pravilu, od strane pojedinih Odsjeka unutar Jedinstvenog upravnog
odjela i pročelnika JUO i to u obliku:
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• nacrta prijedloga odluka (čije je donošenje u nadležnosti Gradskog vijeća);
• prijedloga odluka (čije je donošenje u nadležnosti Gradonačelnika);
• prijedloga pravilnika I uputa I planova I programa (čije je donošenje u nadležnosti

Gradonačelnika);
• informacija;
• izvješća;
• prijedloga za imenovanje;
• prijedloga za pokroviteljstva i supokroviteljstva, sufinanciranja i sl.

U izvještajnom razdoblju, tj. od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine održano je 19.
Kolegija gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 528 Odluka i
Zaključaka, od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 21 Odluka
i 88 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 144. Kolegija gradonačelnika, održanog 14. siječnja
do 158. Kolegija, održanog 06. svibnja 2013. godine, nakon održanih izbora
održana su 4. Kolegija) 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 26 prijedloga odluka, planova, zaključaka i drugih
općih akata iz samoupravnog djelokruga Grada Krka.

Dio prijedloga odluka i drugih općih akata utvrđen je i podnesen na razmatranje i
donošenje Gradskom vijeću zbog provedbe usklađenja normativnih akata Grada
uslijed stupanja na snagu novih zakona koji uređuju materiju - samoupravni
djelokrug Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (eNarodne novine», broj 87/08 i
136/12) i ovlaštenju iz članka 52 Statuta Grada Krka, proslijeđeni je Gradskom
vijeću na razmatranje i usvajanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Grada Krka za 2012. godinu ( Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog 29.
siječnja 2013. godine).

U okviru svojih ovlasti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata
prostornog uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(eNarodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11,90/11 i 50/12) u izvještajnom
razdoblju najznačajnije aktivnosti, radnje i postupci odvijale su se oko priprema
Konačnog prijedloga UPU 1 - Krk. Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 27.
ožujka 2013. godine usvojilo sljedeće Odluke: Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
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1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012.

godinu s prilozima:
a. Izvještaj o kapitainom projektu izgradnje školske sportske dvorane

u Krku;
b. Knjiga izdanih računa 2012. godine;
c. Izvješće o prihodima i rashodima od 01.01. - 31.12.2012., HBOR-

sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;
d. Izvod iz knjige javnog duga za 2012. godinu;
e. Tekuća proračunska rezerva za 2012. godinu.

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine.
5. Prijedlog Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka.
6. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31.

prosinca 2012. godine.
7. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

godinu.
8. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2012. godinu.
9. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.

godinu.
10. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunainim

djelatnostima na području Grada Krka.
11. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunainom doprinosu.

Krka i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela
"Mali kankul" u gradu Krku, te Odluku o Ciljanim izmjenama i dopunama
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

U izvještajnom razdoblju na prijedlog Gradonačelnika i Gradske uprave održane
su 3. sjednice Gradskog vijeća. U nastavku daje se pregled tema po
sjednicama koje su Gradskom vijeću upućene na razmatranje i odlučivanje i to
kako slijedi:

=> Na 25. sjednici GV-a održanoj 29. siječnja 2013. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 4 prijedloga i to:

1. Prijedlog Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana
uređenja naselja Krk.

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela "Mali Kankul" u gradu Krku.

3. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Krka.

4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske uprave
Krk.

=> Na 26. sjednici GV-a, održanoj 27. ožujka 2013. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 17 prijedloga i to:
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12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Krka.

13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka (z.č. 2251 k.o.
Linardić, površine 705 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u
naselju Brzac).

14. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina koje
ulaze u sastav prometnica U -3.2 i U-3.3. prema odredbama Detaljnog plana
uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

15. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka
za 2012. godinu.

16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Krka za 2013. godinu.

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Ciljanih Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.

=> Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća novog saziva, održana je 7. lipnja
2013. godine, na kojoj je izabrana Mandatna komisija, Odbor za izbor,
imenovanja i razriješenja, te su izabrani predsjednik i dva potpredsjednika
Gradskog vijeća.

Izbornim programom i Smjernicama gradonačelnika definiran je nastavak niza
projekata kojima je cilj nastavak investicijskog cikljusa Grada Krka. Bitno je
osigurati da krizom umanjen gradski proračun ostane stabilan proračun koji
servisira gradske projekte i prioritete u službi građana i poduzetnika.

Prioriteti Grada za mandatno razdoblje 2013. 2017.
~ Izgradnja sportskog centra Josip Pepi Uravić;
~ Adaptacija Velike vijećnice Grada Krka
~ Izgradnja multifunkcionalne dvorane iznad trgovačkog centra u gradu Krku;
~ Izgradnja novog doma za starije i nemoćne osobe;
~ Izgradnja dječjih igrališta na području Grada Krka;
~ Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba Plav - Krk,
~ Izgradnja tržnice na malo;
~ Izgradnja novog gradskog groblja.

Aktivnosti na realizaciji najvažnijih projekata, nastavljene su sukladno planiranoj
dinamici.

a)Radovi na izgradnji moderne, multifunkcionalne školske sportske dvorane
Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" u Krku, dovršeni su početkom ožujka 2013.
godine.

b) Tvrtka Ponikve d.o.o. provela je postupak nabave te naručila dva vozila za odvoz
komunalnog otpada ukupne vrijednosti 1.071,000 kn, od čega će Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 60 % vrijednosti vozila, preko
Proračuna Grada Krka, a ostatak sredstava sufinancirati će tvrtka Ponikve d.o.o.
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~ Okončani su radovi na Trgu krčkih glagoljaša ukupna vrijednost investicije
izgradnje Trga iznosila je 2.663.182,50 kn.

c) Nastavljeni su radovi na II Fazi sanacije odlagališta Treskavac u ukupnoj
vrijednosti od 16.334.082,17 kn. Do 30. lipnja 2013. godine izvedeni su radovi u
visini od 2.125.871,69 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost suginancirao 1.180.213.23 kn.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je iznos od 60 %
izvedbenog projekta II faze sanacije odlagališta u ukupne vrijednosti 67.480,00 kn
od čega je učešće Fonda iznosi 40.488,00 kn.

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

~ Realiziran je projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka, kojim
su izgrađene vodovodne mreže u naseljima Pinezići, Skrbčići, Lakmartin,
Brzac, Vrh, Kosići, Salatići, Linardići, Bajčići, Nenadići, Brusići, Žgaljići,
Milohnići, te izgradnja vodooprskrbe visoke zone Vrha i HS Vrh.
Projekt ukupne vrijednosti od 19.777.047,14 kn, sufinancirati će Hrvatske
vode u iznosu od 17. 772.190,27 kn, a Grad Krk u iznosu od 2.004.856,87
kn.

~ Izgrađena je kompletna infrastruktura (cesta, kanalizacija) u poslovnoj "Zoni
29" na predjelu Sv. Petar.

~ Nastavljen je projekt uređenja gradskih plaža, te je tijekom proljeća uređen dio
kupališta ispred hotela Dražica i Bor. Grad Krk, Hoteli Krk i hotel Bor
zajednički su sufinancirali projekt, a udio Grada u sufinanciranju iznosio je
142.923,47 kn.

~ Realizirana je Odluka o kupnji zemljišta od strane fizičke osobe, ukupne
površine 1806 m2 sve k.o. Krk grad, te je isto zemljište privedeno namjeni, tj.
izgrađeno je parkiralište za potrebe stanovnika i posjetitelja stare gradske
jezgre, kao i za potrebe parkiranja Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan"
Krk.

~ Za projekt Ministarstva turizma HOTSPOT 2013. Grad Krk dobio je sredstva
u iznosu od 24.000,00 kn, ukupna vrijednost projekta iznosila je 77.196,25 kn.
Ministarstvo je tako kroz program, za kojeg je ukupno izdvojeno 1,5 milijuna
kuna, sufinanciralo iznos do 50 posto za uspostavu hotspot lokacija, odnosno
pristupnih točaka bežičnog besplatnog interneta na turistički najfrekventnijim
područjima poput glavnih gradskih trgova, šetališta, zatim na lokacijama u
blizini autobusnih i željezničkih kolodvora, trajektnih i nautičkih luka te javnih
plaža.
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Projekti Grada - u pripremi/prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su u
tijeku realizacije

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi
sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora
energije Grad Krk kandidirao je idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije
kotlovnice Grada Krka, kao i projekt rekonstrukcije sustava grijanja zgrade
JVP Grada Krka- uvođenje dizalice topline, čija je procjenjena vrijednost
rekonstrukcije sustava grijanja 250.000,00 kn.
Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobivena su sredstava
za projektnu dokumentaciju za kotlovnicu Grada Krka u iznosu od 51.750,00
kn. ,

- Grad Krk uključio se u program kreditiranja fizičkih osoba privatnih
iznajmljivača za područje Grada Krka kojima će Grad participirati sa
subvencioniranjem kamate od 22 % s preuzimanjem obveze subvencije
kamata do otplate kredita.

Poduzetnik u PGŽ - u travnju 2013. godine s Erste & Steiermarkische
Bankom d.d. iz Rijeke sklopljen je Ugovor o načinu provedbe projekta
"Poduzetnik u PGŽ " kojim se odobravaju krediti poduzetnicima na području
Grada Krka uz subvenciju kamatne stope. Krediti se dodjeljuju u iznosu od
100.000,00-2.000.000,00 kn na rok otplate do 10 godina, a kamatnu stopu
koja iznosi 6% subvencioniraju PGŽ s 4 postotna poena i Grad Krk s dodatna
2 postotna poena za kredite do 500.000,00 kn, odnosno s dodatnim
1postotnim poenom za kredite iznad 500.000,00 kn.

Na otvoreni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi
sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete, Grad
Krk kandidirao je projekt rekonstrukcije i modernizacije postojećeg sustava
javne rasvjete čija je ukupna procjenjena vrijednost 1.500.000,00 kn.

Na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Grad Krk kandidirao je projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području
Grada Krka čija ukupna procjenjena vrijednost investicije iznosi 3.400.000,00
kn,te je u tijeku postupak provođenja javne nabave.

Aktivnosti Gradonačelnika na promociji Grada
- Otvorena gradska uprava

U izvještajnom razdoblju održana su brojna kulturna i društvena događanja. Rad
Gradonačelnika obilježen je intezivnim radom na koordinaciji i realizaciji projekata, te
aktivnoj komunikaciji s građanima koji se Gradonačelniku najčešće obraćaju s
problemima vezanim uz komunalne probleme u neposrednoj životnoj cjelini,

9



~ Okončani su radovi na Trgu krčkih glagoljaša ukupna vrijednost investicije
izgradnje Trga iznosila je 2.663.182,50 kn.

c) Nastavljeni su radovi na II Fazi sanacije odlagališta Treskavac u ukupnoj
vrijednosti od 16.334.082,17 kn. Do 30. lipnja 2013. godine izvedeni su radovi u
visini od 2.125.871,69 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost suginancirao 1.180.213.23 kn.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je iznos od 60 %
izvedbenog projekta II faze sanacije odlagališta u ukupne vrijednosti 67.480,00 kn
od čega je učešće Fonda iznosi 40.488,00 kn.

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

~ Realiziran je projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka, kojim
su izgrađene vodovodne mreže u naseljima Pinezići, Skrbčići, Lakmartin,
Brzac, Vrh, Kosići, Salatići, Linardići, Bajčići, Nenadići, Brusići, Žgaljići,
Milohnići, te izgradnja vodooprskrbe visoke zone Vrha i HS Vrh.
Projekt ukupne vrijednosti od 19.777.047,14 kn, sufinancirati će Hrvatske
vode u iznosu od 17. 772.190,27 kn, a Grad Krk u iznosu od 2.004.856,87
kn.

~ Izgrađena je kompletna infrastruktura (cesta, kanalizacija) u poslovnoj "Zoni
29" na predjelu Sv. Petar.

~ Nastavljen je projekt uređenja gradskih plaža, te je tijekom proljeća uređen dio
kupališta ispred hotela Dražica i Bor. Grad Krk, Hoteli Krk i hotel Bor
zajednički su sufinancirali projekt, a udio Grada u sufinanciranju iznosio je
142.923,47 kn.

~ Realizirana je Odluka o kupnji zemljišta od strane fizičke osobe, ukupne
površine 1806 m2 sve k.o. Krk grad, te je isto zemljište privedeno namjeni, tj.
izgrađeno je parkiralište za potrebe stanovnika i posjetitelja stare gradske
jezgre, kao i za potrebe parkiranja Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan"
Krk.

~ Za projekt Ministarstva turizma HOTSPOT 2013. Grad Krk dobio je sredstva
u iznosu od 24.000,00 kn, ukupna vrijednost projekta iznosila je 77.196,25 kn.
Ministarstvo je tako kroz program, za kojeg je ukupno izdvojeno 1,5 milijuna
kuna, sufinanciralo iznos do 50 posto za uspostavu hotspot lokacija, odnosno
pristupnih točaka bežičnog besplatnog interneta na turistički najfrekventnijim
područjima poput glavnih gradskih trgova, šetališta, zatim na lokacijama u
blizini autobusnih i željezničkih kolodvora, trajektnih i nautičkih luka te javnih
plaža.
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probleme vezane uz socijalne prilike, imovinsko - pravne odnose, te prostorno
planske inicijative.
U skladu s nadležnostima koje Grad ima ističe se komunikacija s raznim tijelima,
institucijama, ustanovama regionalne vlasti, te s investitorima i gospodarstvenicima
kao i s predstavnicima civilnog društva.
Kolegijima gradonačelnika, koji pružaju potpunu informaciju o radu gradonačelnika,
njegova zamjenika i gradske uprave, zadržan je kontinuitet javnosti otvorenog rada u
Gradu.

Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljena je i aktivna suradnja s medijima s ciljem
što potpunijega i kvalitetnijega informiranja građana o aktivnostima i projektima koje
gradska uprava planira ili provodi.
U tom smislu svaki utorak u 9,00 sati Gradonačelnik i Zamjenik gradonačelnika kroz
informativni program Radia otok Krk izvješćuju o radu kolegija gradonačelnika i o
drugim programima Grada.

Informiranje građana kroz razvoj novih sadržaja i alata na web stranici grada i dalje
je jedan od prioritetnih ciljeva.

• Važnije protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i zamjenika

• 2. siječnja - sastanak s Karnevalskim odborom, gđom. Milicom Salopek na
temu krčkog karnevala; na temu Karate kluba susret sa voditeljem Samuelom
Roksandićem;

• 3. siječnja - sastanak s voditeljem KLO Gromače Krk; susret s direktorom
Vecle d.o.o., g. Nedeljkom Dunatom i zapovjednikom JVP Krk, g. Dinkom
Petrovim

• 4. siječnja - na temu hotela u staroj jezgri grada Krka, sastanak s g. Marijom
Badrovim

• 6. siječnja - na Veloj placi podizanje karnevalske zastave, preuzimanje
ključeva Grada; u Velikoj vijećnici Grada Krka proglašenje osobe godine,
portala Otok Krk

• 14. siječnja - sastanak s predsjednikom MO Skrbčići - Pinezići g. Josipom
Depope; održan Kolegij gradonačelnika

• 15. siječnja - na temu festivala Zlatni otok pjeva sastanak s g. Tončijem
Morićem

• 16. siječnja - sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Radoslavom
Barićem; susret s direktorom Ponikve d.o.o., g. Franom Mrakovčićem

• 17. siječnja - na temu novog trgovačkog centra Plodine sastanak s gospođom
Mirjanom Paladom Kmetović; razgovor sa gospodinom Radenkom Jelčićem iz
Novog lista

• 18. siječnja - primanje članova udruge umirovljenika Šotovento; na temu
Drobnice, sastanak s P. Bačićem, I. Žgaljićem, G. Marevićem i g. Kovačem.

• 21. siječnja - sastanak s direktoricom Županijske lučke uprave Krk, gđom.
Dijanom Mihaljević



•

• 22. siječnja - na temu IPARD-a sastanak s direktorom tvrtke Okorak d.o.o. -
g. Marko Mrkalj; na temu nove školske dvorane, sastanak s g. Josipom
Mrakovčićem iz GP Krka te Serđom Samblićem, ravnateljem OŠ Fran Krsto
Frankopan; na istu temu sastanak s projektantom g. Idisom Turatom i g.
Tomom Kraljićem, direktorom tvrtke Tome d.o.o.

• 23. siječnja - intervju za Novu TV, gđa. Barbara Štrbac
• 24. siječnja - otvorenje izložbe g. Srđana Hulaka - Krk u monokromu
• 25. siječnja - sastanak s voditeljem krčke ispostave Upravnog odjela za

graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, g. Vladom Kirinčićem; primanje u MO
Milohnići

• 28. siječnja - u gradskoj upravi u Omišlju održana sjednica Koordinacije
grado/načelnika otoka Krka

• 29. siječnja - održana skupština Lokalne akcijske grupe "Bjeloglavi sup"; s g.
Tonijem Hrabrićem susret na temu "Pokreta za život";

• 30. siječnja - intervju za Otočni Novi list s novinarem Mladenom Trinajstićem;
sastanak s voditeljicama knjigovodstvenih servisa gđom. Badurinom i gđom.
Bistričić

• 31. siječnja - sastanak s predsjednikom MO Milohnići, g. Barićem i Nevenom
Hržićem iz Ponikve d.o.o. na temu vodovoda na području MO Milohnići

• 1. veljače - Sastanak na temu Zračne luke Rijeka s direktorom iste, g.
Tomislavom Palalićern; susret s gđom. Natašom Jurinom, direktoricom TZ
Grada Krka

• 4. veljače - primanje lovačkog društva iz Kornića, predsjednika g. Rubinića;
održan Kolegij gradonačelnika;

• 5. veljače - sastanak s predsjednikom MO Poljica, g. Danijelom Brozićem;
susret s dr. Mladenom Črnjarom

• 6. veljače - primanje Inventurne komisije Grada Krka; sastanak s Udrugom
veterana Domovinskog rata - g. Petrak, Petrov te g. Velnić;

• 7. veljače - u Maloj vijećnici Koordinacija grado/načelnika otoka Krka i
sastanak s upravom Novog lista

• 8. veljače -posjet delegacije gradske uprave Grada Kastva s
gradonačelnikom, g .Ivicom Lukanovićem; posjet Ponikvi d.o.o. vezano za
eko-gospodarenje otpadom

• 11. veljače - intervju s novinarom Novog lista, g. Mladenom Trinajstićem;
primanje direktora Ponikve d.o.o., g. Frana Mrakovčića, održan Kolegij
gradonačelnika

• 12. veljače - primanje Milivoja Jurića, ŠRD Lovrate; sastanak s arheologom
Matijom Makarunom;

• 13. veljače - skupština Vecle d.o.o. u uredu Gradonačelnika
• 14.veljače - sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća, g. Josipom

Staničićem;
• 15. veljače - susret s projektantom nove sportske dvorane, g. Idisom Turatom
• 18. veljače - održan Kolegij gradonačelnika
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• 19. veljače - sastanak s direktorom TZ otoka Krka, g. Ivicom Bogovićem; na
temu LAG-a sastanak s g. Mrkljem i g. Marevićem; susret s ravnateljem
Osnovne škole, g. Serđom Samblićem; na temu novog trgovačkog centra
Plodine, sastanak s g. Zrilićem i g. Maržićem

• 20. veljače - održano Vijeće za koncesijska odobrenja; primanje Lovačkog
društva Kornić;

• 21. veljače - sastanak s direktorom Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu;
u Ponikvi d.o.o. sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda; održano vijeće
Turističke zajednice Grada Krka; prisustvovanje skupštini Košarkaškog kluba
u Velikoj vijećnici;

• 23. veljače - Javna vatrogasna postaja - postrojavanje civilne zaštite
• 24. veljače - u Korniću promocija knjige Marije Gračaković "Zavičajna kuća"
• 26. veljače - održana Koordinacija grado/načelnika u Velikoj vijećnici;

prisustvovanje skupštini TZ otoka u Velikoj vijećnici;
• 27. veljače - sastanak s Davorom Tručićem iz Bureaua Veritas na temu ISO

9001
• 29. veljače - sastanak s predstavnikom MO Vrha, g. Danijelom Pavlovićem
• 2. ožujka - prisustvovanje godišnjoj skupštini KD Kornić;
• 4. ožujka - sastanak na temu projekta "Princeza Jadrana"
• 5. ožujka - sastanak s predstavnicima Erste banke, g. Radakovićem; na temu

infrastrukture sastanak s g. Magićem i zamjenikom gradonačelnika g. Milerom
• 6. ožujka - održano vijeće Turističke zajednice otoka Krka; u Puntu održana

sjednica Koordinacije grado/načelnika otoka Krka
• 7. ožujka - sastanak s g. Ježovitom, direktorom Crtorada d.o.o.; na temu TZ

otoka Krka sastanak s direktorom Ivicom Bogovićem
• 8. ožujka - na Veloj placi podjela ruža pripadnicama ženskog spola; intervju

za Radio OK i Novi list; sastanak s Natašom Jurinom, direktoricom TZ Grada
Krka

• 11. ožujka - na temu novog trgovačkog centra Plodine, sastanak s Mirjanom
Paladom Kmetović i g. Maržićem

• 12. ožujka - prisustvovanje upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe
• 13. ožujka - na temu Doma zdravlja primanje ravnatelja dr. Ratka

Gašparovića
• 14. ožujka - primanje gvardijana samostana Sv. Franje, o. Vlade Ružića; u

Velikoj vijećnici održano javno izlaganje UPU Kornić; Udruga roditelja
poginulih branitelja - prisustvovanje skupštini u HKD na Sušaku; u Malinskoj
sastanak s načelnikom Antonom Spicijarićem

• 15. ožujka - otvorenje novih prostora Kluba liječenih ovisnika "Gromače"
• 16. ožujka - u Velikoj vijećnici predstavljanje Udruge Mađara otoka Krka;

skupština ŠRD Poteljan u mjestu Brzac
• 19. ožujka - sastanak s arheolozima Ninom Novakom iMatijom Makarunom;

u Pinezićima susret s mjesnim odborom
• 21. ožujka - održana skupština ŠRD .Lovrata"



• 22. ožujka - održana Koordinacija za manifestacije; održana sjednica vijeća
TZ Grada Krka

• 25. ožujka - u Hotelu Dražici koordinacija s TZ otoka i turističkim agencijama
• 26. ožujka - održan sastanak LAG-a; u Maloj vijećnici skupština TZ Grada

Krka;
• 27. ožujka - prisustvovanje tehničkom pregledu školske sportske dvorane;

održana sjednica Gradskog vijeća
• 28. ožujka - sastanak s dr. Mladenom Črnjarom iz županijskog Zavoda za

prostorno planiranje i tvrtom Geoprojekt d.o.o.
• 29. ožujka - na temu nove sportske dvorane susret s projektantom Idisom

Turatom
• 2. travnja - na temu optike i kanalizacije sastanak u Ponikvi
• 3. travnja - sastanak s direktorom GP Krka, g. Josipom Purićem; press

konferencija s predstavnicima UNDP-a vezano za novi krčki e-kutak; sastanak
s Poljoprivrednom zadrugom otoka Krka na temu klaonice i sirane

• 4. travnja - prisustvovanje događaju organiziranom od Nastavnog zavoda za
javno zdrastvo

• 5. travnja - otvorenje izložbe Dječjeg vrtića u Decumanusu; otvaranje
spomenika Borisu Mršiću u Pinezićima s Udrugom veterana Domovinskog
rata otoka Krka

• 6. travnja - skupština Vatrogasne zajednice u hotelu Dražici
• 8. travnja - u prostorima Ponikve d.o.o sastanak s HACOM-om na temu

optičke mreže; u Velikoj vijećnici na temu gradske optičke mreže sastanak s
g. Žutim i g. Brusićem

• 9. travnja - sastanak s predsjednikom MO Kornić, g. Sinišom Patrkom
• 10. travnja - sastanak na temu Plodina s predstavnicima tvrtke Ponikva

d.o.o.; u Maloj vijećnici održano Vijeće za prevenciju kriminaliteta
• 11. travnja - sastanak s UVDR otoka Krka na temu obilježavanja Dana

pobjede i domovinske zahvalnosti: u Velikoj vijećnici javno izlaganje UPU Vrh;
prisustvovanje proslavi Dana Županije u Rijeci

• 12. travnja - u Hotelu Malin proglašenje rezultata Međunarodnog šahovskog
turnira; u Bajčićima skupština Udruge umirovljenika Šotovento

• 13. travnja - u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir održano polufinaino
natjecanje iz "Povijesti Domovine"; podjela nagrada

• 15. travnja - sastanak s ravnateljicom Centra za kulturu, gđom. Majom
Parentić; sastanak s ravnateljem osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku,
g. Serđom Samblićem; susret s ministrom turizma, g. Darkom Lorencinom,
gđom. Irenom Peršić-Živadinov iz TZ Kvarnera i obnašateljem dužnosti
župana, g. Vidojem Vujićem

• 16. travnja - na temu optike sastanak s tvrtkom Metronet i tvrtkom Ponikve; u
Rijeci u Zavodu za prostorno uređenje PGŽ sastanak na temu UPU 1 Krk

• 17. travnja - na krčkom groblju polaganje cvijeća povodom Dana oslobođenja
otoka Krka; u Puntu proslava 17. travnja
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• 18. travnja - prisustvovanje otvorenju novog poslovnog prostora "Nada";
sastanak sa zapovjednikom JVP Krk, g. Dinkom Petrovim

• 19. travnja - na temu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
sastanak s UVDR otoka Krka, predsjednikom g. Zdenkom Petrakom

• 20. travnja - u Pinezićima skupština Udruge sopaca otoka Krka
• 21. travnja - u lovačkom domu u Kimpima održana skupština lovačkog

društva "Šljuka"
• 22. travnja - sastanak s predsjednikom MO Kornić, g. Sinišom Patrkom
• 23. travnja - u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan održano predavanje na

temu Eko otoka Krka; održana skupština Ponikve d.o.o; u Njivicama
prisustvovanje svečanome otvaranju novog lukobrana

• 24. travnja - sastanak s predsjednikom Gradskog vueca, g. Josipom
Staničićem; na temu nove dvorane sastanak s direktorom Vecle d.o.o
Nedeljkom Dunatom i projektantom Idisom Turatom

• 25. travnja - u Velikoj vijećnici Grada Krka prisustvovanje promociji nove
knjige g. Ante Kovačevića "Čovjek i njegova sjena"

• 26. travnja - otvorenje objekta "Vela placa" na Veloj placi
• 28. travnja - prisustvovanje koncertu Zlatni otok pjeva; otvorenje izložbe Ive

Lulić u galeriji Decumanus "Vile i vilenjaci; Krk - otok vila"
• 30. travnja - proslava Dana osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" u Krku;

održana skupština TZ Grada Krka
• 1. svibnja - prvomajska budnica Gradske limene glazbe
• 3. svibnja - susret s ravnateljicom Županijske lučke uprave Krk, g. Dijanom

Mihaljević
• 4. svibnja - u Hotelu Dražici održana skupština Udruge umirovljenika
• 5. svibnja - održana skupština lovačkog društva .Orebica" Krk
• 6. svibnja - u Velikoj vijećnici Grada Krka održano predavanje "Sigurnost u

sezoni 2013." Turističke zajednice Kvarnera; primanje načelnika Omišlja, g.
Tome Sparožića; održan sastanak na temu festivala "Zlatni otok pjeva" sa
gosp. Tonči Morićem

• 7. svibnja - sastanak na temu stolnoteniskoga kluba Krk razgovor s Viborom
Olivarijem i Ivicom Bogovićem

• 8. svibnja - sastanak s predsjednikom MO Poljica - g. Danijelom Brozićem i
župnikom u Poljicima Zvonimirom Badurinom Dudićem

• 9. svibnja - na temu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije sastanak s
ravnateljem, g. Ritošom i voditeljem krčkog Doma zdravlja; u Vrbniku u zgradi
uprave održana radionica Kvarner family

• 12. svibnja - u Omišlju na manifestaciji Bukaleta dodjela priznanja
• 13. svibnja - Vijeće za koncesijska odobrenja; održana sjednica vijeća

Turističke zajednice Grada Krka; u galeriji Decumanus izložba učenika
srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir pod nazivom "Poezija kamena"

• 14. svibnja - svečani susret, vizitacija krčkoga biskupa mons. Valtera Župana;
sastanak s Dejanom Hriljcem, načelnikom Policijske postaje u Krku;



•

• 16. svibnja - sastanak sa zapovjednikom Javne vatrogasne postaje Krk, g.
Dinkom Petrovim;

• 17. svibnja - sastanak s direktorom Ponikve d.o.o., g. Franom Mrakovčićem
• 18. svibnja - održana trka na prstenac; u Korniću prisustvovanje manifestaciji

Sportske igre koje je organizator UABA Krk; otvorenje trgovačkoga centra
Plod ine u Krku

• 21. svibnja - na Placi u Omišlju održano sjećanje na dolazak pape Ivana
Pavla II povodom desete obljetnice tog događaja; u Omišlju održana svečana
sjednica povodom Dana općine - Duhovski utorek

• 23. svibnja - polaganje vijenaca na grob poginulim Britancima u avionskoj
nesreći 1971. godine na krčkom groblju

• 24. svibnja - sastanak na temu optičke mreže s predstavnicima iz tvrtko
Metronet; susret s predsjednikom HVIDRA Primorsko-goranske županije g.
Zlatkom Uremovićem

• 27. svibnja - sastanak s direktoricom TZ Grada Krka, gđom. Natašom
Jurinom; sastanak s direktorom Crtorada d.o.o. g. Tomom Ježovitom; u
galeriji Decumanus otvorenje eko-izložbe u organizaciji Ponikve d.o.o.

• 28. svibnja - u Domu zdravlja Krk ispraćaj dr. Ratka Gašparovića u mirovinu;
• 29. svibnja - sastanak s gđom. Klanac i g. Radulovićem iz UNDP-a
• 31. svibnja - u galeriji Decumanus otvorenje izložbe Ivane Popović pod

nazivom "Promatrači"
• 2. lipnja - u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk otvaranje karate turnira
• 4. lipnja - povodom Dana Sv. Kvirina u krčkoj katedrali održana svečana sv.

misa; na Veloj placi nastup KUD-a Vrh i gradske limene glazbe te porinuće
"male barke"

• 5. lipnja - prisustvovanje godišnjoj skupštini JK Plav
• 6. lipnja - na temu DM-a u Krku sastanak s g. Igorom Karanom
• 7. lipnja - primanje direktora TZ otoka Krka, g. Ivice Bogovića; u tvrtki Ponikve

d.o.o. sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda na temu Projekta Jadran;
sjednica Gradskog vijeća

• 10. lipnja - sastanak s Darkom Fanukom, FRISD, i zamjenikom
gradonačelnika Čedomirom Milerom na temu WiFi, bežični internet

• 11. lipnja - održana skupština Vecle d.o.o.
• 12. lipnja - u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir obilježen Dan škole;

druženje s krčkim iseljenicima;
• 13. lipnja - sv. misa povodom obilježavanja dana Sv. Antona u Franjevačkom

samostanu Krk
• 14. lipnja - sastanak s Idisom Turatom, Josipom Mrakovčićem i Nedeljkom

Dunatom na temu dvorane; primanje predstavnika lovačkog društva Kornić
• 15. lipnja - predstavljanje udomiteljstva preko štanda ispod Koprivića
• 18. lipnja - sastanak s etnologom Damirom Kremenićem na temu Katedre

čakavskog sabora u Korniću
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• 19. lipnja - sastanak s ravnateljicom ŽLU Krk, gđom. Dijanom Mihaljević;
sastanak na temu IPARD-a, s Markom Mrkljem iz tvrtke Okorak d.o.o.;
svečano otvaranje novouređenog Autokampa Krk

• 21. lipnja - u Rijeci u Hrvatskom kulturnom domu svečana akademija
povodom godišnjice Primorsko-goranske županije; u srednjoj školi Hrvatski
kralj Zvonimir Krk održana svečana završna priredba; održana promocija
knjige g. Ive Kosića u organizaciji UABA Krk; u galeriji Decumanus otvorenje
izložbe A. Čačića

• 22. lipnja - otvorenje novog poslovnog prostora u gradu Krku, galerije Luke
Dekanića

• 26. lipnja - u Domu za starije i nemoćne osobe Mali Kartec održan simpozij
vezano za osobe s demencijom;

• 27. lipnja - završna svečanost učenika osmih razreda u osnovnoj školi Fran
Krsto Frankopan u Krku; održana skupština Radija DK u Maloj vijećnici;

• 28. lipnja - otvorenje 23. Kampa mladih informatičara Hrvatske; boćarski
turnir organiziran od strane UVDR otoka Krka

• 30. lipnja - obilježavanje ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na
gradskoj rivi; program i vatromet

Klasa:022-01 113-01 14
Ur. broj:2142/01-02/1-13-5
Krk, 23. rujna 2013. godine

GRADONAČELNIK GRADA KRKA
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