GRADONAČELNIK

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

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 i 36/09) i članka 53. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorskogoranske županije» broj 28/09 i 41/09) podnosi se

IZVJEŠTAJ O RADU
GRADONAČELNIKA GRADA KRKA
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

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.
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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,
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 otuđivanju
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 upravna tijela Grada Krka,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Krka,
odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Krka,
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela 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.
O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz
stavka 1. podstavka 9. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću
podnositi polugodišnja izvješća.
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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, Ur. broj: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.080-0109-01/3, Ur.broj:
2142/01-02/1-09-1 od 10. srpnja 2009. godine.
OPIS AKTIVNOSTI
Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik i njegov zamjenik redovno su održavali
veze i odnose s državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave na području
Primorsko-goranske županije, drugim županijama, službenim predstavnicima drugih
država, s građanima i javnošću općenito, 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. srpnja do 31. prosinca 2010. 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.
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U izvještajnom periodu, tj. od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine održan je 21.
Kolegij gradonačelnika. Razmatrano je i doneseno ukupno 449 Odluka i Zaključaka,
od toga iz područja imovinsko-pravnih predmeta doneseno je 47 Odluka i 67
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 44. Kolegija gradonačelnika, održanog 05. srpnja do
64. Kolegija, održanog 27. prosinca 2010. godine, prikazane su kroz Zapisnike
Kolegija gradonačelnika, koji su objavljeni na web stranici Grada Krka.
U cilju pomoći roditeljima učenika osnovne i srednje škole, na Kolegiju
gradonačelnika održanom prije početka školske 2010./2011. godine donesena je
Odluka kao i prethodne godine da će Grad Krk sudjelovati u sufinanciranju nabavke
školskih udžbenika i pribora za sve učenike (300,00 kn po učeniku) s područja Grada
Krka. U tom smislu, ovdje se navodi sljedeće:
 Grad Krk je osigurao sredstva za sufinanciranje nabavke školskih udžbenika i
pribora i to: 162.599,00 kn za učenike Osnovne škole i 47.700,00 kn za
učenike Srednje škole. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o
ukidanju besplatnih udžbenika za sve učenike, izuzev onih koji pravo na
besplatne školske udžbenike ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Zakona o
socijalnoj skrbi. Kako je prema navedenim zakonima obuhvaćen manji broj
učenika, Grad Krk proširio je sufinanciranje besplatnih udžbenika na sve
učenike osnovne i srednje škole sa područja Grada Krka. ( 300,00 kn po
učeniku). Nadalje, djeca obitelji koje udovoljavaju uvjetu prihoda prema
Odluci o socijalnoj skrbi, dobila su besplatne udžbenike, pa je po tom kriteriju
udžbenike dobilo 8 učenika osnovne i srednje škole.
 Nadalje, u Proračunu Grada Krka za 2010. godinu bilo je osigurano
300.000,00 kn za stipendiranje nadarenih učenika srednjih škola i studenata;
 Na temelju Zaključka s Kolegija gradonačelnika raspisan je Natječaj za
dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini
2010./2011. u dnevnom tisku Novi list d.d. Rijeka dana 25. listopada 2010.
godine. Nakon zaprimanja i obrade prispjelih prijava učenika i studenata, na
58. Kolegiju gradonačelnika, održanom 15. studenoga 2010. godine,
donesene su Odluke o dodjeli stipendija za školsku/studijsku 2010./2011.
godinu i to:
- 11 učeničkih stipendija;
- 19 studijskih stipendija i
- 2 stipendije studentima na postdiplomskim studijima.
Također, donesena je odluka o dodjeli 5 stipendija za učenike deficitarnih
zanimanja;
 Temeljem Socijalnog programa Grada, u školskoj/akademskoj 2010./2011.
godini stipendije dobiva 8 učenika odnosno studenata, čija se realizacija vrši u
suradnji s Socijalnim vijećem Grada Krka.
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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 ukupno 32 prijedloga odluka i drugih općih akata i
to kako slijedi:
-

na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. rujna 2010. godine podneseno je na
razmatranje i odlučivanje 7 prijedloga;
na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. studenoga 2010. godine podneseno
je 8 prijedloga;
na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2010. godine podneseno je
17 prijedloga (uključujući prijedloge Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima);

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, a osobito:
1. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. –
2013. godine;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa « Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku
u razdoblju 2009. – 2012. godine;
5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi;
6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka;
7. Prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Krka;
8. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Krka;
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Krka;
10. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata;
Sukladno odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i
ovlaštenju iz članka 52 Statuta Grada Krka, proslijeđeni su Gradskom vijeću na
razmatranje i usvajanje sljedeći prijedlozi:
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Krka za 2010.
godinu s prilozima;
2. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2010. godinu i
projekcije za 2011. – 2012. godine;
3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za
razdoblje 2010. – 2012. godine;
4. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima:
a) Projekcije Proračuna za razdoblje 2012. – 2013. godinu;
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. 2013. godinu;
c) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:

6



Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2011.
godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2011.
godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za
2011. godinu;
 Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2011.
godinu;
 Prijedlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2011. godinu i
 Prijedlog Programa
za socijalno-humanitarne udruge, društva i
ustanove Grada Krka za 2011. godinu.
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu.
U okviru svojih ovlasti za utvrđivanje prijedloga za donošenje dokumenata
prostornog uređenja koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(«Narodne novine» broj 76/07 i 38/09) u izvještajnom razdoblju najznačajnije
aktivnosti, radnje i postupci odvijale su se oko izrade II. izmjene i dopune PPU
Grada Krka.
U svezi predmetnog Plana izrađen je Koncept prijedloga II izmjene i dopune
PPU GK, poslani su pozivi i izvršene objave za prethodnu raspravu. Nakon
dostave primjedbi i prijedloga, održane prethodne rasprave i niza radnih
sastanaka usvojeno je Izvješće o prethodnoj raspravi i utvrđen je Prijedlog II.
izmjene i dopune PPU GK, te poslani pozivi, obavijesti i izvršene objave za javnu
raspravu.
Nakon dostave primjedbi/prijedloga, održanog javnog uvida i javnog izlaganja,
niza radnih sastanaka na kojem se raspravljalo o pojedinačnim primjedbama, kao
i o općenitim odredbama Plana, usvojeno je Izvješće o javnoj raspravi. Nakon
usvajanja Izvješća utvrđen je Nacrt konačnog prijedloga II. izmjene i dopune PPU
GK i isti je proslijeđen na mišljenja nadležnim tijelima.
Također, za urbanističke planove uređenja i detaljne planove uređenja na
području Grada čija je izrada u tijeku održano je niz sastanaka i drugih aktivnosti
glede analiza prostora, priprema ugovora, prikupljanja ponuda i potrebnih
prethodnih geodetskih poslova.
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka i Javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta koji je objavljen u javnom glasilu
«Narodne novine» od 19. ožujka 2010. godine, te provedenog cjelokupnog
postupka i analiza prispjelih ponuda pripremljen je Prijedlog Odluke o izboru
najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Krka. Predmetna Odluka donesena je
na 9. sjednici Gradskog vijeća, održane 28. rujna 2010. godine. Javni natječaj
raspisan je za ukupnu površinu od 336.064 m2 i na isti prispjelo je 437 važećih
ponuda. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja Grada Krka izvršilo je
javno otvaranje ponuda 22. travnja 2010. godine, nakon čega je izvršena analiza
prispjelih ponuda sukladno članku 36. i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu o
čemu je sastavljen Zapisnik u kojem je priložen tablični dio za svaku parcelu
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posebno i koji sadrži podrobnu analizu prispjelih ponuda, dokaza na temelju kojih
su ponuditelji predloženi da se utvrde najpovoljnijim ponuditeljima.
Nadalje, u cilju pomoći u savladavanju gospodarske krize i teških uvjeta
poslovanja zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada utvrđen je
Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnina za zakup poslovnih prostora i
proslijeđen na usvajanje Gradskom vijeću. Naime, Predmetnom Odlukom koja je
donesena na sjednici Gradskog vijeća 22. studenoga 2010. godine utvrđeno je
da zakupnici – pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u
poslovnom prostoru tijekom cijele godine ostvaruju popust (imaju pravo) na
umanjenje ugovorene mjesečne zakupnine u visini od 20% i to za razdoblje od 1.
prosinca 2010. godine do 31. svibnja 2011. godine. Ovaj popust – umanjenje
mjesečne zakupnine iz prednjeg stavka ne ostvaruju zakupci poslovnog prostora
koji na dan izdavanja mjesečnog računa imaju nepodmirena dugovanja prema
Gradu Krku s osnova zakupnine duža od 2 mjeseca (60 dana).

Najznačajniji projekti Grada u izvještajnom razdoblju
-

Nastavlja se realizacija projekta vodoopskrbe Šotoventa u čijem financiranju
temeljem zaključenog Sporazuma i dalje sudjeluju Hrvatske vode,
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Tijekom srpnja dovršeni su radovi
na gravitacijskom cjevovodu Bajčići - Skrbčići – Pinezići. U izvještajnom
razdoblju nakon ishođene dokumentacije za građenje proveden je postupak
javne nabave za izbor izvoditelja u predmetu nabave : Građevinsko –
monterski radovi s materijalom u investiciji: «Vodoopskrba Šotoventa, II faza,
II etapa – gravitacijski cjevovod: Skrbčići – Brzac.

-

U tijeku su pripremni radovi na izgradnji buduće školske sportske dvorane
Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan“ u Krku. U izvještajnom razdoblju
proveden je postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:
Ustupanja radova na uklanjanju građevine stare gimnazije u Krku i isti su
radovi temeljem zaključenog Ugovora realizirani do kraja kalendarske godine.
Daljnji korak su radovi na arheološkom istraživanju i prateći pomoćni
građevinski radovi pri arheološkom istraživanju predmetnog prostora – lokaciji
buduće sportske dvorane OŠ “ Fran Krsto Frankopan“ u Krku, te priprema
dokumentacije za nadmetanje (tender, troškovnik i dr.) za provedbu postupka
javne nabave za izgradnju školske sportske dvorane u Krku.

-

O ostalim projektima odnosno radovima na objektima i uređajima komunalne
infrastrukture, te u svezi gradnje komunalnih vodnih građevina dana su
posebna Izvješća na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, temeljem odredbi
Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o vodama.
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Projekti Grada – prijavljeni na Natječaje za sufinanciranje/ ili su u tijeku
realizacije
-

Podnesena kandidatura – prijava na Natječaj za korištenje sredstava Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata u
području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i to Projekt
«Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta – Grad Krk«; Predmetnim
projektom zamjene starih svjetiljki suvremenim, ekološkim, manje snage i
poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, te zamjene zastarjelih živinih
žarulja učinkovitijim – natrijevim visoko tlačnim žaruljama je značajno
smanjenje potrošnje električne energije, prema procjeni od 39%. Također,
realizacijom projekta značajno će se utjecati na smanjenje zagađenja okoliša
kroz smanjenjem emisija stakleničkih plinova kao što su CO“, SO“ i NOx.
Nadalje, upotrebom zasjenjenih svjetiljki s ravnim staklom uvelike će se
doprinijeti i smanjenju svjetlosnog zagađenja.

-

Prijava projekta obnove gradskih zidina na natječaj Ministarstva kulture.
Planiranim projektom započet će se sa zaštitnim arheološkim istraživanjima
od Vrata slobode do starog dječjeg vrtića. Dio zidina od «trokutaste« kule do
obnovljenog dijela kod starog vrtića je u najgorem stanju. Trenutno dijelovi
bedema nisu vidljivi zbog gustog trnja, korova i trstike;

-

Prijava projekta «Muzej Grada Krka« na natječaj Ministarstva kulture. Planira
se adaptacija sadašnjeg prostora koji bi služio kao muzejski prostor gdje bi bili
izloženi arheološki eksponati, Algarottijeva zbirka i dr.
Potrebna je
rekonstrukcija zgrade obzirom da se radi o starim zidovima, međukatnim
konstrukcijama, vratima, prozorima i sl. Naime, potrebno je izvršiti arheološka
istraživanja, pristupiti izradi nove projektne dokumentacije, ispitati
mikroklimatske uvjete, odrediti postav muzeja, a nakon toga krenuti s
izvođenjem radova na samoj zgradi;

-

U tijeku je realizacija Projekta ZOOB – operativni program IPA Slovenija –
Hrvatska 2007.-2013. Radi se o Sporazumu o partnerstvu zaključenog
između Kmetijsko gozdarskog zavoda Slovenije, Grada Vodnjana,
Znanstveno-raziskovalno središte Koper, Udruge Agroturist Vodnjan, Grada
Krka i Udruge maslinara Krka «Drobnica» radi provedbe operacije pod
nazivom: Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi
s naglaskom na maslinarstvo – s akronimom –ZOOB. Ukupna visina troškova
projekta iznosi 988.812,76 EUR-a. U projektu Grad Krk učestvuje sa
47.026,76 EUR-a – prihvatljivi trošak (41.128,01 financira se od strane EU,
cca 85%)

Aktivnosti Gradonačelnika na promociji Grada
- Otvorena gradska uprava
Svakodnevno primanje građana prema prethodnom dogovoru, kao i otvorenost
gradske uprave, nastavljeno je i u ovom izvještajnom razdoblju. Kolegijima
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gradonačelnika, koji pružaju potpunu informaciju o radu gradonačelnika, njegova
zamjenika i gradske uprave, zadržan je kontinuitet javnosti otvorenog rada u Gradu.
Izravna komunikacija građana s gradonačelnikom i dalje se održava gotovo
svakodnevno u redovitim terminima za primanje građana u izvještajnom razdoblju
na ovaj način primljeno je preko 200 građana koji kao najčešće probleme ističu
nezaposlenost, imovinsko – pravne odnose, prostorno planske inicijative, izgradnja
komunalne infrastrukture i dr. pitanja od svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
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
U nastavku daje se sažetak – pregled važnijih aktivnosti i susreta gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika:
 1. srpnja – sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Milohnići u svezi
realizacije komunalnih Programa MO;
 1. srpnja: Rijeka – press konferencija na temu: »Industrija na sjevernom
Jadranu;
 2. srpnja – sjednica Upravnog odbora NK Krk i
– promocija/predstavljanje knjige «Tajne otoka Krka»;
 3. srpnja – otvaranje izložbe u galeriji Decumanus – M. M. Gorska;
– Pinezići, susret sopaca i folklora otoka Krka;
 4. srpnja – JK Plav – «Krčka regata» - proglašenje pobjednika;
 6. srpnja – na Trgu Kamplin snimanje emisije «Hrvatska uživo»;
 7. srpnja – završna svečanost/zatvaranje 20. Kampa Mladih informatičara;
 8 srpnja: Rijeka – press konferencija na temu «Regionala»,
 9. srpnja: Frankopanski kaštel - otvaranje Ljetnih priredbi;
 10. srpnja – «Krk Open» - podjela nagrada na boćalištu Krk;
 11. srpnja – Skupština Nogometnog kluba Krk;
 15. srpnja: Omišalj – sastanak grado/načelnika otoka Krka s Županom i
pročelnicima PGŽ;
 16. srpnja – proslava Gospe Karmelske u samostanu Karmelićana u Krku;
 21. srpnja – radni sastanak u JK Plav u svezi priprema manifestacije «Krčka
jedra»;
 22. srpnja – snimanje emisije/priloga «Boje turizma»;
 23. srpnja: Pinezići – press konferencija u svezi otvaranja vodovoda Skrbčić –
Pinezić;
 24. srpnja – promocija plaže na kupalištu Dunat;
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 26. srpnja: Općina Punat – susret grado/načelnika otoka s premijerkom
Jadrankom Kosor u prigodi otvorenja novoizgrađene vodospreme u Staroj
Baški i rasprava oko zajedničkih projekata za razvoj otoka Krka;
 1. kolovoza: Porat – proslava Dana iseljenika;
 2. kolovoza – svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dobrinj u prigodi
Dana Općine;
 4. kolovoza: polaganje vijenaca na spomen obilježja i grobove poginulih
branitelja u prigodi proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i dana
hrvatskih branitelja;
 5. kolovoza: Batomalj - svečana misa i program obilježavanja Dana
pobjede…;
 7. kolovoza - otvaranje izložbe u galeriji Decumanus, slikarice Dagmar
Franolić iz Krka;
 8. kolovoza – dolazak predsjednika Hrvatske gospodarske komore, gosp.
Nadana Vidoševića i svečano otvaranje Krčkog sajma na Trgu Kamplin;
 9. i 10. kolovoza – sudjelovanje u Programu manifestacije «Krčki sajam»:
susret s delegacijom TZ Grada Raba, susret i sastanak s predsjednikom
SDP-a Zoranom Milanovićem, pomorska bitka, davanje izjava za medije:
HRT, Kanal RI i dr;
 15. kolovoza – sudjelovanje u cjelodnevnom Programu manifestacije «Krčka
jedra» u Krku (zdravica – piće dobrodošlice, start novih brodica, start
tradicionalnih barki, izjave za HRT - emisiju «Dobro jutro Hrvatska»,
proglašenje pobjednika);
 20. kolovoza – radni sastanak s ministrom kulture, mr. sc. Božom Biškupićem
i suradnicima;
 21. kolovoza – Boćarski turnir u naselju Brzac i proglašenje pobjednika;
 26. kolovoza – Judo klub Krk, Međunarodni judo kamp – svečano primanje za
voditelja kampa;
 27. kolovoza – radni sastanak s predstavnicima Geodetskog zavoda Rijeka u
svezi realizacije pilot projekta: «Evidencija stambenih i drugih objekata na
području MO Vrh», te sudjelovanje u manifestaciji «Dani vina u Vrbniku»;
 28. kolovoza: Jurandvor – manifestacija «Ploča od školjaka»;
 1. rujna - sjednica Vijeća TZ Grada Krka;
 5. rujna - proglašenje pobjednika natjecanja u Wakebordu ( ski lift na Dunatu);
 6. rujna – sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Poljica u svezi
realizacije komunalnih Programa MO;
 8. rujna – radni sastanak s pročelnikom Konzervatorskog odjela u Rijeci u
svezi nastavka radova na obnovi krčkih zidina i drugih radova unutar stare
gradske jezgre naselja Krk;
 9. rujna - sjednica Vijeća TZ Grada Krka;
 10. rujna - radni sastanak s predstavnicima manifestacije - orjentacijsko
trčanje, koja se planira održati tijekom ljeta 2011. godine;
 11. rujna: hotel Bor – završna svečanost sportskih susreta s predstavnicima
Srpske nacionalne manjine;
 14. rujna – radni sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Kornić u svezi
realizacije komunalnih Programa MO;
 15 rujna – posjet Gradu Rabu i razmjena iskustava na temu funkcioniranja
lokalne samouprave na otocima;
 16. rujna - radni sastanak s predstavnicima Biskupije Krk u svezi pripreme
arheoloških istraživanja na Trgu Kamplin (budući Dijecezenski muzej u Krku);
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 18. rujna - posjet predsjednika HSLS Darinka Kosora Gradu Krku;
 22. rujna – radni sastanak u TD Ponikve d.o.o. na temu realizacije Projekta
Jadran s predstavnicima Hrvatskih voda;
 24. rujna: Rijeka – prisustvovanje konferenciji – okruglom stolu na temu
očuvanja pomorske baštine;
 28. rujna – Skupština Radia otok Krk;
 29. rujna – Skupština TD Vecle d.o.o. Krk, proslava blagdana - zaštitnika sv.
Mihovila u Župi Vrh i zaštitnika policije;
 30. rujna: Dom umirovljenika – prisustvovanje manifestaciji/festivalu sportske
rekreacije;
 3. listopada: SC «Josip Uravić – Pepi» - održavanje natjecanja županijskih
vatrogasnih ekipa i proglašenje pobjednika na rivi u Krku;
 4. listopada: Malinska – sjednica Koordinacije gradonačelnika i načelnika
otoka Krka; svečana misa u franjevačkom samostanu u Krku;
 5. listopada – radni sastanak s predstavnicima ŽUC-a, HT-a, HEP-a, Rijeka
ceste u svezi izgradnje semafora u Krku;
 6. listopada - sjednica Vijeća TZ Grada Krka;
 12. listopada – susret s krčkim biskupom mons. Valterom Županom i radni
sastanak s predstavnicima vlasnika i planerima na temu realizacije turističke
zone Torkul;
 18. listopada - sjednica Vijeća TZ Grada Krka;
 20. listopada - radni sastanak s predstavnicima Mjesnog odbora Vrh u svezi
realizacije komunalnih Programa MO;
 21. listopada: Rovinj – prisustvovanje na manifestaciji «Dani hrvatskog
turizma» i panel raspravi: «Održivi razvoj u turizmu»;
 22. listopada: Krčka biskupija – doček visoke delegacije iz Vatikana;
Rovinj: Turistički cvijet–kvaliteta za Hrvatsku – primanje nagrada;
Kornić – izložba i proslava 15 godina HKD «Braće Radić»:
 24. - 28. listopada – posjet delegacije okruga Evere (Bruxelles ) Gradu Krku
(gradonačelnik Rudi Vervort, senatorica Fatiha Seidi i suradnici: Eliane Daels i
Joseph Corten), te upoznavanje sa kulturnim i prirodnim znamenitostima
Grada, kao i razmjena iskustava i dobre prakse u rješavanju svakodnevnih
potreba za život i rad građana;
 28. listopada: Košljun – manifestacija «Otočna rožica « u organizaciji TZ otoka
Krka;
 29. listopada – polaganje cvijeća pored križa na krčko groblje i prezentacija
prijedloga monografije «138 brigada HV-a – goranski risovi, 1992.- 1995.»;
 2. studenoga: Omišalj – prezentacija Prostorno-prometne studije Primorsko –
goranske županije;
 4. studenoga – protokolarni posjet talijanskog generalnog konzula Gradu Krku
i susret sa Zajednicom Talijana;
 5. studenoga – radni sastanak s predstavnicima tvrtke Libusoft na temu
unapređenja rada gradske uprave, upravljanje imovinom i web stranice
Grada;
 8. i 9. studenoga: Hotel Dražica – susret Župana PGŽ i suradnika s
gradonačelnicima i načelnicima Primorsko-goranske županije i rasprava po
temama iz nadležnosti regionalne i lokalne samouprave;
 9. studenoga: Malinska – radni sastanak grado/načelnika otoka Krka sa
državnim tajnikom Josipom Borićem iz Uprave za obalni i priobalni razvoj;
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 10. studenoga: Malinska – okrugli stol na temu Jadranski otoci i hrvatski
otočni proizvodi;
 13. studenoga - Skupština Crvenog križa u Velikoj vijećnici u Krku;
 15. studenoga: Rijeka – sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske
županije:
 18. studenoga – radni sastanak s ovlaštenim certifikat. norme ISO 9001;
 19. studenoga – sjednica Skupštine TD Vecla d.o.o. Krk;
 26. studenoga – svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Punat u prigodi
blagdana i zaštitnika župe i Općine Punat «Andrinja»;
 2. prosinca – sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Krk;
 8. prosinca – sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka i otvaranje
izložbe u galeriji Decumanus – turistički cvjetovi;
 10. prosinca - Skupština Udruge «Drobnica» u Velikoj vijećnici u Krku;
 14. prosinca – inicijativni sastanak osnivača LAG-a (lokalne akcijske grupe);
 15. Prosinca: Krk – sjednica Koordinacije gradonačelnika i načelnika otoka;
 16. prosinca: Krk, Velika vijećnica – Skupština Udruge antifašista otoka Krka i
Skupština HVIDR-e otoka Krka;
 20. prosinca – Skupština Moto kluba Krk– Griffons;
 21. prosinca – Skupština TD Ponikve d.o.o. Krk;
 22. prosinca - Skupština TD Vecla d.o.o. Krk;
 23. prosinca – certifikacijski pregled ISO 9001, od tvrtke Bureau Veritas;
- Rijeka, HKD Sušak – primanje kod Župana PGŽ;
 27. prosinca – primanje stipendista srednjih škola i studenata u Velikoj
vijećnici Grada Krka i Božićni koncert u krčkoj katedrali;
 28. prosinca – Božićno – novogodišnji koncert u dvorani Srednje škole u Krku;
 29. prosinca – potpisivanje novog Kolektivnog ugovora Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka;
 31. prosinca – novogodišnja zdravica na Veloj placi u Krku.

_________________________________________________________________________
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