
P R I J E D L O G 
Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 123/17) i članka 40. 
Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 
41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 
______________2018. godine donosi 
 

 
IZMJENE I DOPUNE 

STATUTA GRADA KRKA 
 
 

Članak 1. 
U Statutu Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 
41/09, 13/13 i 20/14),  u članku 26. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4.  koji glasi: 
«Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja 
članova Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako 
prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o 
raspisivanju referenduma.« 
Dosadašnji stavci  4. i 5. postaju stavci 5. i 6. 
 

Članak 2. 
Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi: 
«Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača iz 
članka 26. stavka 3. ovoga Statuta, predsjednik Gradskog vijeća dužan je u roku od 
30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne 
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja 
ispravnosti podnesenog prijedloga.  
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko 
vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga 
raspisati referendum.« 
 

Članak 3. 
U članku 39. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
«Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i 
traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade 
Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća 
izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog 
vijeća.« 

Članak 4. 
U članku 40. podstavku 18. riječi: «te raspolaganju ostalom imovinom» zamjenjuju se 
riječima: «te drugom raspolaganju imovinom«. 
 

Članak 5. 
U članku 47. iza stavka 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: 
«Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi 
sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.« 
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Članak 6. 
U članku 52. stavku 1. podstavku 8. riječi: «te raspolaganju ostalom imovinom« 
zamjenjuju se riječima: «te drugom raspolaganju imovinom« 
 
Stavak 3. mijenja se i glasi: 
«Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovog članka, 
Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju «Službenih novina Primorsko-
goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.« 
 

Članak 7. 
Članak 58. mijenja se i glasi: 
«Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti: 
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i 
- 2/3 članova Gradskog vijeća. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Grada Krka, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv 
Gradonačelnika i njegovog zamjenika u skladu s člankom 26.a ovoga Statuta, u 
dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača 
u Gradu Krku.  
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 članova 
Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom 
većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. 
Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i 
njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog 
sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika. 
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovog 
zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od  održanih izbora za gradonačelnika i 
njegovog zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 
gradonačelnika. 
Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog 
zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 
dana ranije održanog referenduma.“ 
Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na 
referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta 
većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka. 
U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, 
raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske.» 
 

Članak 8. 
U članku 63. riječi: «nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća» brišu se. 
 

Članak 9. 
Članak 74. mijenja se i glasi: 
«Na području Grada Krka mjesni odbori su: 

1. Mjesni odbor Kornić (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj); 
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2. Mjesni odbor Milohnići ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i 
Milohnići); 

3. Mjesni odbor Poljica (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci,  
Nenadići, Poljica i Žgaljići); 

4. Mjesni odbor Skrpčić–Pinezić ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići); 
5. Mjesni odbor Vrh ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh); 
6. Mjesni odbor Krk Istok; 
7. Mjesni odbor Krk Zapad.» 

 

Članak 10. 
U članku 76. stavku 1. riječi: »organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se 
riječima: »članovi Gradskog vijeća» 
 

Članak 11. 
U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi: 
«Na prijedlog Graradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog 
odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava 
povjerene mu poslove.» 
 

Članak 12. 
U članku 95. stavku 2. riječ «domaćina» zamjenjuje se riječju »gospodara.» 
 
 

Članak 13. 
U članku 97. stavku 1. podstavku 4. riječi: «koje daje Gradsko vijeće» brišu se. 
 
Podstavak 6. mijenja se i glasi:  
«- udio u zajedničkom porezu» 
 
U podstavku 7. riječi: «i dotacije» brišu se. 
 
 

Članak 14. 
U članku 100. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase: 
«Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog 
proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim 
zakonom. 
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 
roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o 
privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za 
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.« 
 

Članak 15. 
U članku 104. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
«Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 103. ovog Statuta, na 
način i u postupku propisanim ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih 
tijela.« 

Članak 16. 
U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi: 
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«Upravna tijela Grada Krka neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog 
vijeća i u izvršavanju istih donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).« 
 

Članak 17. 
Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Statuta Grada Krka. 
 

Članak 18. 
Ove Izmjene i dopune Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u  
«Službenim novinama Primorsko-goranske županije». 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Krk,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 

                                                                                                                Predsjednik  
                                                                                                            Gradskog vijeća 
 
 
 
 
 

ODREDBE STATUTA GRADA KRKA 
koje se mijenjaju  

(“SN PGŽ“, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) 
 

Članak 39. 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Krka i tijelo lokalne samouprave koje 

donosi akte u okviru djelokruga Grada Krka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, 

zakonom i ovim Statutom.  

Gradsko vijeće ima 15 članova. 

 
Članak 40. 

Gradsko vijeće:  

 donosi Statut Grada Krka,  

 donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Grada Krka,  

 donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna,  

 nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Krka,  

 donosi smjernice razvoja Grada Krka,  

 utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Krk  

 donosi dokumente prostornog uređenja Grada Krka,  

 donosi Poslovnik Gradskog vijeća,  

 bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,  

 osniva radna tijela Gradskog vijeća,  

 bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,  
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 imenuje, bira i razrješuje  i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim 

Statutom,  

 raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i 

ovome Statutu, 

 uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Krka,  

 osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Krk te odlučuje o njihovim statusnim 

promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,  

 odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,  

 odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim 

društvima sukladno odredbama posebnih zakona,  

 odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom 

imovinom Grada Krka, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina, 

 odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Krka i 

ustanovama čiji je osnivač Grad Krk iznad iznosa od 1.000.000,00 ( jedan milijun) kuna,  

 odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim 

jedinicama lokalne samouprave,  

 dodjeljuje javna priznanja Grada Krka,  

 odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Krka udruzi gradova te uspostavljanju 

suradnje Grada Krka s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,  

 raspisuje referendum za područje Grada Krka,  

 donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Krka u skladu sa 

zakonom,  

 obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni 

u nadležnost.  

Članak 47. 

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima 

Gradskog vijeća u skladu s odlukom Gradskog vijeća, a u upravnim vijećima ustanova kojih 

je Grad Krk osnivač/suosnivač, kao i u skupštinama i u nadzornim odborima trgovačkih 

društava kojih je Grad Krk osnivač/suosnivač u skladu s aktima tih pravnih osoba.  

 

Članak 52. 

Gradonačelnik:  

 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, 
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 odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom 

imovinom 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 

otuđenju pokretnina i nekretnina, 

 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,  

 imenuje i razrješava predstavnike Grada Krka u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Krk osnivač, ako posebnim zakonom nije 

drugačije određeno,« 

 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. 

 Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka, Gradonačelnik 
je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u 
«Službenim novinama Primorsko-goranske županije.» 
 

Članak 74. 

Utvrđuje se da su na području Grada po ranijim propisima osnovani mjesni odbori kako 

slijedi:  

1. Mjesni odbor Kornić (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj), 

2. Mjesni odbor Milohnići ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići), 
3. Mjesni odbor Poljica (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci,  Nenadići, 

Poljica i Žgaljići), 
4. Mjesni odbor Skrpčić–Pinezić ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići), 
5. Mjesni odbor Vrh ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh). 
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Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 73. 

ovog Statuta, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju rad, sa 

svojstvom pravne osobe, sukladno zakonu. 

Članak 76. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:  

 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog 

odbora,  

 organizacije i udruge građana,  

 radna tijela Gradskog vijeća i  

 Gradonačelnik.  

Prijedlog sadrži podatke o:  

 podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,  

 nazivu mjesnog odbora,  

 području i granicama mjesnog odbora,  

 sjedištu mjesnog odbora,  

 potrebi osnivanja mjesnog odbora.  

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o 

spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po 

postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.  

Gradsko vijeće na temelju mišljenja Gradonačelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za 

osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata 

Grada Krka.  

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno 

pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.  

 

Članak 86. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik.  

Gradonačelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada 

Krka, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.  

 

Članak 95. 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Krku čine imovinu 

Grada Krka.  

Grad Krk mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 

domaćina.  

Članak 97. 

Prihodi Grada Krka su:  

 gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,  

 prihodi od stvari u vlasništvu Grada Krka i imovinskih prava,  

 prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Krka odnosno u 

kojima Grad Krk ima udjele ili dionice,  

 prihodi od naknade za koncesije koje daje Gradsko vijeće,  

 novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Krk propisuje u skladu 

sa zakonom,  

 udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom 

te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom 

zakonu,  
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 sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,  

 drugi prihodi u skladu sa zakonom.  

 

Članak 100. 

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju 

proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje 

proračun.  

 

Članak 104. 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge 

opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.  

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.  

 

Članak 106. 

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima 

rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).  

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima 

su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.  

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu Primorsko-goranske županije. 

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz 

stavka 1. i 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.  

Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne 

samouprave. 

 

 


