
                                                                                                              
P R I J E D L O G 

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka 
(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09,  41/09, 13/13, 20/14 i 
3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj ______________  2020. godine, 
donijelo je  
  

IZMJENE  
STATUTA GRADA KRKA 

  
 

Članak 1. 
U Statutu Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09,  
41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), u članku 19. riječi: «državnih tijela» zamjenjuju se riječima 
«tijela državne uprave». 
 

Članak 2. 
U članku 22. stavku 2. riječi: «središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove 
lokalne i područne (regionalne) samouprave» zamjenjuju se riječima: «tijela državne 
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave». 
 

Članak 3. 
U članku 52. stavku 1. podstavak 21. mijenja se i glasi: 
« - odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje poslova državne uprave tijelu državne 

uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,» 

 

 
Članak 4. 

U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi: 
 «Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je 
dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.» 
 
Stavci 4., 5. i 6. brišu se. 
 
Stavak 7. postaje stavak 4. 
 

Članak 5. 
U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi: 
«Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka kao i povjerenih 

poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela Grada Krka (u daljnjem tekstu: 

upravna tijela).» 
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Članak 6. 
Članak 98. mijenja se i glasi: 
«Vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Krku utvrđuju se odlukom 
koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.» 
 

Članak 7. 
Članak 106. mijenja se i glasi: 
«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).  
Upravna tijela Grada Krka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u 
upravnim stvarima u prvom stupnju. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom 
upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano.  
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 
tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom koji se uređuje pojedino upravno 
područje.  
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku.  
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima. 
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe 
kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih 
ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.» 
 

Članak 8. 
U cijelom tekstu Statuta Grada Krka riječi: «središnje tijelo državne uprave» u 
određenom  broju i padežu zamjenjuju se riječima: «tijelo državne uprave» u 
odgovarajućem broju i padežu. ( članak 26.a i 107.) 
 

Članak 9. 
Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim  
novinama Primorsko-goranske županije».  
  
KLASA:  012-03/20-01/1 
URBROJ:2142/01-01-20-3 
Krk,   
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
                                                                                                                  Predsjednik 
                                                                                                             Josip Brusić, v.r. 
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ODREDBE STATUTA GRADA KRKA KOJE SE MIJENJAJU: 

 
 

Članak 19. 

Grad Krk samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i 

podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 

 

Članak 22. 

Pored poslova iz članka 20. ovoga Statuta, Grad Krk može na svom području obavljati i 

poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije.  

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Krk može obavljati u skladu sa svojim 

mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke 

koju donosi Skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Članak 26.a  

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača iz članka 26. 
stavka 3. ovog 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 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, 

 odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju /drugom / 

(SN PGŽ, broj 3/18)  imovinom Grada Krka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% 
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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 objaviti u prvom broju «Službenih novina Primorsko-goranske 
županije.» koji slijedi nakon donošenja te odluke. (SN PGŽ, broj 3/18)   
 

 

Članak 61. 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis. 
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U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana 

donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od 

Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni 

nedostatke u općem aktu. 

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je 

dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-

goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o 

obustavi općeg akta. 

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke 

Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost. 

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg akta bila 

osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu 

bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, središnjem tijelu 

državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku 

Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje. 

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog 

vijeća. 

Članak 62.  

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka kao i poslova državne 

uprave prenijetih na Grad Krk ustrojavaju se upravna tijela Grada Krka (u daljnjem 

tekstu: upravna tijela).  

Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje njihovo 

ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.  

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe. 

 

Članak 98.  

Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina 

gradskih poreza, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od 

plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa 

zakonom.  

 

Članak 106. 

Upravna tijela Grada Krka neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog 
vijeća i u izvršavanju istih donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, 
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obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). (SN PGŽ, broj 

3/18) 
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. 

 

Članak 107. 

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o 

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti 

žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije 

propisano.  

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom 

djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

 


