
P R I J E D L O G 
Na temelju članka 33. 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-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) 
i članka 40. Statuta Grada Krka (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 34/09, 13/13 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici _______ 2020. 
godine, donijelo je  
 

IZMJENE  
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA 

 
 

Članak 1. 
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka (″Službene novine Primorsko- 
goranske županije“ broj 34/09, 13/13, 3/18 i 2/19) u članku 12. stavku 1. 
podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: 

 “dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu 
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz 
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 
statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg 
akta; 

 dostavlja opće akte iz prednjeg podstavka bez odgode gradonačelniku;” 
 

 
Članak 2. 

U članku 68. stavak 3. mijenja se i glasi: 
″Ako 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.  

 
Članak 3. 

U članku 109. stavak 4. mijenja se i glasi: 
″Nakon proteka  rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na 
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, čelnik tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu I područnu (regionalnu) samoupravu.” 
 
 

Članak 4. 
U  cijelom tekstu Poslovnika Gradskog vijeća  Grada Krka riječi:«središnje tijelo 
državne uprave» u određenom  broju i padežu zamjenjuju se riječima: «tijelo 
državne uprave» u odgovarajućem broju i padežu. ( članak 76. stavak 4. i 76.a.) 
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Članak 5. 

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od 
dana objave u "Službenim novinama Primorsko- goranske županije ".  
 
 
KLASA:  021-01/20-01/04 
URBROJj: 2142/01-01-20-3 
Krk,  

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 
 

                                                                                        Predsjednik 
                                                                                              Josip Brusić, v. r. 
 
 
 
 
TEKST ODREDBI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA KOJE 
SE PREDLAŽU IZMIJENITI:  
 
 
 

Članak 12. 
 

Predsjednik Vijeća: 

 zastupa i predstavlja Vijeće,  

 saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama 
Vijeća i potpisuje akte Vijeća, 

 upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 

 brine o postupku donošenja općih akata, 

 dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku 
ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 
dana od dana donošenja, 

 dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode 
gradonačelniku,« 

 koordinira rad radnih tijela, 

 brine o suradnji Vijeća s Gradonačelnikom, 

 brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Vijeća, 

 održava red na sjednici, 

 objavljuje rezultate glasovanja na sjednici, 

 određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama, 

 brine o suradnji Vijeća sa vijećima i predstavnicima nacionalnih 
manjina, 

 brine o suradnji Vijeća s mjesnim odborima, 
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 surađuje s predstavnicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, 

 izvješćuje Vijeće o nastupu mirovanja mandata i prestanku mirovanja 
mandata člana Vijeća, prestanku mandata člana Vijeća prije isteka 
redovitog četverogodišnjeg mandata te o početku mandata zamjenika 
člana Vijeća,  

 brine o javnosti rada Vijeća, 

 brine o primjeni odredbi ovoga Poslovnika, 

 obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Krka, 
aktima Vijeća i ovim Poslovnikom. 

 
 

 
Članak 68. 

  
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. 
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. 
 

 
Članak 76. 

 
Postupak donošenja akata pokreće se podnošenjem prijedloga akata. 
Pravo podnošenja prijedloga akta ima član Vijeća, klub članova Vijeća, radno 
tijelo te Gradonačelnik, osim u slučajevima kada je zakonom, Statutom Grada 
Krka, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano da pojedini prijedlog 
podnosi drugo tijelo ili određeni broj članova Vijeća. 
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Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, 
odluke o izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni 
predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom. 
Ako Gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku 
koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika. 
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje 
njegovu primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na 
prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o 
privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.« 
Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlažu mjere za unapređivanje 
položaja nacionalnih manjina te kojim se uređuju pitanja od značaja za 
nacionalnu manjinu imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina. 
Pravo podnošenja prijedloga akta od značenja za unapređivanje položaja mladih 
na području Grada Krka ima i Savjet mladih Grada Krka. 
Pravo podnošenja prijedloga akta kojim se predlaže izbor, imenovanje ili 
razrješenje ima Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ili najmanje  1/3 članova 
Vijeća, izuzev kada je zakonom, Statutom Grada Krka, ovim Poslovnikom ili 
drugim općim aktom propisano drugačije. 
 
 

Članak 76. a 
 

Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti 
odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka 
privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg 
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
raspustiti Gradsko vijeće. 
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti 
Gradsko vijeće i razriješiti Gradonačelnika i njegovog zamjenika: 
- ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 1. 

ovog članka novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 
dana od dana konstituiranja, 

- ako Gradsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog 
gradonačelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Članak 109. 
 
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na vlastiti poticaj, na zahtjev jedne 
trećine članova Vijeća ili na zahtjev Gradonačelnika. 
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Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev 
najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. 
Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, 
sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od 8 dana. 
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev 
jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog 
za poslove lokalne samouprave. 
Sjednica Vijeća sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora 
se održati u roku 15 dana od dana sazivanja. 
Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se 
nezakonitom, a doneseni akti ništavima. 
 

 

 


