
PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 35. i 38. 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 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 
40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 
28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Krka, na sjednici održanoj __________________ 2020. godine, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za poljoprivredu  

 
 

I. 
 
 VILIM PAPA razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za poljoprivredu 
(na vlastiti zahtjev – zbog podnošenja ostavke). 

 
II. 

GORAN MAREVIĆ  izabire se za predsjednika  Odbora za poljoprivredu, 
na vrijeme do isteka mandata članova Odbora. 
 

 
III.  

 
 Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
"Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. 
 
 
KLASA:    
URBROJ: 
Krk,   ______________ 2020.   
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA  
 
  
                    

                                                                                               Predsjednik 
                                                                                                   Josip Brusić, v.r. 
 
 
 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Krka ovoga saziva je sukladno Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbi Statuta Grada Krka na sjednicama 
održanim  7. lipnja i 11. srpnja 2017. godine donijelo niz Odluka o izboru članova 
Odbora i Komisija Gradskog vijeća utvrđenih člankom 49. Statuta i člankom 29. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, koje su objavljene u «Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije» broj 15/17 i 19/17. 
 

Kako su u međuvremenu  pojedini članovi/ce stalnih radnih tijela podnijeli 
ostavke na navedene dužnosti, Jedinstveni upravni odjel je početkom listopada 
2020. godine pokrenuo  inicijativu prema ovlaštenim predlagateljima (prema 
dogovorenom ključu raspodjele mandata iz 2017. godine) dostave svoje 
prijedloge zamjenskih kandidata, kako bi se pripremili  odgovarajući prijedlozi 
odluka o razrješenju i izboru  i isti uputili Gradskom vijeću na donošenje. 
 
 U tom smislu, Kandidaciijska lista grupe birača, nositelja Davida 
Mrakovčića  je 15. listopada 2020. godine dostavila prijedlog kojim predlaže 
izmjenu predsjednika Odbora za poljoprivredu (zamjena za predsjednika Odbora, 
Vilima Papa koji je podnio ostavku na tu dužnost). 
  

Sukladno naprijed zaprimljenom prijedlogu, Jedinstveni upravni odjel 
pripremio je Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 
poljoprivredu i isti se upućuju  Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju 
rasprave i donošenja. 
 
 
Krk, studeni  2020. 
                                                                                     Jedinstveni upravni odjel 
                                                                       
 
 
Prilog: 
- Preslika dogovorenog ključa raspodjele 
- Prijedlog Kandidacijske liste grupe birača, 
  Nositelj David Mrakovčić 
 










