


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, 123/17, 98/19 i 144/20) 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 _______________ 2021. godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE  
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, 2/19, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst u članku 10. 
iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
“Članu Gradskog vijeća kojeg je Gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika 
Gradonačelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je Gradonačelnik 
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“ 
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. 
Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 
"Iznimno, ograničenje iz stavka 6. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju 
nastavljanja obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća kojem je mandat mirovao 
zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovog članka.“ 
 

Članak 2. 
Članak 23. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Član Vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno Sporazumu s poslodavcem.“.  
 

Članak 3. 
U članku 29. u stavcima 3. i 4. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“, veznik “i“ 
zamjenjuje se veznicima: “i/ili“ 
U stavcima 5. i 6. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“, zarez se zamjenjuje 
veznicima: “i/ili“ 
 

Članak 4. 
U članku 36. stavku 2. brišu se riječi: “i zamjenikom Gradonačelnika“. 
 
 

Članak 5. 
U člancima 47. i  48. u stavku 2. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“ veznik  “i“ 
zamjenjuje se veznicima: “i/ili“ 
 
U člancima 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. i  58. u stavku 2., iza riječi: “iz 
redova članova Vijeća“, zarez se zamjenjuje veznicima: “i/ili“, a iza riječi: 
“predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću“,  veznik “i“ zamjenjuje se 
veznicima: “i/ili“ 
 
 

Članak 6. 
U članku 61. stavku 1. riječi: “i zamjenika Gradonačelnika“ brišu se.  
Stavak 2. mijenja se i glasi: “Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Vijeća“. 
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Članak 7. 
U članku 64. stavku 3. riječi: “zamjenik Gradonačelnika te“ brišu se. 
 

Članak 8. 
U članku 76. stavku 4. riječ: “središnjeg“ i riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se. 
Stavak 5.  mijenja se i glasi: 
“Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom 
roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika ili 1/3 članova Gradskog vijeća 
(drugi ovlašteni predlagatelj) donosi odluku o privremenom financiranju na način i 
postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca 
proračunske godine.“ 
 
 

Članak 9. 
U članku 76.a stavku 2. riječ: “središnjeg“ i riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se. 
  . 
 

Članak 10. 
U članku 78. stavku 1. riječi: “i njegov zamjenik mogu se“, zamjenjuju se riječima: “se 
može“. 
U stavku 3., 5., 7., 8., 9. i 10. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se. 
Stavak 6. briše se. 
 

Članak 11. 
U članku 89.a. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 
 

Članak 12. 
U članku 112. stavku 3. riječi: “sedam dana“, zamjenjuju se riječima: “roka utvrđenog 
u stavku 1. ovoga članka“.  
 
 

Članak 13. 
Iza članka  112. dodaje se novi članak 112.a koji glasi:  
“U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 
ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 
vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice se iznimno mogu 
održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice se održavaju izjašnjavanjem 
elektroničkom poštom ili putem video konferencije.  
O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Gradskog vijeća. 
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog 
članka održava izjašnjavanjem elektroničkim poštom, predsjednik u pozivu na 
sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se 
dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o 
amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog 
reda.  
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Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku 
Jedinstvenog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća te 
ostalim vijećnicima. 
Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 3. ovoga članaka 
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu 
materijala, predlaganje točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju. 
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća održava putem video 
konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se 
odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, 
predlaganje točaka dnevnog reda, postavljanju pitanja, dostavi amandmana, 
održavanju reda na sjednici i glasovanju.“ 
 

Članak 14. 
 

U članku 113. stavku 1. riječi: “i njegovom zamjeniku“ brišu se. 
 

Članak 15. 
U člank 137. stavku 1. podstavku 5. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 

Članak 16. 
U člank 138. stavku 1. podstavku 2. riječi: “i njegovih zamjenika“ brišu se. 
 

 
Članak 17. 

Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. 

 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Krk, 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 

Predsjednik 
Josip Brusić 

 
 
 
 

 

ČLANCI KOJI SE MIJENJAJU: 

Članak 10. 

Član Vijeća koji za trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama 
posebnog zakona smatra nespojivom, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradskog 
vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a za vrijeme obnašanja nespojive 
dužnosti mandat mu miruje. 

Ako član Vijeća ne dostavi obavijest iz stavka 1. ovog članka, mandat mu miruje po sili 
zakona. 
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Član Vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog Vijeća. Mirovanje mandata 
na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno 
pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati 
kraće od šest mjeseci. Član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka 
mirovanja mandata, osmog dana od dana dostave obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća. 

Člana Vijeća, dok mu mandat miruje, zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog 
zakona. 

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može 
se tražiti samo jedanput u tijeku mandata. 

O nastupu odnosno prestanku mirovanja mandata člana Vijeća, odnosno prestanku mandata 
člana Vijeća te početku mandata zamjenika člana Vijeća, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice 
prima k znanju bez glasovanja. 

(Napomena: Izmjena članka 10. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, “Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 13/13) 

Članak 23. 

Član Vijeća ima pravo na naknadu za rad u Vijeću i radnim tijelima 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. 

Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 
Vijeća i njegovih radnih tijela. 

(Napomena: Dopuna članka 23. stavkom 2. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, 
“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/18 

Članak 29. 
  

Radna tijela (Komisije i stalni odbori) Gradskog vijeća su: 
1. Mandatna komisija, 
2. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja,  
3. Odbor za statutarno-pravna pitanja, 
4. Odbor za komunalno gospodarstvo, 
5. Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 
6. Odbor za proračun i financije, 
7. Odbor za poduzetništvo i obrtništvo, 
8. Odbor za turizam, 
9. Odbor za poljoprivredu, 
10. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
11. Odbor za društvene djelatnosti, 
12. Odbor za razvoj mjesne samouprave, 
13. Odbor za ravnopravnost spolova. 
Radno tijelo iz stavka 1. točke 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana, koji se 

biraju iz redova članova Vijeća. 
Radno tijelo iz stavka 1. točke  2. ovog članka ima predsjednika i dva člana, koji se 

biraju iz redova članova Vijeća i predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću. 
Radno tijelo iz stavka 1. točke  3. ovog članka ima predsjednika i dva člana, koji se 

biraju iz redova članova Vijeća i stručnih osoba. 
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Radna tijela iz stavka 1. točke 4. do 10. i točke 12. ovog članka imaju predsjednika i 
dva člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika političkih stranaka 
zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 

Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost spolova iz stavka 1. točke 
11. i 13. ovog članka imaju predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća, 
predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 

Članak 36. 

Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, 
saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda sjednicama radnog tijela. 

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih 
tijela, Gradonačelnikom i zamjenikom Gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela Grada 
Krka u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda član 
radnog tijela kojeg odredi radno tijelo. 

(Napomena: Izmjena članka 36. stavaka 1. i 3. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, 
“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/13) 

 
Članak 47.  

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja: 

 predlaže izbor dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,  

 priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, 
potpredsjednika i članova radnih tijela, 

 predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Vijeća u određenim 
tijelima, pravnim osobama i udrugama, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz 

reda članova Vijeća i predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću. 
U vezi s prijedlozima kandidata za izbor i imenovanje, Odbor može od kandidata 

tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje 
i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju. 

Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 
 

Članak 48.  
Odbor za statutarno-pravna pitanja:  

 razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove 
usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada Krka te u pogledu njihove pravne obrade, 

 razmatra poticaje za donošenje odluka i drugih akata, 

 daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Grada Krka i Poslovnika, 

 priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju 
podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Vijeća te odgovore Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta 
Grada Krka s Ustavom i zakonom, 

(Napomena: Izmjena članka 48. stavka 1. podstavka 4. stupila na snagu 7. travnja 2013. 
godine, “Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/13) 

 utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktima 
ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.  
Odbor ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i stručnih 

osoba. 
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Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 
 

Članak 49. 
Odbor za komunalno gospodarstvo: 

 razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i 
imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih 
objekata, 

 razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih 
djelatnosti, te u svezi s lokalnom infrastrukturom, 

 razmatra i sudjeluje u donošenju odluka i drugih akata koje se odnose na komunalno 
gospodarstvo, 

 obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 

 

Članak 50. 
Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša: 

 razmatra prijedlog prostornog plana uređenja Grada, urbanističkih i detaljnih planova 
uređenja, 

 daje mišljenje, stavove i prijedloge na dokumente iz područja zaštite okoliša koje 
razmatra Vijeće, 

 potiče mjere za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprečavanje daljnjeg 
onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi, 

 inicira zaštitu i prati provođenje mjera zaštite vrijedne prirodne baštine. 

 obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 51.  

Odbor za proračun i financije:  

 razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu Krku, 

 razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju 
proračuna Grada Krka, 

 razmatra druga pitanja proračuna i financija Grada Krka, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 52. 
Odbor za poduzetništvo i obrtništvo: 

 prati i razmatra mjere koje se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada te 
investicijska ulaganja od značaja za Grad Krk, 

 prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu, 

 razmatra prijedloge odluka i drugih akata s toga područja te Gradskom vijeću daje 
prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva 
Grada Krka, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.  
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
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Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 
 

Članak 53. 
Odbor za turizam: 

 razmatra i predlaže koncepciju i strategiju razvitka turizma Grada Krka, uz vizije 
razvoja posebnih oblika turizma, 

 potiče aktivnosti na sintezi svih komponenata turizma kao složenog društveno-
ekonomskog sustava kroz uključivanje svih djelatnosti koje čine taj složeni sustav i 
cjelinu turizma Grada, 

 razmatra i analizira stanje unutar ugostiteljsko-turističkog gospodarstva, 

 razmatra i inicira poticajne mjere za razvoj malog poduzetništava u turizmu, 

 daje inicijativu za suradnju s Općinama otoka Krka i Primorsko-goranskom županijom 
po pitanju turizma, 

 obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 54. 
Odbor za poljoprivredu: 

 razmatra i predlaže lokalnu koncepciju i strategiju razvoja poljoprivrede i ribarstva na 
području Grada Krka, 

 razmatra i inicira mjere za izradu programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 
sukladno odredbama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i 
pratećim provedbenim propisima, 

 inicira uređenje postojećih poljoprivrednih putova u svrhu uređenja i zaštite 
poljoprivrednog zemljišta a osobito u cilju  revitalizacije i razvoja maslinarstva, 

 prati i analizira provedbu agrotehničkih i drugih mjera za zaštitu i uređenje 
poljoprivrednog zemljišta propisanih Odlukom Gradskog vijeća, 

 razmatra prijedloge odluka i drugih akata s toga područja te Gradskom vijeću daje 
prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj poljoprivrede i ribarstva 
Grada Krka, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.  
Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 55. 
Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju: 

 razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Krka s drugim jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, 

  priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se 
odnose na to područje te  

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 56. 
Odbor za društvene djelatnosti: 

 razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih 
djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 
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 razmatra potrebe građana u području sporta i tehničke kulture, predlaže mjere za 
promicanje djelatnosti sporta i tehničke kulture, 

 razmatra potrebe građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te predlaže 
mjere u svezi promicanja tih djelatnosti, 

 razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, 
te predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća 
Odbor ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 

 
Članak 57. 

Odbor za razvoj mjesne samouprave: 

 prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Vijeću mjere za unapređenje rada 
mjesne samouprave, razmatra s tim u svezi prijedloge vijeća mjesnih odbora i daje 
mišljenje Vijeću te predlaže Vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada 
Krka koji su od značaja za mjesne odbore moglo povjeriti mjesnim odborima, 

 razmatra i prijedloge odluka za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
kao i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje mjesne 
samouprave, 

 predlaže Vijeću imenovanja odnosno preimenovanja ulica i trgova, 

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.  

Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 
političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 

Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 
odjelu. 
 

Članak 58. 
Odbor za ravnopravnost spolova: 

 razmatra provođenje aktivnosti na unapređivanju prava na ravnopravnost spolova, 

 predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova, 

 prati podatke koji se odnose na nasilje nad ženama, te se povezuje s odgovarajućim 
ustanovama u izradi programa zaštite žena i djece od diskriminacije i nasilja, 

 potiče edukacijske programe jednakopravnosti u školama i medijima, 

 povezuje se s udrugama građana, sindikatima, ustanovama i znanstvenim 
djelatnicima radi izrade cjelovite politike unaprjeđenja statusa žena, te potiče javnu 
raspravu, 

 inicira raspravu i upućuje prijedloge za izradu programa poduzetničkih inkubatora za 
žene,  

 obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. 
Odbor ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća, predstavnika 

političkih stranaka zastupljenih u Vijeću i stručnih osoba. 
Stručni i administrativni poslovi za Odbor obavljaju se u Jedinstvenom upravnom 

odjelu. 
 

Članak 61. 

Predsjednik Vijeća izvještava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnike o sazvanoj 
sjednici Vijeća. 

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika prisustvuju sjednicama Vijeća. 

Gradonačelnik može, u slučajevima kada je predlagatelj odluke ili drugog akta kojeg 
razmatra Vijeće, odrediti osobu koja će na sjednici Vijeća biti izvjestitelj o prijedlogu odluke ili 
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drugog akta te davati stručna objašnjenja u svezi prijedloga i izjašnjavati se o podnesenim 
amandmanima. 

U slučajevima kada Gradonačelnik nije predlagatelj, dostavlja Vijeću svoje mišljenje, 
stajalište i prijedloge do početka rasprave. 

Ako Vijeće ocijeni da je za raspravu o nekom pitanju nužno mišljenje Gradonačelnika, a on 
nije prisutan na sjednici, niti je dostavio svoje mišljenje, Vijeće može raspravu o tom 
prijedlogu prekinuti ili odgoditi. 

Članak 64. 

Gradonačelnik je dužan odgovoriti na postavljeno pitanje na sjednici na kojoj je pitanje 
postavljeno ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. 

Gradonačelnik nije dužan dati odgovor ako se postavljeno pitanje ne odnosi na njegov rad ili 
poslove iz njegovog djelokruga. 

Na pitanja postavljena Gradonačelniku može odgovoriti i zamjenik Gradonačelnika te 
pročelnik upravnog tijela Grada Krka u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, 
kada Gradonačelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor. 

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. 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, odluke o 
izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grad 
podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 

(Napomena: Dopuna članka 76. stavkom 3. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, 
“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/13) 

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. 

(Napomena: Izmjena članka 76. stavaka 4. i 5. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, 
“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/18) 
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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 tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće. 

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog 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. 

(Napomena: Izmjena članka 76. a stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, “Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/18) 

Članak 78. 

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 
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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. 

(Napomena: Izmjena članka 78. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, “Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 3/18) 

Članak 89.a 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika predložilo 
2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika Gradsko 
vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća. 

(Napomena: Članak 89.a stupio na snagu 13. veljače 2018. godine, “Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 3/18) 

 
Članak 112. 

Za redovite sjednice članovima Vijeća se pet dana prije održavanja sjednice dostavlja poziv 
za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima 
Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a može i na 
samoj sjednici. 

U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Vijeća, kada je nužno donijeti pojedini akt po hitnom 
postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, predsjednik Vijeća može 
dostaviti poziv za sjednicu Vijeća u roku kraćem od sedam dana, a dnevni red za tu sjednicu 
može predložiti i na samoj sjednici. 

Članak 113. 

Materijal o kojem će se raspravljati na sjednici Vijeća dostavlja se članovima Vijeća, 
predsjedniku Savjeta mladih Grada Krka, Gradonačelniku i njegovom zamjeniku te 
pročelnicima upravnih tijela i voditeljima službi Gradske uprave. 
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Kada se na sjednici Vijeća ili radnih tijela raspravlja o pitanjima koja se tiču položaja 
nacionalne manjine odnosno o prijedlozima akata kojima se uređuju pitanja od značaja za 
nacionalne manjine, materijali se dostavljaju i vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. 

Obavijest o održavanju sjednice Vijeća dostavlja se medijima, ustanovama kojih je osnivač 
Grad Krk i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Krka. 

Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadrži informaciju o vremenu održavanja i dnevnom redu 
sjednice Vijeća te o mogućnostima neposrednog uvida u materijale za sjednicu. 

Materijali za sjednice Vijeća, kao i obavijesti o održavanju sjednica Vijeća mogu se dostavljati 
i u elektroničkom obliku, ovisno o tehničkim i drugim mogućnostima. 

Članak 137. 

Članu Vijeća se izriče opomena ako svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili 
na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako: 

 ne govori o predmetu o kojem se raspravlja, 
 govori, a nije dobio riječ, 
 svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, 
 se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne govoriti o temi 

za koju nije dobio riječ, 
 svojim govorom omalovažava ili vrijeđa predsjednika, članove Vijeća te 

Gradonačelnika i njegovog zamjenika, 
 na drugi način remeti red na sjednici (koristi mobitel i slično). 

Članak 138. 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu Vijeća: 

 koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe 
Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena, 

 kada svojim govorom na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Vijeća, 
članova Vijeća te Gradonačelnika i njegovih zamjenika, 

 narušava ugled Vijeća. 

 

 
 


