
 
I Z V O D 

Iz Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka  
(“SN PGŽ“, broj 34/09, 13/13 i 3/18) 

 
 
IV.  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA VIJEĆA 
 

Članak 20. 
 Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Grada Krka, ovim 
Poslovnikom i aktima Vijeća, a osobito: 

 prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u 
njihovom radu, 

 raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu  Vijeća 
i radnih tijela kojih je član te o njima odlučivati, 

 prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može istovremeno biti član 
najviše u dva stalna radna tijela, 

 obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili 
radno tijelo kojeg je član, 

 predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih 
pitanja iz djelokruga Vijeća, 

 tražiti i dobiti podatke od Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Krka te 
koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti 
člana Vijeća, 

 podnositi amandmane na prijedloge općih akata,  

 prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije član i sudjelovati u njihovu 
radu bez prava odlučivanja, 

 predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog 
pitanja i pripreme akata za Vijeće, 

 postavljati pitanja o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada 
Krka te ostalih poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika, 

 biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijela 
pravnih osoba određenih zakonom, Statutom Grada Krka i općim aktima 
Vijeća, 

 ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost. 
 

Članak 21. 
Članu Vijeća su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se 

odnose na pitanja o kojima raspravlja i odlučuje Vijeće. 
Član Vijeća može tražiti od pročelnika upravnog tijela Grada Krka izvješća i uvid 

u materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice ili se pripremaju za sjednicu 
Vijeća ili radnog tijela u koje je izabran, a i druga izvješća koja su mu kao članu Vijeća 
potrebna. Pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Krka dužan je udovoljiti zahtjevu 
člana Vijeća u  roku od 15 dana.  

Član Vijeća može zatražiti izvješće i objašnjenje od predsjednika Vijeća i 
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedaju. 
 

Članak 22. 
 Član Vijeća ima pravo tražiti od Jedinstvenog upravnog odjela i Odsjeka Grada 
pružanje stručne i tehničke pomoći i osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju 
dužnosti člana Vijeća.  
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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.  

 
 

Članak 24. 
Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih 

djelatnosti bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Vijeća i 
naglašavati taj položaj. 
 

Članak 25. 
Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji 

prema pozitivnim propisima nose oznaku tajnosti. 
 

Članak 26. 
Član Vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, 

zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća. 
 

Članak 27. 
O prisustvovanju članova Vijeća sjednicama Vijeća i radnih tijela vodi se 

evidencija.  
U slučaju da član Vijeća ne može prisustvovati sjednici Vijeća odnosno radnog 

tijela kojeg je član, dužan je o tome izvijestiti nadležni Upravni odjel odnosno 
predsjednika radnoga tijela.  

 
Članak 28. 

Klub članova Vijeća mogu osnovati: 

 politička stranka koja ima najmanje tri člana Vijeća, 

 dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri člana Vijeća, 

 najmanje tri nezavisna člana Vijeća. 
Član Vijeća može biti član samo jednog kluba. 
Klubovi članova Vijeća obvezni su o svom osnivanju izvijestiti predsjednika Vijeća 

i nadležni upravni odjel te priložiti svoja pravila rada i podatke o nazivu kluba, 
predsjedniku kluba i članovima kluba. 

O svim promjenama koje nastanu u klubu za vrijeme trajanja mandata, 
predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku izvijestiti predsjednika Vijeća i nadležni 
Upravni odjel.  

Nadležni upravni odjel osigurat će klubovima članova Vijeća na njihov zahtjev 
prostorne i tehničke uvjete za rad. 

 


