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Iz Statuta Grada Krka 

 

VI. MJESNA SAMOUPRAVA  

 

Članak 72. 

Na području Grada Krka osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog 

sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i 

svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.  

 

Članak 73. 

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih 

naselja ili za dio naselja - grada, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno 

razgraničenu cjelinu (dio naselja). 

Mjesni odbor je pravna osoba.  

 

Članak 74. 

Na području Grada Krka mjesni odbori su: 
1. Mjesni odbor Kornić (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj); 

2. Mjesni odbor Milohnići ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i 
Milohnići); 

3. Mjesni odbor Poljica (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, 
Kapovci,  Nenadići, Poljica i Žgaljići); 

4. Mjesni odbor Skrpčić–Pinezić ( za područje naselja: Pinezići, Picik i 
Skrpčići); 

5. Mjesni odbor Vrh ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh); 
6. Mjesni odbor Krk Istok; 
7. Mjesni odbor Krk Zapad. 

 

Članak 75. 

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih 

mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.  

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana 

s toga područja.  

 

Članak 76. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:  

 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje 

mjesnog odbora,  

 članovi Gradskog vijeća,  

 radna tijela Gradskog vijeća i  
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 Gradonačelnik.  

Prijedlog sadrži podatke o:  

 podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,  

 nazivu mjesnog odbora,  

 području i granicama mjesnog odbora,  

 sjedištu mjesnog odbora,  

 potrebi osnivanja mjesnog odbora.  

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog 

odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora 

odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.  

Gradsko vijeće na temelju mišljenja Gradonačelnika utvrđuje da li su inicijativa i 

prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga 

Statuta i općih akata Grada Krka.  

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz 

prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena 

odnosi.  

 

Članak 77. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog 

odbora.  

Članak 78. 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju 
biračko pravo. 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora odgovarajuće 
se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora te druga pitanja u svezi s 
izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko 
vijeće. 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. 
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova. 

 
Članak 79. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava 
većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine. 

 
Članak 80. 

Vijeće mjesnog odbora:  

 donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,  

 donosi financijski plan i godišnji obračun,  
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 donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,  

 donosi pravila mjesnog odbora,  

 donosi poslovnik o svom radu,  

 bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora,  

 saziva mjesne zborove građana,  

 odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Krka za 

pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,  

 surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Krka,  

 osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,  

 surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s 

područja mjesnog odbora,  

 obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim 

općim aktima Gradskog vijeća.  

 

 

Članak 81. 

Odredbama Glave VI. ovoga Statuta uređene su osnove pravila mjesnog odbora.  

 

Članak 82. 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:  

 predstavlja mjesni odbor, 

 saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava 

sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,  

 provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,  

 vodi mjesne zborove građana,  

 informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,  

 brine o javnosti rada mjesnog odbora,  

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.  

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog 

odbora.  

 

Članak 83. 

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:  

 prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,  

 predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,  

 raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu 

sjednica vijeća mjesnog odbora,  

 obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri 

vijeće mjesnog odbora.  
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Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima 

mjesnog odbora. 

  

Članak 84. 

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Krka uređuje se 

odlukom koju donosi Gradsko vijeće.  

 

Članak 85. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavljaju 

upravna tijela na način propisan općim aktom Grada Krka kojim se uređuje 

ustrojstvo i način rada upravnih tijela.  

 

Članak 86. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik.  

Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog 
odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava 
povjerene mu poslove. 
________________________________________________________________ 


