


PRIJEDLOG 
 

Na temelju članka 4. i 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/14), sukladno 
odredbama Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16, 
98/19, 144/20 i 37/21) i članka 78. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-
goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni 
tekst i 6/21)), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj _______________ 
2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora  

za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka 
 

 
Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka i to za: 
-  MJESNI ODBOR KRK ISTOK, 
-  MJESNI ODBOR KRK ZAPAD, 
-  MJESNI ODBOR KORNIĆ, 
-  MJESNI ODBOR MILOHNIĆ, 
-  MJESNI ODBOR POLJICA, 
-  MJESNI ODBOR SKRBČIĆ – PINEZIĆ i 
-  MJESNI ODBOR VRH. 

 
Članak 2. 

Sukladno odredbi članka 78. Statuta Grada Krka vijeća mjesnih odbora imaju pet (5) 
članova. 

 
Članak 3. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 12. lipnja 2022. godine.  
 
 

Članak 4. 
Tijela za provedbu izbora sukladno Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine« 
broj 144/12 i 121/16) i Odluke  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/14) su: 
- Stalni i prošireni sastav izbornog povjerenstva koji posebnim rješenjem imenuje 

Gradonačelnik Grada Krka, 
- Birački odbori koje posebnim rješenjem imenuje Gradsko izborno povjerenstvo. 
Zaštitu izbornog prava provodi se sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima i 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora u području Grada Krka. 

 
Članak 5. 

Na tijek i postupak izbora za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se odredbe 
Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« br. 144/12, 121/16, 98/19, 144/20 i 
37/21) i Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka 
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 6/14). 
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Članak 6. 
Sve potrebne obrasce za podnošenje kandidacijskih lista, političke stranke i birači 
mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu Grada Krka u prostorijama Odsjeka za opće, 
pravne i kadrovske poslove, radnim danom od 10,00 do 15,00 sati. 
 

Članak 7. 
Prijedlozi kandidacijskih lista, zajedno s dostavljanjem očitovanja i prihvaćanja 
kandidature dostavljaju se Gradskom izbornom povjerenstvu. 
Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku 14 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, tj. do 24,00 sata zadnjeg dana roka 
(___. svibnja 2022. godine). 

 
Članak 8. 

Sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća 
Izborno povjerenstvo će u roku 72 sata od isteka roka za kandidiranje objaviti na 
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Krka te na oglasnoj ploči mjesnog odbora za 
čije se Vijeće izbori provode. 

 
Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na lokalnoj radio postaji, oglasnoj 
ploči i mrežnoj stranici Grada Krka te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se 
provode izbori. 
 
 
KLASA:  026-03/22-01/ 
UR.BROJ: 2170-9-01-22-3 
Krk,  ___. ožujka  2022.  

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 

                                                                                                   Predsjednik  
                                                                                       Nikša Franov, ing.građ., v. r. 
 
Napomena: 
- Odluka o raspisivanju izbora…bit će objavljena 

u “SN PGŽ“, broj ___/22 od ___.04.2022. 
 

 
Obrazloženje: 
 
Zakonom 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) pored ustrojstva, djelokruga i načina rada 
jedinica lokalne samouprave uređena je i mjesna samouprava – mjesni odbori koji se 
osnivaju statutom kao oblik sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima  
od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
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Na temelju uvodnog Zakona i Statuta Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka je na 
sjednici 11. ožujka 2014. godine donijelo Odluku o izboru članova vijeća mjesnih 
odbora na području Grada Krka koja je objavljena u “Službenim novinama Primorsko-
goranske županije“ broj 6/14. 
 
Predmetnom Odlukom uređuje se postupak, mandat članova, kandidiranje, tijela za 
provedbu izbora, provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, 
zaštita izbornog prava, konstituiranje vijeća te druga pitanja vezana za provedbu 
izbora za vijeća mjesnih odbora. 
 
Kako dosadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora uskoro ističe četverogodišnji 
mandat, odnosno zadnji izbori na temelju Odluke Gradskog vijeća prethodnog saziva 
održani su 10. lipnja 2018. godine, pristupilo se pripremi nacrta Odluke o 
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka u 
tekućoj 2022. godini. 
 
Za dan provedbe izbora predlaže se nedjelja 12. lipnja 2022. godine. 
 
Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija, održanoj 28. ožujka 2022. godine, 
nakon razmatranja radnog prijedloga utvrdio Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka te se isti prijedlog 
sukladno uvodnim propisima upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje u 
cilju rasprave i donošenja. 
 
Krk, ožujak 2022. 
 
 
                                                                                                       GRADONAČELNIK 


