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GRADSKO VIJEĆE
1.
Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/16,
38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“
36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice ("Službene novine Grada Kraljevice" broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16
i 1/18), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine donijelo je
Odluku
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
Članak 1.
U Odluci o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/17) članak
1. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:
“4. Darija Perčić Petretić (predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 080-06/17-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-10
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
2.
Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. alineje 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i članka 30.
Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na
sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Kraljevicu
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Kraljevicu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 810-03/17-01/2
URBROJ: 2170/08-05-18-6
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
3.
Na temelju odredbe 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usklađenosti teksta Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Grada Kraljevice
Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.

KLASA: 214-01/18-01/2
URBROJ: 2170/08-05-18-4
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
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4.
Na temelju odredbe 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice
Članak 1.
Donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 214-01/18-01/2
URBROJ: 2170/08-05-18-5
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
5.
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13 i 33/15) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
Članak 1.
Za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci predlaže se: MIRA SOKOLIĆ
Članak 2.
Utvrđeni prijedlog prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorskogoranske županije.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.

KLASA: 021-05/18-04/4
URBROJ: 2170/08-05-18-6
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
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7.
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice
(„Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15. 4/16 i 1/18 ), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj
30. svibnja 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe
u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017.g.
Članak 1.
Prihvaća se Izvještaj Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine u ukupnoj visini
3.756,25 kn rashoda.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.

KLASA: 400-06/16-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-53
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
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8.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14) i članka 30. Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada
Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom obavlja raspodjela rezultata poslovanja utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada
Kraljevice za 2017. godinu kako slijedi:
Višak prihoda poslovanja
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
Preneseni višak iz 2016. godine
Višak prihoda nad rashodima

2.581.166 kn
2.447.321 kn
274.478 kn
408.323 kn
Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.581.166 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog
pokriva manjak prihoda od nefinacijske imovine u iznosu od 2.447.321 kuna. Uz preneseni višak iz 2016. godine u iznosu od
274.478 kn utvrđuje se ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 408.323 kuna.
Članak 3.
Višak prihoda u iznosu od 408.323 kuna raspoređuje se na:
K100309 Projekt „Putovima Frankopana“
1089.5 Projektna dokumentacija 250.000 kn
A100514 Javni radovi
1146.1 Plaće za redovan rad gerontodomaćice 20.000 kn
1146.2 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.000 kn
1146.3 Naknada za prijevoz 2.000 kn
1146.5 Ostali materijalni rashodi 2.823 kn
K101404 Prostorno planska dokumentacija
1179.1 UPU Uvala Črišnjeva 18.000 kn
1179.5 UPU Podbanj 2.1. 86.000 kn
1182 UPU Šmrika 26.500 kn.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 400-06/16-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-50
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
9.
Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
30. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15 i 4/16, 1/18), Gradsko vijeće Grada
Kraljevice na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2018. godine donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
Članak 1.
Utvrđuje se da je tijekom 2017. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Utrošak električne energije na cijelom području Grada
Kraljevice
Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne
rasvjete. Popravak kvarova, zamjena starih svjetiljki,
zamjena i rekonstrukcija stupova, manja proširenja javne
rasvjete te blagdansko ukrašavanje.
UKUPNO:
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Planirano/KN

Izvršeno/KN

365.000,00

365.619,86

680.000,00
1.045.000,00

698.021,25
1.063.641,11

Petak, 1. lipnja 2018.
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Održavanje zelenih površina i čistoće zelenih površina.
Program obuhvaća održavanje travnatih površina i biljnog
pokrova košnja travnjaka 83.590 m2, orezivanja i
pročišćavanja živice 124 m, orezivanje i pročišćavanje
grmlja 1.625 m2, sadnja i prihranjivanje grmlja i živica 50
m2, čišćenje travnjaka i površina od lišća 2.630 m2 i
utovar i odvoz drvne mase 200 m3. Obuhvaća također i
održavanje cvjetnih vaza i cvijetnjaka okopavanje i
prihranjivanje vaza 5 kom; cvijetnjaci 21 m2, sadnja
cvijeća 78 m2, okopavanje prihranjivanje, orezivanje i
formiranje biljaka i grmova 1 godišnje, zalijevanje 3 puta
tjedno od 15.05. do 15.09. Orezivanje i čišćenje debla
stabala i krošnji do 4,00 m - 100 kom, uklanjanje osušenih
stabala i stabala koji smetaju po nalogu 10 kom, iskop
panja 2 kom i sadnja novih stabala 5 kom.
Komunalne akcije Mjesnih odbora.
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240.000,00

223.268,96

20,000,00

14.302,52

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE
OPREME
Održavanje urbane opreme. Obuhvaća popravak
oštećenja autobusnih čekaonica, popravak i zamjenu
klupa i košarica za smeće. Održavanje obuhvaća 16
autobusnih čekaonica, te prosječno 20 klupa i 30 košarica.
Program obuhvaća i radove na popravku i zamjeni
oštećene opreme dječjih igrališta, stupića i ograda.
UKUPNO:

150.000,00

144.262,03

410.000,00

381.833,51

240.000,00

223.268.96

55.000,00

55.012,50

30.000,00

29.750,00

325.000,00

308.031,46

260.000,00

241.617,50

80.000,00

65.601,33

50.000,00

47.737,50

ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Čišćenje javno prometnih površina i odvoz krupnog
otpada. Obuhvaća sukladno godišnjem programu
pražnjenje košarica za smeće 4.297 kom te rad dežurne
službe (grajfera) na skupljanju krupnog otpada 34 dana po
8 sati i vozila za uske ulice 23 dana po 4 sata.
Čišćenje tržnice, autobusnih čekaonica, pothodnika i
dječjih igrališta. Obuhvaća čišćenje pothodnika u ul. Fara,
održavanje čistoće 16 aut. čekaonica, čišćenje prostora
"tržnice", dječjih igrališta Turkovićeva i F. Pavešića, te
atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša zdravstvene
stanice.
Sanacija divljih deponija. Obuhvaća radove na uklanjanju i
zbrinjavanju otpada po posebnim nalozima odnosno onog
koji nije obuhvaćen redovnim programom. Predviđene su 3
pozicije na saniranju, stara cesta Šmrika Kraljevica, cesta
Kraljevica - most Krk i Dražina
UKUPNO:
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Čišćenje - pometanje javno prometnih površina prema
godišnjem programu. Program uključuje pometanje s
odvozom i zbrinjavanjem prikupljenog otpada 5.596.635
m2
Održavanje linijskog zelenila uz ceste. Program obuhvaća
sječenje grmlja i granja sa zbrinjavanjem otpada u dužini od
5.664 m. Košenje trave i korova i čišćenje bankine širine 1m
sa skupljanjem otkosa i zbrinjavanjem otpada u dužini od
25.350 m. Čišćenje riglova i kanala 3.910 m. Sječenje
grmlja i granja te košenje uz stepenice i šetnice u dužini m
2.830. bankina prema programu održavanja zelenih
površina
Održavanje prometne signalizacije. Obuhvaća održavanje i
redovitu izmjenu oštećene i dotrajale vertikalne prometne
signalizacije 20 kom, dobava i postava nedostajuće
prometne signalizacije 10 kom, obnova i iscrtavanje
horizontalne prometne signalizacije i redoviti pregled i
održavanje popisa prometne signalizacije.

Petak, 1. lipnja 2018.
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Zimski program. Obuhvaća sve potrebne radnje prema
Operativnom planu za održavanje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11. tekuće godine do
15.03. naredne godine. Program se provodi u dvije razine
prioriteta i 3 stupnja pripravnosti. U prvoj razini prioriteta je
obuhvaćeno 10,01 km cesta, a u drugoj razini je
obuhvaćeno je 7,48 km nerazvrstanih cesta. Program
predviđa i čišćenje pijeska nakon završetka zime.
Popravak gornjeg stroja cesta
Popravci oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih
jama, održavanje metalnih ograda i popravci rubnjaka,
zidova. Program popravka kolnika i pločnika obuhvaća
2.000 m2 u 4 naselja. Manji pojedinačni zahvati na
nerazvrstanim cestama prema potrebama.
Popravak ulice Kalina
Čišćenje slivnika i sanacija oborinske odvodnje
Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama.
Programom se predviđa 25 kom ručnog čišćenja, 212 kom
strojnog čišćenja
slivnika povezanih na mješovitu
kanalizaciju i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s
upojnim bunarima i propustima.
Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća
izradu dodatnih rešetki slivnika, propusta i dr. na kritičnim
mjestima. Predviđa se sanacija problematičnih pozicija.
(Ulica Kalina, Ulica M. Šenoe, Randićeva ulica)
Vodna naknada
UKUPNO
ODRŽAVANJE GROBLJA
Obuhvaća čišćenje i održavanje površina na grobljima
54.000 m2, čišćenje otpada nakon pogreba 60 kom,
čišćenje i održavanje užeg okoliša oko zidova groblja 840
m2 i zbrinjavanje otpada s groblja. Obuhvaćena je i košnja
zelenih površina 15.560 m2, uređenje i čišćenje uz rub
staza, grobova, ivičnjaka, stabla i grmlja sa zbrinjavanjem
otpada. Uključeno je i orezivanje grana koje ulaze u groblje
sa susjednih terena i čišćenje ogradnih zidova od raslinja
200 m. Stavka uključuje i uklanjanje preraslih i osušenih
stabala.
Pogrebne usluge. Obuhvaća organizaciju pogreba I
sahranu pokojnika.
Održavanje objekata na grobljima. Tekuće održavanje
mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidova i
staza.
Prijevoz pokojnika
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
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40.000,00

40.146,25

350.000,00

347.518,54

560.000,00

560.608,16

150.000,00

69.845,37

17.000,00
1.507.000,00

14.028,65
1.387.103,30

81.000,00

80.997,00

110.000,00

121.666,43

40.000,00
15.000,00

26.450,16
2.450,00

246.000,00
3.533.000,00

231.563,59
3.372.172,97

Članak 2.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu sredstva za izvršenje Programa planirana i izvršena su kako
slijedi:
Planirano /kn
2.800.000

Izvršeno /kn
2.738.315

iz sredstava naknade za održavanje groblja

200.000

199.980

ostali izvori

473.000

473.000

3.473.000

3.411.295

iz komunalne naknade u iznosu od

UKUPNO

Članak 3.
Ovo izvješće biti će objavljeno u „Službenim novinama Grada Kraljevice“
KLASA: 400-06/16-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-51
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.
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12.
Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
30. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice” broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada
Kraljevice na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2018. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Članak 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu mijenja se i glasi:
Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od komunalne naknade, naknada
za održavanje groblja i ostalih proračunskih prihoda.
Plan
Komunalna naknada

Promjena

2.800.000

Naknada za grobna mjesta

2.800.000

−

200.000

UKUPNO

Novi plan
−

200.000

−

3.000.000

3.000.000

Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 3.000.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih
djelatnosti:
Plan
Održavanje javne rasvjete

800.000

Održavanje javnih površina

410.000

Održavanje čistoće

385.000

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.113.000

Održavanje groblja

166.000

Javna vatrogasna djelatnost

126.000

UKUPNO

3.000.000

Promjena
−205.000,00
−25.000,00
14.000,00
−70.000,00
9.000,00
277.000,00
0

Novi plan
595.000
385.000
399.000
1.043.000
175.000
403.000
3.000.000

Održavanje komunalne infrastrukture i sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se kako slijedi: šta
se tiče održavanja groblja
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Utrošak električne energije na cijelom području Grada
Kraljevice
Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak
javne rasvjete. Popravak kvarova, zamjena starih
svjetiljki, zamjena i rekonstrukcija stupova, manja
proširenja javne rasvjete te blagdansko ukrašavanje.

Plan

Promjena

Novi plan

300.000,00

20.000,00

320.000,00

200.000,00

50.000,00

250.000,00

300.000,00

−300.000,00

0

−

25.000,00

25.000,00

800.000,00

-205.000,00

595.000,00

Naknada za JPP
Nadzor nad projektom JPP
UKUPNO
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I ČISTOĆE
ZELENIH POVRŠINA

Petak, 1. lipnja 2018.
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Održavanje zelenih površina i čistoće zelenih površina.
Program obuhvaća održavanje travnatih površina i
biljnog pokrova košnja travnjaka 83.590 m2, orezivanja i
pročišćavanja živice 124 m, orezivanje i pročišćavanje
grmlja 1.625 m2, sadnja i prihranjivanje grmlja i živica 50
m2, čišćenje travnjaka i površina od lišća 2.630 m2 i
utovar i odvoz drvne mase 200 m3. Obuhvaća također i
održavanje cvjetnih vaza i cvijetnjaka okopavanje i
prihranjivanje vaza 5 kom; cvijetnjaci 21 m2, sadnja
cvijeća 78 m2, okopavanje prihranjivanje, orezivanje i
formiranje biljaka i grmova 1 godišnje, zalijevanje 3 puta
tjedno od 15.05. do 15.09. Orezivanje i čišćenje debla
stabala i krošnji do 4,00 m - 100 kom, uklanjanje
osušenih stabala i stabala koji smetaju po nalogu 10
kom, iskop panja 2 kom i sadnja novih stabala 5 kom.
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240.000,00

−25.000,00

215.000,00

20.000,00

−

20.000,00

150.000,00

−

150.000,00

410.000,00

−25.000,00

385.000,00

ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Čišćenje javno prometnih površina i odvoz krupnog
otpada. Obuhvaća sukladno godišnjem programu
pražnjenje košarica za smeće 4.297 kom te rad dežurne
službe (grajfera) na skupljanju krupnog otpada 38 dana
po 8 sati i vozila za uske ulice 23 dana po 4 sata.

300.000,00

20.000,00

320.000,00

Čišćenje tržnice, autobusnih čekaonica, pothodnika i
dječjih igrališta. Obuhvaća čišćenje pothodnika u ul.
Fara, održavanje čistoće 18 aut. čekaonica, čišćenje
prostora "tržnice", dječjih igrališta Turkovićeva i F.
Pavešića, te atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša
zdravstvene stanice.

55.000,00

−6.000,00

49.000,00

30.000,00

−

30.000,00

385.000,00

14.000,00

399.000,00

300.000,00

25.000,00

325.000,00

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

Komunalne akcije Mjesnih odbora.
ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE
OPREME
Održavanje urbane opreme. Obuhvaća popravak
oštećenja autobusnih čekaonica, popravak i zamjenu
klupa i košarica za smeće, popravak zaštitne ograde i
stupića. Održavanje obuhvaća 18 autobusnih čekaonica,
te prosječno 20 klupa i 30 košarica. Program obuhvaća i
radove na popravku i zamjeni oštećene opreme dječjih
igrališta, te nabavi nove opreme.
UKUPNO

Sanacija divljih deponija. Obuhvaća radove na
uklanjanju i zbrinjavanju otpada po posebnim nalozima
odnosno onog koji nije obuhvaćen redovnim programom.
Pozicije saniranja određuju se na temelju stanja
postojećih i novonastalih deponija.
UKUPNO

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Čišćenje - pometanje javno prometnih površina prema
godišnjem programu. Program uključuje pometanje s
odvozom i zbrinjavanjem prikupljenog otpada 5.596.635
m2.
Održavanje linijskog zelenila uz ceste. Program
obuhvaća sječenje grmlja i granja sa zbrinjavanjem
otpada u dužini od 5.664 m. Košenje trave i korova i
čišćenje bankine širine 1m sa skupljanjem otkosa i
zbrinjavanjem otpada u dužini od 25.350 m. Čišćenje
rigola i kanala 3.910m. Sječenje grmlja i granja te
košenje uz stepenice i šetnice u dužini 2.830m. bankina
prema programu održavanja zelenih površina.

Petak, 1. lipnja 2018.
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Održavanje
prometne
signalizacije.
Obuhvaća
održavanje i redovitu izmjenu oštećene i dotrajale
vertikalne prometne signalizacije 20 kom, dobava i
postava nedostajuće prometne signalizacije 10 kom,
obnova i iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije
i redoviti pregled i održavanje popisa prometne
signalizacije.
Zimski program. Obuhvaća sve potrebne radnje prema
Operativnom planu za održavanje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima za razdoblje od 15.11. tekuće godine
do 15.03. naredne godine. Program se provodi u dvije
razine prioriteta i 3 stupnja pripravnosti. U prvoj razini
prioriteta je obuhvaćeno 10,01 km cesta, a u drugoj razini
je obuhvaćeno je 7,48 km nerazvrstanih cesta. Program
predviđa i čišćenje pijeska nakon završetka zime.
Popravak gornjeg stroja cesta.
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50.000,00

5.000,00

55.000,00

40.000,00

−

40.000,00

400.000,00

−

400.000,00

100.000,00

−

100.000,00

−

23.000,00

−70.000,00

1.043.000,00

Popravci oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih
jama, održavanje metalnih ograda i popravci rubnjaka,
zidova. Program popravka kolnika i pločnika obuhvaća
2.000 m2 u 4 naselja. Manji pojedinačni zahvati na
nerazvrstanim cestama prema potrebama.
Čišćenje slivnika i sanacija oborinske odvodnje
Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama.
Programom se predviđa 25 kom ručnog čišćenja, 212
kom strojnog čišćenja slivnika povezanih na mješovitu
kanalizaciju i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s
upojnim bunarima i propustima.
Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća
izradu dodatnih rešetki slivnika, propusta, upojnih bunara
i dr. na kritičnim mjestima.
Vodna naknada

23.000,00
UKUPNO

1.113.000,00

ODRŽAVANJE GROBLJA

Obuhvaća čišćenje i održavanje površina na grobljima
54.000 m2, čišćenje otpada nakon pogreba 60 kom,
čišćenje i održavanje užeg okoliša oko zidova groblja
840 m2 i zbrinjavanje otpada s groblja. Obuhvaćena je i
košnja zelenih površina 15.560 m2, uređenje i čišćenje
uz rub staza, grobova, ivičnjaka, stabla i grmlja sa
zbrinjavanjem otpada. Uključeno je i orezivanje grana
koje ulaze u groblje sa susjednih terena i čišćenje
ogradnih zidova od raslinja 200 m. Stavka uključuje i
uklanjanje preraslih i osušenih stabala.
81.000,00
Održavanje objekata na grobljima. Tekuće održavanje
mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidova i
staza.
Prijevoz pokojnika
UKUPNO

9.000,00

90.000,00

−

70.000,00

15 .000,00

−

15.000,00

166.000,00

9.000,00

175.000,00

70.000,00

Članak 2.
Članak 5. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu mijenja se i glasi:
Ovim Programom osigurava se i dio sredstva za javnu vatrogasnu djelatnost:

Petak, 1. lipnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE

Redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i
Dobrovoljnog vatrogasnog društva koja se obavlja
sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Grada Kraljevice.

126.000,00
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277.000,00

Članak 3.
Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 400-06/17-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-31
Kraljevica, 30. svibnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Špalj, v.r.

403.000,00
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14.
ODBOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST
Na temelju svoje nadležnosti iz članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj
5/14, 6/15 i 2/18), Odbor za normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Kraljevice utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada
Kraljevice.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Kraljevice obuhvaća tekst Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 4/14)
Ispravak Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 5/14), Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice
(“Službene novine Grada Kraljevice 5/15), Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice 4/16) i
Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18) u kojima je
utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
KLASA: 021-05/14-01/1
URBROJ: 2170/08-05-18-12
Kraljevica, 9. travnja 2018.
Predsjednik
Odbora za normativnu djelatnost
Nikola Rodin, v.r.
STATUT GRADA KRALJEVICE
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Kraljevice, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela Grada Kraljevice, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s
drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada
Kraljevice.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira
u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Grad Kraljevica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
Grad Kraljevica obuhvaća područja naselja: Kraljevica, Bakarac, Šmrika, Križišće, Veli Dol, Mali Dol.
Granice područja Grada Kraljevice idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja Grada Kraljevice.
Granice Grada Kraljevica mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.
Članak 3.
Grad Kraljevica je pravna osoba.
Sjedište Grada Kraljevice je u Kraljevici, Frankopanska 1A.
II. OBILJEŽJA GRADA KRALJEVICE
Članak 4.
Grad Kraljevica ima grb, zastavu i svečanu zastavu.
Grad Kraljevica može imati i svečanu pjesmu. Tekst i napjev svečane pjesme te način njezine uporabe uređuju se odlukom
Gradskoga vijeća.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Kraljevica i izražava pripadnost Gradu.
Način uporabe i zaštita obilježja Grada Kraljevice utvrđuje se posebnom odlukom Gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom. Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti upotrebu naziva i obilježja
Grada ostalim pravnim i fizičkim osobama radi promicanja interesa Grada Kraljevice.
Članak 5.
Grb Grada Kraljevice je oblika srcolikog trokutastog štita svijetloplave boje, u kojem je sidro zlatne boje postavljeno po dužini štita,
a zlatna kruna, s tri peterolisna izdanka i dva trolisna međuizdanka, postavljena je po sredini štita preko sidra.
Članak 6.
Zastava Grada Kraljevice je jednobojna - tamnoplave boje, s gradskim grbom smještenim u sjecištu dijagonala. Visina grba je
dvije trećine visine zastave, a rub grba je obrubljen tankom zlatnom rubnom trakom.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Svečana zastava Grada Kraljevice je tamnoplavi gonfalon s tri pravokutna repa, grbom u sredini, zlatnim natpisom imena Grada
iznad njega i zlatnim grančicama smokve ispod njega. U tri pravokutna repa gonfalona nalazi se zlatni stilizirani cvjetni pleter.
Članak 7.
Dan Grada Kraljevice je 6. prosinac, blagdan Sv. Nikole (Mikule), koji se svečano slavi kao gradski blagdan.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada
Kraljevice, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog
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okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, zaštite i spašavanja i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome
usmjerene.
(Članak 8. izmijenjen, riječ „značenja“ zamijenjena je riječju „značaja“ te riječ „športa“ zamijenjena je riječju „sport“,
izmjena stupila na snagu 30. rujna 2015., „Službene novine Grada Kraljevice 5/15).
Članak 9.
Javna priznanja Grada Kraljevice su:
1.

Počasni građanin Grada Kraljevice,

2.

Nagrada Grada Kraljevice za životno djelo,

3.

Godišnja nagrada Grada Kraljevice,

4.

Zahvalnice Grada Kraljevice.

(Članak 9. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 30. rujna 2015., „Službene novine Grada Kraljevice“ 5/15).
Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju
priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Kraljevica uspostavlja i
održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
Članak 12.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.)
o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća
Članak 13.
Sporazum o suradnji Grada Kraljevice i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 14.
Grad Kraljevica je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i
zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Kraljevice.
Članak 15.
U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu, Grad Kraljevica:
•
poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Kraljevice, razvijanje poduzetničke
klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti i poduzetničkih aktivnosti u Gradu Kraljevici,
•
osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,
•
raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice,
•
osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području
predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture i sporta,
•
osigurava ostvarivanje prava iz socijalne skrbi radi zaštite životnog standarda socijalno ugroženih osoba,
•
osigurava uvjete za unapređivanje i zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje prirode,
•
osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,
•
vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,
•
osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja te drugih akata
vezanih uz gradnju na načelima održivog razvoja,
•
promiče zaštitu i očuvanje prirodnih dobara i kulturne baštine,
•
osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih interesa i potreba građana,
•
potiče razvoj udruga građana,
•
provodi mjere za zaštitu potrošača,
•
njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje, a posebice one vezane uz pomorsku orijentaciju,
•
osigurava provođenje mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti,
•
osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje,
•
obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Grada
Kraljevice.
Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada Kraljevice u skladu sa zakonom i ovim
Statutom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Članak 16.
Grad Kraljevica može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne
samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe,
zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka odlučuje Gradsko vijeće.

Petak, 1. lipnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE

BROJ 3 - STRANICA 43

Temeljem odluke Gradskog vijeća Gradonačelnik Grada Kraljevice će sklopiti sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela
kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od
značaja za to tijelo.
Članak 17.
Gradsko vijeće Grada Kraljevica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je
obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Primorsko - goransku županiju,
u skladu s njezinim statutom.
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu:
referendum) i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća,
Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Kraljevici i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje
referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području
Grada Kraljevice, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o
raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Kraljevici, predsjednik Gradskog vijeća dužan
je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u
roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen
od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom
vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave
kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Pravo glasovanja na referendum imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice i upisani su u popis birača.
Odluka donesena na referendum obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendum koja nije
obvezatna.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
(U članku 19. stavku 4. riječi: „Gradsko vijeće dostaviti će“ zamijenjene su riječima „predsjednik Gradskog vijeća dužan
je dostaviti“, a brojka „8“ zamijenjena brojkom „30“, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada
Kraljevice“ 1/18).
Članak 20.
Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača na području Grada Kraljevice ili 2/3 vijećnika.
Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s
člankom 19. stavkom 4. ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
Gradu.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim predložilo 2/3
vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih
izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.
(U članku 20. stavku 2. brisana točka i dodane su riječi „ili 2/3 vijećnika. Stavak 3. izmijenjen. Dodan novi stavak 4.
Dosadašnji stavak 4. postao stavak 5. Dosadašnji stavak 5. postao stavak 6. te se u istom brojka „12“ zamijenila brojkom
„6“, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 21.
Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za
opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis
birača.
Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.
Članak 22.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada Kraljevice
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
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Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se
mišljenje treba dostaviti.
Članak 23.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora. Zborove građana može iznimno sazvati i Gradsko vijeće.
Zbor građana saziva se za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.
Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva zbor
građana.
Zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem medija, oglašavanjem na plakatima, lecima, oglasnim
pločama mjesnih odbora i Grada Kraljevice te putem internet stranica i slično.
Članak 24.
Zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg ovlasti predsjednik. Iznimno, ukoliko
zbor građana saziva Gradsko vijeće, zbor građana vodi predsjednik Gradskog vijeća ili jedan od potpredsjednika kojeg predsjednik
Gradskog vijeća ovlasti.
Članak 25.
Odluke na mjesnom zboru građana donose se javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Za pravovaljano
izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije
područje ili dio područja je sazvan zbor građana.
Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.
Članak 26.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga
Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u
popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 27.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Kraljevice kao i na rad njegovih upravnih
tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja
svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe Gradonačelnik Grada Kraljevice odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku
od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke
i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada Kraljevice, te ukoliko postoje tehničke
pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (elektroničnim poštom, kontakt obrascem na internet stranicama i na druge
prikladne načine).
VII. TIJELA GRADA KRALJEVICE
Članak 28.
Tijela Grada Kraljevice su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
1. Gradsko vijeće
Članak 29.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Grada
Kraljevice, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi
i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i
zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.
Članak 30.
Gradsko vijeće:
−
donosi Statut Grada Kraljevice,
−
donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
−
donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice,
−
donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
−
donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
−
donosi odluku o privremenom financiranju,
−
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih
člankom 44. stavak 7. ovoga Statuta,
−
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada
Kraljevice i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad Kraljevica,
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odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Kraljevice u trgovačkim društvima kojih je
Grad Kraljevica osnivač,
donosi odluku o promjeni granice Grada Kraljevice,
donosi prostorne dokumente o uređenju Grada Kraljevice,
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Kraljevicu,
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, čiji je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
odlučuje o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Kraljevice,
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
osniva radna i savjetodavna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješuje njihove članove,
odlučuje o pokroviteljstvima društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad
Kraljevicu od iznosa od 50.000,00 kuna,
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

(Alineja 7., Ispravak pogreške u pisanju, umjesto riječi: „člankom 47“ trebaju stajati riječi: „člankom 44“, „Službene
novine Grada Kraljevice“ 5/14, 9. rujna 2014.g.).
(U članku 30. stavku 1. alineji 7. riječi „raspolaganju ostalom imovinom“ brišu se i dodaju se riječi: „drugom raspolaganju
imovinom.“, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 31.
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
U pravilu potpredsjednici Gradskog vijeća se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik,
potpredsjednici i članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 32.
Predsjednik Gradskog vijeća:
−
zastupa Gradsko vijeće,
−
saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
−
predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
−
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
−
brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
−
održava red na sjednici Gradskog vijeća,
−
usklađuje rad radnih tijela,
−
potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
−
brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
−
brine se o zaštiti prava vijećnika,
−
obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.
Članak 33.
Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.
Članak 34.
Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću u trenutku stjecanja uvjeta sukladno Ustavu i
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Članak 35.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog
na redovnim izborima, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.
Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
(U članku 35. stavak 1. izmijenjen. Iza stavka 3. dodan novi stavak 4. Dosadašnji stavak 4. postao stavak 5., izmjena
stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
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Članak 36.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
−
ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i
ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
−
ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
−
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
−
ako mu prestane prebivalište na području Grada Kraljevice, danom prestanka prebivališta,
−
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom
njegovog prestanka,
−
smrću.
Članak 37.
Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina vijećnika, a odluke donosi većinom glasova nazočnih
članova.
Statut Grada Kraljevice, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.
Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.
Članak 38.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću
člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona i ovog
Statuta.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev
Mandatnom odboru u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog
dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 39.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
−
sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
−
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
−
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
−
postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
−
postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
−
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
−
prihvatiti se članstva u najviše 4 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,
−
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i
tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme
obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 40.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza
i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga
pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće može posebnom odlukom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova
Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u
obavljanju njihovih dužnosti.
Članak 41.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
−
Mandatni odbor,
−
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja,
−
Odbor za normativnu djelatnost,
−
Odbor za ravnopravnost spolova.
Članak 42.
Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i
razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga
u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama. Radna tijela Gradskog
vijeća podnose godišnje izviješće o svome radu do 31. ožujka za prethodnu godinu.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 2. ovog članka, od pojedinog radnog tijela tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz
njegovog djelokruga.
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Članak 43.
Gradsko vijeće sukladno zakonskim odredbama osniva Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Kraljevice koje promiče i
zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
2. Gradonačelnik
Članak 44.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim
Zakonom.
Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s
Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.
Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovoga članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.
Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:
−
priprema prijedloge općih akata,
−
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
−
utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
−
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
općim aktom Gradskog vijeća,
−
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada Kraljevice u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
−
utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Kraljevice u trgovačkim društvima
kojih je Grad Kraljevica osnivač,
−
imenuje i razrješuje predstavnike Grada Kraljevice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
iz članka 30. alineje 14. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
−
upravlja prihodima i rashodima Grada Kraljevice,
−
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Kraljevice,
−
odlučuje o pokroviteljstvima društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad
Kraljevicu do iznosa od 50.000,00 kuna,
−
donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Kraljevice,
−
imenuje i razrješava pročelnika/e upravnih tijela,
−
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
−
utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Kraljevice,
−
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
−
usmjerava djelovanje upravnog/ih odjela i službi Grada Kraljevice u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
Kraljevice, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Kraljevici,
−
nadzire rad upravnog/ih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
−
podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
−
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
−
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
−
osniva svoja savjetodavna tijela te bira i razrješuje njihove članove,
−
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
U slučaju iz stavka 6. alineje 5. Gradonačelnik, može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno
drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Kraljevice i provedeno
u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 6. alineje 7. ovog članka u prvom broju “Službenih
novina Grada Kraljevice” koji slijedi nakon donošenja te odluke.
(U članku 44. stavku 6. alineja 5. izmijenjena. U stavku 7. u prvoj rečenici riječi: „raspolaganju ostalom imovinom.“
zamijenjene riječima: „drugom raspolaganju imovinom.“, a u trećoj rečenici riječi: „raspolaganje ostalom imovinom“
zamijenjene riječima „drugo raspolaganje imovinom“. Dodan novi stavak 8., izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018.,
„Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 45.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost
akata upravnih tijela Grada Kraljevice.
Članak 46.
Gradonačelnik podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to, prvo polugodišnje izvješće do 30. rujna, a drugo polugodišnje
izvješće do 31. ožujka naredne godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan
zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
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Članak 47.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća.
Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8
dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od
primjene općeg akta.
Članak 48.
Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u
obavljanju svoje dužnosti.
Članak 49.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za
njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.
Članak 50.
Gradonačelnik može obavljati dužnost profesionalno.
Zamjenik gradonačelnika može obavljati dužnost profesionalno.
Članak 51.
Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.
Pročelnik upravnog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom i odredbama ovoga Statuta.
VII. UPRAVNA TIJELA
Članak 52.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kraljevice, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad Kraljevicu, ustrojavaju se upravna tijela Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu:
upravna tijela).
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje Gradonačelnik.
Gradsko vijeće može donijeti odluku da se za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kraljevice ustroji
jedinstveni upravni odjel.
(U članku 52. u stavku 4. iza riječi “obavljanje“ dodana riječ “svih“, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene
novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 53.
Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju
provođenje općih akata tijela Gradskog vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi gradonačelnik.
(Članak 53. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 54.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
odgovorna su Gradonačelniku.
Članak 55.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Grada Kraljevice i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Članak 56.
Upravna tijela i službe Grada Kraljevice dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih
osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
VIII. JAVNE SLUŽBE
Članak 57.
Grad Kraljevica u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe
građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Članak 58.
Grad Kraljevica osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova,
drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Kraljevica može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora, ugovora o
koncesiji i dr.
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IX. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 59.
Na području Grada Kraljevice osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu
razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom
se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 60.
Mjesni odbori na području Grada Kraljevice su: Bakarac, Kraljevica, Križišće i Šmrika.
Pod područjem mjesnog odbora, razumijeva se zaokružena prostorna jedinica na području Grada Kraljevice.
Područje mjesnog odbora Kraljevica utvrđeno je granicama statističkog naselja Kraljevica. Područje mjesnog odbora Šmrika
utvrđeno je granicama statističkog naselja Šmrika. Područje mjesnog odbora Križišće utvrđeno je granicama statističkog naselja
Križišće, Mali dol i Veli dol. Područje mjesnog odbora Bakarac utvrđeno je granicama statističkog naselja Bakarac.
Članak 61.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora, 2/3 vijećnika i gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.
Članak 61. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 62.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište
mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 63.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim
zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja
i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema
prijedloga.
Članak 64.
Područje i granice mjesnog odbora se mogu mijenjati u slučaju:
−
osnivanja novog mjesnog odbora,
−
izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora,
−
spajanja mjesnih 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.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog
odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 65.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 66.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima,
tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se
vijeće bira.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba
zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
(U članku 66. dodan stavak 4. Dosadašnji stavak 4. postao stavak 5., izmjena i dopuna stupila na snagu 2. rujna 2016.,
„Službene novine Grada Kraljevice“ 4/16).
Članak 67. (BRIŠE SE)
(Izmjena stupila na snagu 2. rujna 2016., „Službene novine Grada Kraljevice“ 4/16).
Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, slijedeći broj članova:
−
Vijeće mjesnog odbora Bakarac - 5 članova
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Vijeće mjesnog odbora Kraljevica - 9 članova
Vijeće mjesnog odbora Križišće - 5 članova
Vijeće mjesnog odbora Šmrika - 7 članova

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran poslovno sposoban hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima
prebivalište na području mjesnog odbora.
Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem većinom glasova svih članova, na vrijeme od
četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora:
−
donosi program rada mjesnog odbora i izviješće o radu mjesnog odbora,
−
donosi pravila mjesnog odbora,
−
donosi poslovnik o svom radu,
−
donosi financijski plan i godišnji obračun o izvršenju financijskog plana,
−
bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora,
−
saziva mjesne zborove građana,
−
surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Kraljevice,
−
osniva radna tijela (odbore i pododbore) vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,
−
odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Kraljevice za pojedine namjene sukladno općim aktima
Gradskog vijeća,
−
surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
−
obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Članak 71.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju
brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih
potreba na svom području.
Vijeće mjesnog odbora Program rada donosi najkasnije 60 dana od dana konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
Članak 72.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 73.
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 74.
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.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.
Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora odlučuje na sjednicama. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova vijeća, uključujući i
predsjednika.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Članak 76.
Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:
−
proračuna Grada Kraljevice
−
sredstava koja mjesni odbor ostvari svojom djelatnošću
−
pomoći i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima.
Mjesni odbor nema zaseban žiro račun.
(U članku 76. stavku 1. alineji 3. iza riječi „pomoći“ zarez i riječ „dotacija“ brisane, izmjena stupila na snagu 21. veljače
2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
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Članak 77.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim
se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.
Članak 78.
Mjesni odbori podnose izviješće o svome radu Gradonačelniku najmanje jednom tromjesečno, a Gradonačelnik podnosi
Gradskom vijeću polugodišnje izvješće o radu mjesnih odbora i to, prvo polugodišnje izvješće do 30. rujna, a drugo polugodišnje
izvješće do 31. ožujka naredne godine.
Gradsko vijeće ili Gradonačelnik može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od pojedinog vijeća mjesnog odbora tražiti izvješće
o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Članak 79.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.
Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila
mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
U članku 79. stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).

X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA KRALJEVICA
Članak 80.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Kraljevici, čine imovinu Grada.
Članak 81.
Imovinom Grada Kraljevice upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog
gospodara.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada Kraljevice donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju
općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice.
(U članku 81. stavku 1. riječ „domaćina“ zamijenjena riječju „gospodara“, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018.,
„Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 82.
Grad Kraljevica ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Kraljevice su:
−
gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
−
prihodi od stvari u vlasništvu Grada Kraljevice i imovinskih prava,
−
prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Kraljevice odnosno u kojima Grad ima udjele ili
dionice,
−
prihodi od naknada za koncesije,
−
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Kraljevica u skladu sa zakonom,
−
udio u zajedničkom porezu,
−
sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
−
donacije pravnih i fizičkih osoba,
−
drugi prihodi određeni zakonom.
(U članku 82. stavku 2. alineja 4. izmijenjena. Alineja 6. i alineja 7. izmijenjena, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018.,
„Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 83.
Vrste gradskih poreza, visina stope gradskog prireza porezu na dohodak, visina gradskih poreza, obračun i način plaćanja
gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu
sa zakonom.
Članak 84.
Grad Kraljevica se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih
zakona.
Grad Kraljevica može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.
Članak 85.
Temeljni financijski akt Grada Kraljevice je proračun.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada iskazuju se u proračunu Grada.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 86.
Proračun Grada Kraljevice i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 87.
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Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje
u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće, na prijedlog
gradonačelnika, do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
(Članak 87. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 88.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti
po postupku propisanim zakonom.
(Članak 88. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 89.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kraljevice nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo
zakonom određeno tijelo.
XI. AKTI GRADA
Članak 90.
Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o
izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 91.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom
ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 92.
Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 93.
Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada
upravnih tijela.
(Članak 93. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
Članak 94.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske
županije.
Na donošenje pojedinačnih akata se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu
sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Članak 95.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Članak 96.
Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u
Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 97.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Kraljevice i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 98.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u »Službenim novinama Grada Kraljevice«.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga
odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
(U članku 98. stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21. veljače 2018., „Službene novine Grada Kraljevice“ 1/18).
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XII. JAVNOST RADA
Članak 99.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Kraljevice je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika
Gradskog vijeća.
Članak 100.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
−
javnim održavanjem sjednica. Iznimno, nazočnost javnosti može se isključiti samo u slučajevima predviđenim posebnim
zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća,
−
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
−
objavljivanjem općih i drugih akata u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ i na internet stranicama Grada Kraljevice
Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
−
održavanjem konferencija za medije,
−
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
−
objavljivanjem općih i drugih akata u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ i na internet stranicama Grada Kraljevice.
Javnost rada upravnih tijela Grada Kraljevice osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, na internet stranicama Grada
Kraljevice i drugim oblicima javnog priopćavanja.
Članak 101.
Grad Kraljevica organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način
ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 102.
Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Kraljevice i ustanova
čiji je osnivač Grad Kraljevica.
Članak 103.
Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada Kraljevice te druge materijale u svezi s radom tijela Grada Kraljevice omogućit će
se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Grada Kraljevice kojima se
uređuje pravo na pristup informacijama.
Članak 104.
Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Kraljevice mora biti istaknut naziv tijela, a na odgovarajućem mjestu u zgradi
mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Kraljevice.
XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 105.
Način djelovanja Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
Članak 106.
Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje
sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.
XIV. PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Članak 107.
Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem
vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina kada se za to ostvare uvjeti sukladno zakonu.
Članak 108..
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici imaju pravo:
- predlagati tijelima Grada Kraljevice mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Kraljevice, uključujući davanje
prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Kraljevice,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja
nacionalne manjine.
Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općima aktom Grada Kraljevice.
Članak 109.
U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Članak 110.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana,
da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 108. ovoga Statuta.
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Članak 111.
Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove
potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Kraljevice.
U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina.
Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Grada Kraljevice mogu se koristiti isključivo za
namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.
Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.
Članak 112.
Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u
„Službenim novinama Grada Kraljevice“.
Članak 113.
Na području Grada Kraljevice, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastavu nacionalne manjine uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Kraljevice ističu pripadnici nacionalne manjine na
poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu te
u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada
se zastava vije na pola koplja.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne
manjine i to:
-

u sastavu svojih pečata i žigova

-

u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-

u zaglavljima službenih akata koje donose.
Članak 114.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.
Članak 115.
Grad Kraljevica, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih
manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
(Glava IV. PRAVA NACIONALNIH MANJINA te članci 107. – 115. dodani, izmjene i dopune stupile na snagu 30. rujna
2015., „Službene novine Grada Kraljevice“ 5/15).

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 116.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za normativnu
djelatnost Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne
može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 117.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj
21/12, 7/13, 15/13, 26/13 i „Službene novine Grada Kraljevice“ broj 2/14) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i
zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Članak 118.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 21/12, 7/13, 15/13, 26/13 i „Službene novine Grada Kraljevice“ broj 2/14).
Članak 119.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Kraljevice«.

ISPRAVAK Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/14)
U članku 30. alineja 7. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14) umjesto riječi: „člankom 47“ trebaju
stajati riječi: „člankom 44“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/15)

Petak, 1. lipnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE

BROJ 3 - STRANICA 55

Članak 4.
(Dosadašnja glava IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE postaje glava V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE te dosadašnji
članci 107., 108., 109. i 110. postaju članci 116., 117., 118., i 119. izmjene stupile na snagu 30. rujna 2015., „Službene novine
Grada Kraljevice“ 5/15).
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/16)
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/18)
Članak 17.
Ovlašćuje se Odbor za normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Kraljevice
Članak 18.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
15.
ODBOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST
Na temelju svoje nadležnosti iz članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj
5/14, 6/15 i 2/18), Odbor za normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Kraljevice utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Kraljevice.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice obuhvaća tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
(“Službene novine Grada Kraljevice” broj 5/14), Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice (“Službene novine
Grada Kraljevice 6/15) i Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice (“Službene
novine Grada Kraljevice 2/18) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2170/08-05-18-11
Kraljevica, 9. travnja 2018.
Predsjednik
Odbora za normativnu djelatnost
Nikola Rodin, v.r.
POSLOVNIK
Gradskog vijeća Grada Kraljevice
(pročišćeni tekst)
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak
donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za
rad Gradskog vijeća Grada Kraljevice.
Izrazi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
(U članku 1. Poslovnika dodan je članak 2., izmijene stupile na snagu 7. travnja 2018. godine, („Službene novine
Grada Kraljevice 2/18).
II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Gradsko
vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Gradskog vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste
koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva
prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog odbora
i Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje
1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša domovino”.
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Članak 3.
Nakon izvješća Mandatnog odbora o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Kraljevice obavljati savjesno i odgovorno i da ću se
u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Kraljevice, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i Grada Kraljevice.“
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika,
polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a
određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju
dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.
Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo Grada
Kraljevice.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatom odboru na način propisan odredbama zakona i Statuta Grada Kraljevice.
Članak 5.
Nakon izbora članova Mandatnog odbora, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja i predsjednika Vijeća,
predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Grada Kraljevice.
Članak 7.
Pročelnik upravnog tijela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice
Gradskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela
kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Tijela koje obavljaju stručne poslove za Gradsko vijeće dužna su pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, u
obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Gradskog vijeća odnosno osigurati dokumentaciju za pojedine
teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Gradsko vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i
objašnjenja vezano za kvalitetno obavljanje funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub vijećnika izabranih s liste grupe
birača.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te
podatke o članovima.
Predsjednik Gradskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za
sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za
izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, većinom glasova svih
vijećnika.
U pravilu potpredsjednici Gradskog vijeća se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a
drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
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Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom
podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju
dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća propisana su Statutom Grada Kraljevice i ovim Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predstavnika stranaka i vijećnika
izabranih s liste grupe birača.
Članak 14.
Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže službenik upravnog tijela koje
obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.
V. RADNA TIJELA VIJEĆA
Članak 15.
Radna tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice su:
1. Mandatni odbor,
2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja,
3. Odbor za normativnu djelatnost,
4. Odbor za ravnopravnost spolova.
Predsjednik Gradskog vijeća saziva konstituirajuću sjednicu radnih tijela i njome predsjedava do izbora predsjednika.
Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka Gradsko vijeće na prijedlog 1/3 vijećnika posebnom odlukom osniva i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik radnog tijela biraju se u pravilu između vijećnika, a članovi odbora mogu biti iz reda
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja uz prethodni
poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Predsjednika i potpredsjednika odbora većinom glasova biraju članovi odbora.
Članak 16.
Mandatni odbor čine predsjednik, potpredsjednik i član.
Mandatni odbor bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika.
Mandatni odbor:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi Izvješće o provedenim izborima i izabranim vijećnicima,
- obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji počinju obavljati vijećničku
dužnost,
- izvješćuje Gradsko vijeće o nastupu mirovanja mandata i prestanku mirovanja mandata vijećnika, prestanku mandata vijećnika
prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o početku mandata zamjenika vijećnika,
- obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice
Članak 17.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja čine predsjednik, potpredsjednik i tri člana.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja:
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- priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća i članova
radnih tijela,
- predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Gradskog vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i
udrugama,
- predlaže Gradskom vijeću dobitnike javnih priznanja Grada Kraljevice koja se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Grada
06. prosinca, te
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice.
Članak 18.
Odbor za normativnu djelatnost, čine predsjednik, potpredsjednik i tri člana.
Odbor za normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika,
- razmatra prijedloge odluka i akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Zakonom, te o istome daje
mišljenje Gradskom vijeću,
- utvrđuje pročišćene tekstove odluka Gradskog vijeća
- priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih
akata Gradskog vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti
Statuta Grada Kraljevice s Ustavom i zakonom,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice.
Članak 19.
Odbor za ravnopravnost spolova ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova:
- edukacija žena o njihovim pravima i načinima zaštite, osobito žena s posebnim potrebama, majki koje same skrbe za djecu i
ženama starije životne dobi,
- praćenje ostvarivanja prava žena na dosizanje najviših standarda tjelesnog i duševnog zdravlja, s posebnim osvrtom na
preventivnu zaštitu zdravlja,
- praćenje podataka koji se odnose na nasilje u obitelji i zaštitu članova obitelji od diskriminacije i nasilja,
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice.
Članak 20.
Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Gradsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, gradonačelnika i Gradsko vijeće.

VI. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA, TE ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
Članak 21.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Kraljevice, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske
i Grada Kraljevice“.
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a
gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: “Prisežem”.
Članak 22.
Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća.
Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice
Gradskog vijeća.
Članak 23.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi
stajališta gradonačelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo, može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja
nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 24.
O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju gradonačelnika,
zamjenika gradonačelnika i izvjestitelje najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice.

Petak, 1. lipnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE

BROJ 3 - STRANICA 59

Članak 25.
Način i postupak pokretanja opoziva gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika propisan je zakonom i Statutom Grada
Kraljevice.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 26.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i
Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.
Članak 27.
Na izvornike odluka i drugih akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta,
koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.
Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada Kraljevice.
Članak 28.
Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje
Gradsko vijeće objavljuju se u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.
Članak 29.
Pravo podnošenja prijedloga akta imaju vijećnici, klub vijećnika, radna tijela Gradskog vijeća te Gradonačelnik, osim u
slučajevima kada je zakonom, Statutom Grada Kraljevice, ovim Poslovnikom ili drugim općim aktom propisano da pojedini
prijedlog podnosi drugo tijelo ili određeni broj vijećnika.
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 Kraljevice ima i Savjet
mladih Grada Kraljevice.
(Članak 29. izmijenjen, izmijene stupile na snagu 20. listopada 2015., „Službene novine Primorsko-goranske
županije 6/15).
Članak 30.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za
razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog
akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Gradskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću, može se ponovno staviti na
dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Gradsko vijeće ne odluči drukčije.
Članak 31.
Postupak donošenja akta pokreće se podnošenjem prijedloga akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja
se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko
dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti
opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o
podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.
Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj.
Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Odbora za normativnu djelatnost.
Članak 32.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Gradskog vijeća
pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice
Gradskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Članak 33.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog Proračuna i prijedlog
Prostornog plana 15 minuta.
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Gradsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom
1. ovog članka.
Članak 34.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz obrazloženje najkasnije
dan prije održavanja sjednice.
Ako se amandman podnosi na prijedlog za izmjenu ili dopunu općeg akta, može se podnositi samo na članke obuhvaćene
predloženim izmjenama ili dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja
vijećnicima, predlagatelju akta, Odboru za normativnu djelatnost i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj u roku
navedenom u stavku 1. ovoga članka.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 29. ovog Poslovnika.
Članak 35.
Predlagatelj akta i Gradonačelnik, ako nije predlagatelj, mogu na sjednici podnositi i usmene amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, usmeni amandman može podnijeti i vijećnik, na sjednici, u tijeku
rasprave.
Članak 36.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Gradsko vijeće
može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja i po potrebi
može odlučiti da se dostavi radnom tijelu na mišljenje.
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Gradonačelnik,
neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 37.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o
pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 38.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio Odbor za normativnu djelatnost i s njim se suglasio predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njim se suglasio predlagatelj akta.
Članak 39.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio gradonačelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio gradonačelnik, se
glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.
Članak 40.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji
najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 41.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje
takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Grad Kraljevicu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 30. ovog Poslovnika.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora
imati pisanu podršku trećine vijećnika Gradskog vijeća.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije dan prije održavanja
sjednice Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te
gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća radi donošenja akta po hitnom postupku u roku od
tri dana od dana zaprimanja prijedloga ukoliko je isti podnijet u skladu s odredbama ovog Poslovnika.
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Članak 42.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan
postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 43.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge
akata koji se donose u redovnom postupku.
IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA
Članak 44.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o
proračunu u cjelini.
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 njegova zamjenika.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće, na prijedlog
gradonačelnika, do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to
najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
U članku 44. stavak 3. izmijenjen i dodan je stavak 4., izmjena i dopuna stupila na snagu 7. travnja 2018. godine
(„Službene novine Grada Kraljevice“ 2/18).
Članak 45.
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 središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće.
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu istovremeno raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegova 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.
(Članak 45. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 7. travnja 2018. godine, („Službene novine Grada Kraljevice“ 2/18).
Članak 46.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.
X.VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 47.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Gradonačelniku.
Na pitanja postavljena Gradonačelniku mogu odgovoriti zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela Grada ili druga
osoba u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, kada Gradonačelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji
odgovor.
Pitanja se postavljaju usmeno za vrijeme aktualnog sata koji se održava u pravilu na početku redovne sjednice Gradskog
vijeća. Aktualni sat traje najduže jedan sat, osim ako predsjednik Gradskog vijeća ne odluči drugačije.
Predsjednik Gradskog vijeća može odlučiti da se aktualni sat ne održi ako je od održavanja prethodne sjednice prošlo
manje od 30 dana.
Vijećnik koji namjerava postaviti pitanje Gradonačelniku obvezan je izvršiti prijavu vijećničkog pitanja službeniku upravnog
tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Gradskog vijeća najkasnije 24 sata prije početka sjednice
(osobno, poštom, faksom, telefonskim putem ili elektroničkom poštom) s naznakom na koji se djelokrug rada pitanje odnosi.
Iznimno, pitanja mogu biti bez prijave postavljena usmeno na sjednici Gradskog vijeća uz odobrenje predsjednika vijeća ako
to zahtijevaju opravdani razlozi.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše tri minute.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće odgovor se može dostaviti u pismenom
obliku. Odgovor može trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan usmenim odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor dostavlja se
vijećniku u roku od 30 dana.
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U razdoblju između sjednica vijećnici mogu posredstvom predsjednika Vijeća postavljati vijećnička pitanja. Pisani odgovor
dostavlja se vijećniku u roku od 30 dana od dana dostave pitanja predsjedniku Vijeća. Iznimno, pisani odgovor dostavlja se
vijećniku u roku od 10 dana, ako predsjednik Vijeća utvrdi da to zahtijevaju opravdani razlozi.
Gradonačelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog
vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.
Članak 48.
Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća će uputiti
vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu
ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 49.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, gradonačelnik može predložiti da se odgovori
neposredno vijećniku ili na sjednici Gradskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug
rada je to pitanje.
Članak 50.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Gradskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Gradskog vijeća obavijestio Gradsko vijeće o pitanju koje je
bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.
XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA
Članak 51.
Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Grada Kraljevice.
Gradonačelnik može na vlastitu inicijativu, ali samo uz odobrenje predsjednika Gradskog vijeća, podnijeti Gradskom vijeću
usmeno izvješće o svom radu, prije prelaska na prvu točku dnevnog reda. Njegovo izlaganje može trajati najduže deset minuta.
Članak 52.
Zahtjev za traženje izvješća od gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje
trećina vijećnika i predsjednik Gradskog vijeća.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju
izvješća gradonačelnika. U zahtjevu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 53.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz članka 52. u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan
zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Izvješće se dostavlja svim vijećnicima.
Članak 54.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli zahtjev za traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti
zahtjev.
Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni zahtjev.
Članak 55.
Vijećnici koji su podnijeli zahtjev za traženje izvješća gradonačelnika mogu zahtjev povući u roku od 15 dana od dana
podnošenja.
Zahtjev za traženje izvješća gradonačelnika o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka
od šest mjeseci od dana kada je gradonačelnik podnio izvješće.
XII RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 56.
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine
vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom
obliku i potpisan od vijećnika, odnosno gradonačelnika.
Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik
u roku od 8 dana.
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Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika,
sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 57.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima 7 dana prije
održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik
Gradskog vijeća.
Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelniku
upravnog tijela, predsjedniku Savjeta mladih Grada Kraljevice, predsjednicima vijeća mjesnih odbora na području Grada
Kraljevice i sredstvima javnog priopćavanja.
Kada se na sjednici Gradskog 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, poziv za sjednicu te materijali se dostavljaju i
vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina.
(Stavak 6. dodan, dopuna stupila na snagu 20. listopada 2015., „Službene novine Primorsko-goranske županije
6/15).
2. Dnevni red
Članak 58.
Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Gradskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije upućivanja
pisanog poziva za sjednicu Gradskog vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice.
Članak 59.
Dnevni red sjednice Gradskog vijeća utvrđuje se na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog
reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se
dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje
utvrđeni dnevni red.
Članak 60.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red
utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije
podnijet.
Članak 61.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u dnevni red Gradskog
vijeća na način propisan člankom 30. ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Gradskog vijeća o
dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 62.
Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti prvi
potpredsjednik.
Članak 63.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.
Prijave za raspravu po prijedlogu akta primaju se od vijećnika i predstavnika klubova vijećnika posredstvom predsjednika
Gradskog vijeća neposredno nakon uvodnog izlaganja prijedloga akta.
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Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 64.
Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Ako vijećnik zatraži riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika predsjednik Gradskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži.
Govor vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj se povredi radi.
Predsjednik Gradskog vijeća je dužan poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem, može zatražiti mišljenje Odbora za normativnu djelatnost. O mišljenju Odbora za normativnu djelatnost odlučuje
se bez rasprave.
Vijećniku koji želi odgovoriti na izlaganje (replika) predsjednik Vijeća daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje
vijećnik želi odgovoriti. Replika vijećnika, odnosno odgovor na repliku, ne može trajati dulje od dvije minute.
Vijećnik može odgovoriti na izlaganje (replika) dvaput za svaku točku dnevnog reda.
Članak 65.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na
drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog
vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Gradskog vijeća će
mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi da je
vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Članak 66.
Na sjednici Gradskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje tri minute.
Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još
najviše tri minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.

4. Tijek sjednice
Članak 67.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Gradskog vijeća o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća ili službenika
upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Gradskog vijeća.
Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća
odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Gradskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji je
prijedlog podržala trećina vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 68.
Za donošenje akata na sjednici Gradskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim
Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 69.
Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim
ako zakonom, Statutom Grada ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Gradsko vijeće donosi slijedeće akte:
-

Statut Grada,
Poslovnik Gradskog vijeća,
proračun,
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Grada Kraljevice,
odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegova zamjenika,
Prostorni plan,

Petak, 1. lipnja 2018.

SLUŽBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE

BROJ 3 - STRANICA 65

- akte predviđene posebnim zakonima.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnik i njegovih zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju
referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.

(U članku 69. stavku 2. podstavku 4. riječ „izvješće“ zamijenjena je riječju „izvještaj“ te je dodan u stavku 2. podstavak
7. i dodan je stavak 3., izmjena stupila na snagu 7. travnja 2018. godine, („Službene novine Grada Kraljevice“ 2/18).
6. Glasovanje
Članak 70.
Glasovanje na sjednici je javno.
Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je
“za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni
u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se
suzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje
od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Članak 71.
Predsjednik Gradskog vijeća na sjednici objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje
rezultat glasovanja.
Članak 72.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Gradskog
vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj
ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se “za”,
“protiv” i “suzdržan”.
Članak 73.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja predaje vijećnicima
glasačke listiće.
Članak 74.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 75.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne
može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja
koji se bira.
Članak 76.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je
glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu pomagali kod
samog glasovanja.
Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.
XIII. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 77.
Predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku propisanim zakonom,
Statutom Grada i ovim Poslovnikom.
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Članak 78.
Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća, te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga
za koje ih on ovlasti.
Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća.
Članak 79.
Na prijedlog Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku od osam (8)
dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati
najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na
temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Gradskog vijeća
Odluka o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća donosi se većinom glasova svih vijećnika.
Članak 80.
Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika
Gradskog vijeća.
Članak 81.
Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.
XIV. ZAPISNICI
Članak 82.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o
donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Članak 83.
Svaki vijećnik ima pravo prije usvajanja zapisnika s prethodne sjednice iznijeti primjedbe na njega.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u
zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene
izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel.
Članak 84.
Sjednice Gradskog vijeća snimaju se, a prijepis na elektronskom mediju – CD/DVD pohranjuje se u arhivi Grada i dostavlja
se uz poziv na slijedeću sjednicu svim vijećnicima.
Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

XV. JAVNOST RADA
Članak 85.
Sjednice Gradskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, uz prethodnu najavu
predsjedniku Gradskog vijeća putem upravnog tijela Grada Kraljevice, pismeno ili telefonski najkasnije 24 sata prije sjednice.
Osobe koje prate rad Gradskog vijeća ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati
mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća
određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća prema redoslijedu prijave.
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Članak 86.
O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web
stranicama Grada.
Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća objavljuju se
na službenim web stranicama Grada.
Članak 87.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem
tajnosti.
Članak 88.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati
službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 89.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kraljevice („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 26/13 i „Službene novine Grada Kraljevice“ broj 2/14).
Članak 90.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/15).
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice („Službene novine Grada
Kraljevice“ broj 2/18).
Članak 5.
Ovlašćuje se Odbor za normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
Članak 6.
Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“
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GRADONAČELNIK
1.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18), a u skladu s odredbama članka 10. i 12. Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13), Uredbe o obveznom sadržaju plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14) i Strategije upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice 2016.-2020. („Službene novine Grada Kraljevice“ broj: 4/16) Gradonačelnik Grada
Kraljevice dana 1. ožujka 2018. godine donosi sljedeći
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Kraljevice za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim se Planom upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Kraljevice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuju
kratkoročni - jednogodišnji ciljevi i smjernice upravljanja gradskom imovinom za 2018. godinu.
Gradska imovina iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća:
zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice,
stanove u vlasništvu Grada Kraljevice,
poslovne prostore u vlasništvu Grada Kraljevice,
nerazvrstane ceste u neotuđivom u vlasništvu Grada Kraljevice,
nepokretno kulturno dobro i nekretnine koje koriste gradska uprava i ustanove kojima je osnivač Grad Kraljevica,
sportske objekte koji su vlasništvo Grada Kraljevice,
ostale objekte,
službeno vozilo,
pokretno kulturno dobro,
poslovne udjele u trgovačkim društvima,
drugu imovinu.
Plan je usklađen sa odredbama Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice 2016.-2020.
(„Službene novine Grada Kraljevice“ broj: 4/16) te se donosi sukladno pravilima Uredbe o obveznom sadržaju plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14).
Članak 2.
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja zemljištima u vlasništvu Grada Kraljevice obuhvaća sljedeće aktivnosti:
pripremanje zemljišta za prodaju;
raspisivanje javnih natječaja za prodaju svih uređenih građevinskih zemljišta i okućnica;
raspisivanje javnih natječaja za davanje u zakup javnih površina;
poduzimanje potrebnih aktivnosti radi uknjižbe prava vlasništva Grada Kraljevice na nerazvrstanim cestama.
Članak 3.
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Kraljevice obuhvaća sljedeće
aktivnosti:
kontinuirano raspisivanje natječaja za davanje u zakup praznih prostora;
provođenje postupka etažiranja zgrada izgrađenih na k.č. 1059 i 1060, k.o. Bakarac (Društveni dom Bakarac);
izrada temeljne analize dosadašnjih korištenja prostora od strane udruga te revizija postojećih ugovora sukladno
odredbama Pravilnika o dodijeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
pokretanje prisilnih postupaka naplate protiv onih najmoprimaca i zakupnika koji uredno ne podmiruju svoje obveze s
osnove stanarine ili zakupa.
Članak 4.
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nepokretnim kulturnim dobrom i nekretninama koje koriste gradska uprava i ustanove
kojima je osnivač Grad Kraljevica obuhvaća sljedeće aktivnosti:
nastavak postupka davanja u koncesiju prostora podruma u dvorcu „Nova Kraljevica-Frankopan“;
provođenje postupka etažiranja i uređivanje vlasničko pravnog stanja nekretnine označene kao k.č. 226, k.o. Kraljevica
(stari Kaštel)
Članak 5.
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja ostalom imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice obuhvaća sljedeće aktivnosti:
krajem godine obavljanje inventure druge imovine.
Članak 6.
Godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz infrastrukturne projekte obuhvaća sljedeće aktivnosti:
ishođenje potrebne dokumentacije i zamjena nekretnina sa privatnim subjektima radi izgradnje nerazvrstane ceste
Podbanj 1 – II. faza;
ishođenje potrebne dokumentacije i početak gradnje POS-a Šmrika;
završetak izgradnje – proširenja ulice Kalina;
nastavak ishođenja projektne dokumentacije za ceste Uvala Scott;
nastavak ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju ceste Oštro i rješavanje vlasničko pravnih odnosa.
Članak 7.
Godišnji plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Grada Kraljevice:
sve nekretnine koje su namijenjene bilo kojem načinu raspolaganja, pojedinačno se procjenjuju od strane ovlaštenog
sudskog procjenitelja, a temeljem procjembenog elaborata napravljenog sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim
propisima;
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ostala imovina procjenjuje se prema izdanim fakturama.
Članak 8.

Godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom:
nastavak pregovora sa Ministarstvom državne imovine vezanih uz nekretnine koje su od interesa za Grad Kraljevicu, a
uknjižene su kao (su)vlasništvo Republike Hrvatske;
ukoliko će se tijekom 2018. godine graditi infrastrukturni objekti između ostaloga i na nekretninama koje su uknjižene
kao vlasništvo Republike Hrvatske, podnijet će se zahtjev za prijenosom vlasništva bez naknade na tim nekretninama
(sukladno odredbama Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih objekata).
Članak 9.
Godišnji plan upravljanja, odnosno tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Kraljevice:
prijava Doma kulture i sporta u Kraljevici na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u
zgradama javnog sektora“.
Članak 10.
Godišnji plan vođenja registra gradske imovine:
kontinuirano upisivanje/ispisivanje nekretnina u Registar nekretnina.
Članak 11.
Godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice:
Grad Kraljevica će preko vlastite internetske stranice provoditi savjetovanja s javnošću pri donošenju općih akata koji
se odnose na upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice, kada se tim općim aktima utječe na
interese građana, a sukladno važećim zakonskim odredbama.
Članak 12.
Ovaj Plan provodi Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove i Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice.
Članak 13.
Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Kraljevice" .
KLASA: 940-01/18-01/1
URBROJ: 2170/08-01-18-1
Kraljevica, 1. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.
2.
Na temelju članka 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, članka 1. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti
podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14,
5/15, 4/16 i 1/18) Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 21. svibnja 2018. godine donosi
PRAVILNIK
O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila vezana sa slobodnim
kretanjem osobnih podataka Grad Kraljevica je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem
tekstu: Uredba)
Članak 2.
Grad Kraljevica je voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih
podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i pravom Europske unije.
Članak 3.
U skladu s Uredbom pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
-

-

-

„osobni podatak“ označava svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi
(„ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito
uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili
više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
„obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih
podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija,
strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem
ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
„sustav pohrane“ znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su
centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;
„voditelj pohrane“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima
određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili
pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili
pravom države članice;
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„izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke
u ime voditelja obrade;
„primatelj“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci,
neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene
istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta
tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;
„treća strana“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade,
izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili
izvršitelja obrade;
„privola“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on
izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka,
izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način
obrađivani;
„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom
ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu
tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet
utvrđen ili se može utvrditi.

Članak 4.
Grad Kraljevica osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.
Grad Kraljevica obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe.
Osobne podatke koje Grad Kraljevica obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Oni podaci za koje se utvrdi da nisu točni
Grad Kraljevica bez odlaganja briše ili ispravlja.
Grad Kraljevica osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika i to samo onoliko dugo koliko je potrebno u
svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a sve sukladno zakonu. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja,
ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja
ili u statističke svrhe.
Grad Kraljevica osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka,
uključujući neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili
organizacijskih mjera.
II.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 5.
Grad Kraljevica imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenuje se iz redova zaposlenika Grada
Kraljevice.
Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka Grad Kraljevica objavljuje na svojim službenim web stranicama te o osobi
imenovanoj za službenika obavještava nadzorno tijelo.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Grada Kraljevice i službenika
koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih
odredaba Unije, države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.
III.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 6.
Grad Kraljevica osobne podatke obrađuje samo i na onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka;
da je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza Grada Kraljevice;
da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Grada Kraljevice;
da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Grada Kraljevice ili treće osobe.
Članak 7.
Privola kojom ispitanik Gradu Kraljevici daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti dobrovoljna,
dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez
nepoštenih uvjeta.
Članak 8.
U postupku obrade osobnih podataka Grad Kraljevica na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve
informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi obrade podataka,
legitimnim interesima Grada Kraljevice, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci
biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na brisanje ili ispravak osobnih podataka i
ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i drugo.
IV.

PRAVA ISPITANIKA

Članak 9.
Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Grada Kraljevice koji se na njega odnose.
Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
Grad Kraljevice će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose odnosno temeljem
traženja ispitanika iste dopuniti.
Grad Kraljevica će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose pod
uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se
obrada temelji.
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Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev
za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

V.

SUSTAV POHRANE

Članak 10.
Grad Kraljevica prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih dužnosnika (predstavnika izvršnog tijela i članova predstavničkog tijela
te članova odbora i savjetodavnih tijela), službenika i namještenika te zaposlenika proračunskih korisnika.
Članak 11.
Za osobne podatke navedene u članku 11. Grad Kraljevica vodi evidenciju aktivnosti obrade.
Evidencija aktivnosti obrade podataka sadrži najmanje sljedeće podatke:
ime i kontaktne podatke odgovorne osobe Grada Kraljevice i službenika za zaštitu osobnih podataka;
svrha obrade;
opis kategorije ispitanika i kategorije osobnih podataka;
kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka;
te ostale podatke određene posebnim zakonima.
Članak 12.
Gradonačelnik donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz članka 11. ovog Pravilnika.
VI.

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima u zaključanim
ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim
za obradu podataka te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije zaštićenim posebnom lozinkom.
Članak 14.
Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih
podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili
nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenim novinama Grada Kraljevice“, a stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.
KLASA: 023-01/18-01/6
URBROJ: 2170/08-01-18-1
Kraljevica, 21. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.
3.
Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine
Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18), Gradonačelnik Grada Kraljevice 21. svibnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Članak 1.
Ana Prodan Mogorović, dipl.iur., Samostalni upravni referent za opće i pravne poslove Grada Kraljevice imenuje se
službenikom za zaštitu osobnih podataka Grada Kraljevice.
Članak 2.
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:
a)
b)

c)
d)
e)

informiranje i savjetovanje voditelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće
uredbe o zaštiti podataka (EU) te drugim propisima Unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka;
praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) te drugim propisima Unije ili Republike Hrvatske o
zaštiti podataka i politika voditelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu
odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane
revizije;
pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU);
surađuje s nadzornim tijelom, Agencijom za zaštitu osobnih podataka
djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno
savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim
pitanjima.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju
svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
Članak 4.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ i na službenoj
Internet stranici Grada Kraljevice www.kraljevica.hr.

KLASA: 023-01/18-01/6
URBROJ: 2170/08-01-18-2
Kraljevica, 21. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.
4.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) te sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/2018), Gradonačelnik Grada Kraljevice, dana
25. svibnja 2018. godine donosi
Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora kao i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
i
Plan rada izviđačko – preventivnih ophodnji
Točka 1.
Potreba motrenja i ophodnje građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u
vrijeme velike i vrlo velike požarne opasnosti, utvrđene su sljedeće građevine kao i otvorene površine:
-

autocamp „OŠTRO“
hotelsko naselje „UVALA SCOTT“
prostor bivšeg autocampa „BAKARAC“
borova kultura kod groblja u Kraljevici
borova kultura iznad magistrale u Bakarcu
borova kultura na cesti Šmrika – Križišće (Burići)
Veli i Mali Dol (Križišće)
benzinska postaja «Kraljevica - INA«
benzinska postaja «Petrol«
benzinske postaje »Tifon» sjever i jug
deponij „Vrtača“, Šmrika
poslovna zona „Žlibina“
luke nautičkog turizma „Porto re“ u Kraljevici i Bakarcu.

Obilazak navedenih područja vršiti će izviđačko – preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica.
Točka 2.
a ) Smjer kretanja ophodnje
Vatrogasni dom – Banj – autocamp «OŠTRO« - hotel «UVALA SCOTT« - Jadranska magistrala (do Jadranova) – raskršće ceste
za Križišće - Vrtača - Ožlak - Križišće – Medomišljina – Jadranska magistrala (do benzinske postaje)– vodosprema «Fara» Bakarac – Jadranska magistrala (Kavranić) - Obala kralja Tomislava - vatrogasni dom.
Ophodnja šumskih putova i dalekovodnih trasa vršiti će se tijekom redovitih ophodnji.
b) Vrijeme ophodnji:
- od 13:00 do 14:30 sati
- od 18:30 do 20:00 sati.
c) Sustav veze:
-

veza će se održavati pomoću mobilnih i prijenosnih radio stanica marke «MOTOROLA«
veza između ophodnje i Vatrogasnog operativnog centra Rijeka mora biti stalna i neprekidna
veza će se održavati na 1. kanalu (duplex).

d ) Vozila i oprema:
Za ophodnju će se koristiti terensko vozilo za gašenje šumskih požara marke «MAZDA B 2500 4 X 4« pozivnog broja
«KRALJEVICA 3«.
Vozilo je opremljeno naprtnjačama, metlanicama, puhalicom, aparatima za početno gašenje požara , mobilnom radio stanicom te
dvogledom. Rezervoar vode sadrži 300 litara. Na vozilu je ugrađena visokotlačna pumpa 40 bara.
U iznimnim slučajevima koristiti će se vozilo marke «IVECO TURBO DAILY«, pozivnog broja «KRALJEVICA 2«. Vozilo je
opremljeno sa metlanicama, naprtnjačama, puhalicom, aparatima za početno gašenje požara , hidrauličnom opremom za
prometne nezgode, izolacionim aparatima, obilnom radio stanicom te sa dvogledom. Rezervoar vode sadrži 800 litara, te
rezervoar pjenila 50 litara. Na vozilu je ugrađena visokotlačna pumpa 40 bara.
e) Popis odgovornih osoba društva uključenih u izvršenje ovog operativnog plana:
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predsjednik DVD-a Kraljevica: Aleksandar Kružić, dipl.ing
zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a Kraljevica: Bojan Devčić.
Točka 3 .

Stalno dežurstvo i ophodnje ustrojiti će se u prostorijama Vatrogasnog doma Kraljevica svakodnevno uz obvezu da se početak i
kraj službe dežurstva obvezno javi u Vatrogasni operativni centar Rijeka.
Točka 4.
Tijekom ljetne sezone vršiti će se obilazak šumskih putova , te po potrebi izvršiti njihovo proširivanje za lakši prolaz interventnih
vatrogasnih vozila.
Naglasak će se staviti na šumske puteve: Bakarac–crkva «Sv. Trojstva« - Križišće, magistralna cesta za Uvalu Scott - Sitovica
(Banj) te «Krčki most« - Bobuši (Šmrika).
Točka 5.
Ovaj Plan dostaviti će se nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Točka 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 214-01/18-01/1
URBROJ: 2170/08-01-18-3
Kraljevica, 25. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.
5.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene
novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) te sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/2018), Gradonačelnik Grada Kraljevice, dana
25. svibnja 2018. godine donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČIVANJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE
Članak 1.
Ovim planom definira se aktivno uključivanje svih subjekata zaštite od požara na području Grada Kraljevice
Članak 2.
Subjekti koji se uključuju po dojavi o nastanku požara:
1.
2.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRALJEVICA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Članak 3.
Po primitku dojave o nastanku požara na području grada Kraljevice, Vatrogasni operativni centar Rijeka (VOC Rijeka) odmah
uzbunjuje stožerno Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica koje broji 30 operativna člana, te 4 vatrogasna vozila za gašenje
požara, tehničke intervencije i prijevoz ljudi.
Ovisno o vrsti dojave te procjeni VOC-a Rijeka , ili na zahtjev zapovjednika DVD-a Kraljevica, na mjesto požara odmah se upućuju
dodatne snage Javne vatrogasne postrojbe Rijeka koje broji 132 operativnih vatrogasaca.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Kraljevice po potrebi nalaže aktiviranje Stožera civilne zaštite grada Kraljevice koji koordinira svim akcijama
gašenja požara.
Odmah po primitku dojave o nastanku požara, gradonačelnik će od zapovjednika Stožera zatražiti informaciju o razmjerima
nastalog požara, mogućnostima lokaliziranja požara, o broju vatrogasnih snaga na terenu, te o potrebi podizanja dodatnih snaga
i opreme za njegovo gašenje.
Članak 5.
Gradonačelnik Grada Kraljevice zapovijeda akcijama zaštite i spašavanja, te određuje koji će članovi Stožera biti pozvani u cilju
riješavanja pojedinih zadataka.
Zapovjednik Stožera u suradnji sa vatrogasnim zapovjednicima na požarištu donosi procjenu o potrebnim snagama zaštite i
spašavanja, te predlaže gradonačelniku da da nalog o aktiviranju teške mehanizacije i slično.
Članak 6.
Ukoliko obim požara prelazi lokalne mogućnosti rješavanja u okviru ljudstva i potrebne tehnike (vatrogasna vozila, teški
građevinski strojevi i slično), gradonačelnik će na zahtjev zapovjednika Stožera trenutno naložiti aktivaciju ostalih snaga ZIS
sukladno nacrtu Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i okoliša za Grad Kraljevica pozivom na Područni ured za zaštitu
i spašavanje Rijeka pozivom na telefonski broj 112.
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Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 214-01/18-01/1
URBROJ: 2170/08-01-18-4
Kraljevica, 25. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.
6.
Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), i članka 44. Statuta Grada Kraljevice
(„Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18) te sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/2018), Gradonačelnik Grada
Kraljevice, dana 25. svibnja 2018. godine donosi
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD
POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI ZA PODRUČJE GRADA KRALJEVICE
1. Za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara potrebno je izraditi planove motrenja, čuvanja
i ophodnje.
Izrađene planove i donesene mjere potrebno je dostaviti Županijskoj vatrogasnoj zajednici i Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Rijeka.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica
Izvršitelj zadatka : DVD Kraljevica
2. Tijekom ljetne sezone od 1. lipnja do 1. listopada 2018. godine uposliti dva sezonska vatrogasca u DVD-u Kraljevica.
Prije zapošljavanja, provesti osposobljavanje i opremanje sezonskog vatrogasca.
Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica
Rok izvršenja: 31.svibnja 2018.
3. Od 1. lipnja do 1. listopada 2018. god . u danima velike i vrlo velike požarne opasnosti, ustrojiti izviđačko - preventivnu
ophodnju , koja na licu mjesta poduzima mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti , odnosno pravovremeno otkriva ,
javlja i počinje gasiti požar u samom začetku .
Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica
Rok izvršenja: 01.lipnja 2018.
4. Za vrijeme održavanja većih manifestacija u Gradu Kraljevici , organizirati posebna dežurstva na prostorima gdje se iste
održavaju.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica, Turistička zajednica Kraljevica i organizatori manifestacije
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica.
5 . U svezi sa indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom
prostoru, informirati dežurnu ekipu DVD-a Kraljevice , koja se sastoji od 2 vatrogasca o nastaloj situaciji te određeni broj
vatrogasaca staviti u stanje pasivnog dežurstva .
Nositelj zadatka: DVD Kraljevica
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica.
6. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica.
7. Grad Kraljevica dužan je organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezanu uz pripremu ljetne protupožarne
sezone u 2018. godini.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica.
8. Tijekom sezone vršiti obilazak šumskih putova i prosjeka te po potrebi izvršiti njihovo proširivanje za lakši prolaz interventnih
vatrogasnih vozila. Naglasak staviti na sljedeće šumske putove: Bakarac – crkva «Sv. Trojstva« - Križišće, magistralna cesta za
Uvalu Scott - Sitovica (Banj), te put «Krčki most» - Bobuši (Šmrika).
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica.
9. Izvršiti ažuriranje Procjene i Plana zaštite od požara i eksplozija za Grad Kraljevicu.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica
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Izvršitelj zadatka: Grad Kraljevica
Rok izvršenja: 31. svibnja 2018.g.
10. Prije početka protupožarne sezone izvršiti pripremu (tehničku i dr.) vatrogasnih vozila,opreme i tehnike. Zapisnički utvrditi
oštećenu opremu i tehniku, izvršiti selekciju i procjenu nužnih popravaka potrebite vatrogasne opreme i tehnike, te osigurati nužna
financijska sredstva za realizaciju.
Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica
Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica
Rok izvršenja: 31. svibnja 2018.g.
11. Sredstva potrebna za ostvarenje ovog plana osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice.
12. Ovaj Plan dostaviti će se Županijskoj vatrogasnoj zajednici i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka.
13. Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Kraljevice“.
KLASA: 214-01/18-01/1
URBROJ: 2170/08-01-18-5
Kraljevica, 25. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Dalibor Čandrlić, v.r.

