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Grad Kraljevica
Članak 6.
Na temelju članka 128-130. Ustava Republike Hrvat
ske (»Narodne novine«, broj 56/90), članka 7. i 49. Zakona
o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), a u vezi sa zaključkom Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske o prihvaćanju i poštivanju načela i
instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samoupravi
(Narodne novine — Međunarodni ugovori broj 1/93) i
Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Re
publici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 34/92 — pročiš
ćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 1.
srpnja 1977. godine donosi
STATUT
Grada Kraljevice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se pravo odlučivanja o potre
bama i interesima građana Grada Kraljevice (u daljnjem
tekstu Grad), samoupravni djelokrug, unutarnje ustrojstvo
i djelokrug organa i tijela Grada, mjesna samouprava, imo
vina i financiranje Grada, oblici suradnje i oblici poveziva
nja s jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i
inozemstvu, te druga pitanja važna za utvrđivanje prava,
obveza i odgovornosti Grada.
Članak 2.
Grad Kraljevica je jedinica lokalne samouprave na po
dručju utvrđenom Zakonom o područjima županija, gra
dova i općina u republici Hrvatskoj (»Narodne novine«,
broj 10/97). U područje Grada ulaze naselja: Bakarac, Kra
ljevica, Križišće, Mali Dol, Šmrika, Veli Dol.
Granice Grada sukladne su sa granicama pravnog prednika Općine Kraljevica, a utvrđene su sporazumom o
utvrđivanju granica područja grada i općina ustrojenih na
području bivše Općine Rijeka.
Članak 3.
1A.

Sjedište Grada Kraljevice je u Kraljevici, Frankopanska
Grad Kraljevica je pravna osoba.
Članak 4.

Grad ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.
Izgled, uporaba, čuvanje grba i zastave utvrdit će se
posebnom odlukom.
Posebnom odlukom odredit će se svečana pjesma
Grada, način i prigode povodom kojih se izvodi.
Članak 5.
Svi građani Grada uživaju jednaka prava temeljena na
principima ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jedna
kosti i izvornih načela antifašizma, u skladu s Ustavom,
Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama, i o
pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Re
publici Hrvatskoj i zakonom.

Ostvarujući zajednički interes u promicanju gospodar
skog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad može uspo
stavljati i održavati suradnju s drugim jedinicama lokalne
uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu.
Članak 7.
Grad može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad
proglasiti počasnim građaninom.
Počast ne daje posebna prava.
Članak 8.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a
posebno za uspjehe na unapređivanju gospodarstva, znano
sti, kulture, skrbi prema djecf, starijim i nemoćnima te
unapređivanja prirodnog okoliša, drugih javnih djelatnosti i
poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad dodje
ljuje svoja priznanja.
Posebnim se odlukama uređuju vrste javnih priznanja,
uvjeti za njihovo dodjeljivanje, izgled, oblik, kriterij i po
stupnost njihove dodjele, te tijela koja provode postupak
dodjeljivanja priznanja.
Članak 9.
Grad, u postupku pripremanja i donošenja odluka, i
drugih općih akata na razini županije, zakona i drugih
propisa na razini republike Hrvatske, a koji ih se neposre
dno tiču, daje inicijative, mišljenje i prijedloge nadležnom
tijelu.
Inicijative, mišljenje i prijedloge iz prethodnog stavka u
ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeće, gradsko pogla
varstvo i gradonačelnik, neposredno nadležnom tijelu i po
sredno putem vijećnika i zastupnika.
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 10.
Grad je samostalan u odlučivanju iz svog samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zako
nom i ovim Statutom i podliježe nadzoru zakonitosti kojeg
obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Grad u okviru samoupravnog djelokruga:
— osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, komunal
nih, kulturnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje
Grada
— osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko
planiranje, te zaštitu okoliša
— vodi brigu o: uređenju naselja, kvaliteti stanovanja,
komunalnim objektima, obavljanju komunalnih i drugih
uslužnih djelatnosti te gradske infrastrukture
— osigurava lokalne potrebe stanovnaika u oblasti
brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, soci
jalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i
športu, zdravstvenoj zaštiti bilja i zaštiti životinja
— upravlja gradskom imovinom
— osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi
ostvarivanja određenih gospodarskih, kulturnih, društve
nih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba sta
novništva
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— obavlja poslove što su u neposrednoj vezi s interesom
gradske zajednice, a ti poslovi nisu u nadležnosti drugih
tijela
— uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom
Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz
stavka 1 ovog članka prenijeti na županiju odnosno na
mjesnu samoupravu.
Članak 11.
Grad može obavljati i odlučivati o svim poslovima koji
nisu zakonom izričito zabranjeni.
Članak 12.
Gradska uprava obavlja poslove za koje je propisima
ovlaštena.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU
Članak 13.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u
lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
Članak 14.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijed
logu za promjenu statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o dru
gim pitanjima određenim zakonom.
Referendum temeljem odredaba zakona i ovog statuta
raspisuje Gradsko vijeće.
Prijedlog može dati jedna polovina članova Gradskog
vijeća, Gradsko poglavarstvo ili jedna polovina mjesnih
odbora na području Grada.
Članak 15.
Gradsko vijeće je dužno raspravljati o svakom prijed
logu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prih
vati, dužno je o fazlozima odbijanja obavijestiti predlagača,
najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.
Članak 16.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pita
nja o kojima će odlučivati referendumom, datum glasova
nja kao i područje na kojem se provodi referendum.
Članak 17.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis
birača.
Članak 18.
Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen, može se
ponovo iznijeti na referendum u roku određenom zako
nom.
Članak 19.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Grad
sko vijeće.

U roku od jedne godine od održavanja referenduma ne
može se ponovno odlučivati na referendumu o prijedlogu ili
pitanju za koje je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.
Članak 20.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zbo
rova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Grada, kao i drugim pitanjima određenim zako
nom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog Članka
može dati najmanje jedna polovina vijećnika te poglavar
stvo.
Članak 21.
Mjesni odbori osnivaju se u naseljima: Bakarac, Kralje
vica, Križišće i Šmrika, s time što KrižiŠće, Mali Dol i Veli
Dol osnivaju zajednički mjesni odbor.
Osnivanje, rad i ostala pitanja vezana uz mjesne odbore
utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća sukladno
zakonu i ovom statutu.
,

Članak 22.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću dono
šenje određenog akta ili rješavanja 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 je dužno dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Članak 23.
Svaki građanin ima pravo Gradskom vijeću i tijelima
Vijeća slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih
dobiti odgovor.
IV. GRADSKA TIJELA
Članak 24.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada i
donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja
poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokal
noj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Članak 25.
Gradsko vijeće:
— donosi statut Grada
— donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
— donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospo
darenja nekretninama u vlasništvu Grada
— donosi odluke o gradskim porezima, prirezima, na
knadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za
Grad
— donosi proračun i prihvaća izvješće o godišnjem
obračunu proračuna
— donosi odluke u svezi gradskog proračuna (uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima
Grada)
— donosi poslovnik o radu
— donosi odluke o pristupanju (suradnji) s drugim jedi-
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nicama lokalne samouprave
— raspisuje referendum
— iskazuje povjerenje gradonačelniku i članovima po
glavarstva
— odlučuje o nepovjerenju gradonačelniku i pojedinim
članovima poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cje
lini.
— odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće
— obavlja izbor, imenovanja razrješenja
— imenuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog
vijeća, gradonačelnika i njegovog zamjenika, članove Po
glavarstva, članove radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih
predstavnika vijeća u tijelima i institucijama određenim
zakonom i ovim statutom
— uređuje ustrojstvo i djelokrug Gradskog upravnog
odjela i službi
— osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Grad,
— obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelo
krug zakonom i ovim statutom

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji
je izabran:
— ako podnese ostavku
— ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost
— ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora duže od 6 mjeseci
— ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti
koja je u skladu sa zakonom nespojiva s dužnošću člana
predstavničkog tijela
— ako prijavi prebivalište izvan područja Grada.

Članak 26.

Članak 33.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje
način konstituiranja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođe
nje sjednice i zapisnika kao i održavanje reda na sjednici.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
— sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća i njego
vih radnih tijela
— postavljati pitanja i podnositi prijedloge
— postavljati pitanja gradonačelniku i članovima pogla
varstva
— prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odred
bama Ustava, zakona, ovgo statuta i poslovnika o radu
vijeća.

Članak 27.
Gradsko vijeće i njegova tijela mogu biti sazvana i izvan
sjedišta Grada.
Članak 28.
Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koje
bira između vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika daje
Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednik i potpredsjednik se biraju javnim glasova
njem.
Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat
za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.
Članak 29.

Članak 31.
Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opo
zvan.
Od dana utemeljenja gradskog vijeća, vijećnik ima sva
prava i dužnosti određena Ustavom, Zakonom, ovim Sta
tutom i Poslovnikom Gradskog vijeća do kraja mandata.
Članak 32.

Članak 34.
Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću ima pravo na
mjesečnu naknadu, u visini koju utvrdi Vijeće svojom odlu
kom.
Radna tijela Vijeća
Članak 35.

Predsjednik Gradskog vijeća:
— zastupa Gradsko vijeće
— saziva i organizira te predsjedava sjednicama vijeća
— predlaže dnevni red Gradskog vijeća
— upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u propisani
postupak
— brine se o postupku donošenja odluka i općih akata
— usklađuje rad radnih tijela
— potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće
— brine o suradnji gradskog vijeća s Gradskim pogla
varstvom
— brine o zaštiti prava vijećnika
— obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslov
nikom Gradskog vijeća Grada.

Gradsko vijeće može osnovati stalna i povremena radna
tijela za:
— proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja
— pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga za
praćenje provođenja utvrđene politike
— praćenje izvršenja odluka i općih akata Gradskog
vijeća
— koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja - izvrša
vanju određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko
vijeće
— proučavanje i raspravljanje o drugim pitanjima iz
nadležnosti Gradskog vijeća.

Članak 30.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća:
— Mandatni odbor
— Odbor za izbor i imenovanja
— Odbor za statutarno-pravna pitanja
— Odbor za dodjelu Gradskih priznanja
— Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Gradsko vijeće čini 20 vijećnika izabranih na način
određen zakonom.
Mandatno razdoblje Gradskog vijeća traje 4 godine.
Vijećnici se biraju na 4 godine.

Članak 36.
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Mandatni odbor na konstituirajućoj sjednici izvještava
Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabra
nih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku duž
nost o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju ob
našati vijećničku funkciju, predlaže Vijeću odluku o pre
stanku mandata kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
izvještava Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjenika vijećnika.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenova
nje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Vijeće, pred
laže imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela i
organizacije, priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor
članova radnih tijela Gradskog vijeća, te obavlja i druge
poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća.
Odbor za Statutarno pravna pitanja priprema nacrte
statuta i poslovnika, priprema izmjene i dopune istih, po
dnosi Vijeću prijedloge tih akata na usvajanje, priprema
prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja Statuta,
Odluka i drugih općih akata Vijeća.
Izrađuje pročišćene tekstove Statuta, Poslovnika i dru
gih akata Vijeća.
Članak 37.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Gradsko vijeće može
uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga
radna tijela (odbore, pododbore) iz redova vijećnika, a u
čijem radu mogu sudjelovati stručni radnici za određena
znanstvena područja.
Gradonačelnik
Članak 38.
Gradonačelnika bira Gradsko vijeće javnim glasova
njem većinom glasova svih vijećnika, na način i po po
stupku utvrđenom Poslovnikom i ovim Statutom.
Prijedlog za izbor gradonačelnika daje Odbor za izbor i
imenovanja.
Zamjenik gradonačelnika se bira na isti način i po istom
postupku kao gradonačelnik.
Članak 39.
Gradonačelnik ima jednog zamjenika.
Zamjenik gradonačelnika, po ovlaštenju gradonačel
nika obavlja poslove iz njegova djelokruga.
Članak 40.
Gradonačelnik Grada Kraljevice predsjednik je Grad
skog poglavarstva.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti
Grada.
Članak 41.
Za svoj rad gradonačelnik je odgovoran Gradskom vi
jeću.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
Vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili
drugi propis te zatraži od Vijeća da u roku od 15 dana
otkloni uočene nedostatke ili nepravilnosti.
Ako Vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku
od sedam dana o tome izvijestiti tijelo središnje državne
uprave, ovlašteno za nadzor nad zakonitošću rada Vijeća.
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'članak 42.

Gradonačelniku ne prestaje funkcija unatoč njegovom
razrješenju od strane ovlaštenih tijela središnje državne >
uprave, dok ga funkcije gradonačelnika ne razriješi Grad
sko vijeće koje ga je izabralo, osim ukoliko se ispune uvjeti
članka 83. stavak 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi.
U slučaju iž stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće će
razriješiti funkcije gradonačelnika kad se iskoriste sva
pravna sredstva za zaštitu njegova prava, te kad je iz ko
načne odluke vidljivo da je gradonačelnik povrijedio ustav
nost ili zakonitost pojedinim radnjama ili aktom.
Gradsko poglavarstvo
Članak 43.
Gradsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave i poslove državne uprave koji su mu zakonom
povjereni.
Gradsko poglavarstvo za svoj rad i odluke koje donosi
odgovara Gradskom vijeću.
Članak 44.
Gradsko poglavarstvo:
— priprema prijedloge općih akata koje donosi Vijeće
— predlaže Vijeću donošenje općih akata i mjera
— daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagači
— utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna
proračuna
— izvršava i osigurava izvršenje općih akata Vijeća
— usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obav
ljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odno
sno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu
— Nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelo
krugu i poslovima državne uprave
— upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Grada
— upravlja prihodima Grada
— obavlja izbor, opoziv i razrješenja djelatnika, odno
sno drugih nositelja funkcija, određenih zakonom, općim
aktom Vijeća i Poglavarstva.
Članak 45.
Gradsko poglavarstvo ima predsjednika i 8 članova.
Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće ve
ćinom glasova svih vijećnika, na prijedlog gradonačelnika.
Članovi Gradskog poglavarstva zaduženi su za oblasti:
— urbanizam, izgradnju i gospodarenje zemljištem
— gospodarstva i komunalne djelatnosti
— poduzetništva i obrta
— zdravstva i socijalne skrbi
— proračun, financije i računovodstvo
— odgoja, naobrazbe i kulture
— sporta
— turizma
Članak 46.
Članovi poglavarstva uređuju ustrojstvo, način rada i
odlučivanja Poglavarstva svojim Poslovnikom.
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Članak 47.
Gradska uprava
Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih
na Grad osniva jedinstveni upravni odjel i službe.
Odjel provodi zakone, propise i opće akte Gradskog
vijeća i Gradskog poglavarstva te je odgovoran za stanje u
oblastima za koje je osnovan.
Odjel uprave je samostalan u okviru svog djelokruga i
za svoj rad odgovara Gradskom vijeću i Gradskom pogla
varstvu, za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz
svog djelokruga.
Članak 48.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Odjela uprave osigu
ravaju se u proračunu Grada, republičkom proračunu ili iz
drugih izvora utvrđenih zakonom.
Članak 49.
Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u Gradu
osnovati tijela lokalne uprave.
Ustrojstvo i djelokrug tih tijela utvrđuje se zakonom ili
aktom o povjeravanju poslova.
Određeni se poslovi državne uprave mogu prenijeti u
djelokrug tijela Grada.
Sredstva za rad, uvjeti rada i troškovi obavljanja po
slova iz stavka 1. i 3. ovog članka osiguravaju se iz državnog
proračuna.
Mjesna samouprava
Članak 50.
Grad osniva mjesne odbore kao jedinice mjesne samou
prave sukladno članku 21 ovog Statuta.
Organi mjesnog odbora jesu:
— vijeće mjesnog odbora
— predsjednik vijeća mjesnog odbora
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— priprema i vodi sjednice mjesnih zborova građana
— obavlja i druge poslove po zahtjevu vijeća mjesnog
odbora, mjesnog zbora građana, Gradskog vijeća ili njego
vog radnog tijela.
Članak 53.
Vijeće
Vijeće
Vijeće
Vijeće

mjesnog
mjesnog
mjesnog
mjesnog

odbora
odbora
odbora
odbora

Članak 54.
Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesnih odbora
mogu podnijeti političke stranke registrirane u Gradu Kra
ljevici i građani—sudionici mjesnog zbora građana. Ako
prijedlog podnosi građanin, taj prijedlog mora podržati
najmanje 10 građana.
Odluka o izboru članova vijeća mjesnog odbora done
sena je ako se za prijedlog pojedinih kandidata ili za ukupni
prijedlog za izbor članova vijeća mjesnog odbora izjasnila
većina nazočnih građana, kad je na sjednici nazočno barem
5% građana upisanih u birački popis područja mjesnog
odbora.
Članak 55.
Predsjednika vijeća mjesnog odbora bira vijeće mjesnog
odbora iz redova svojih članova, na utemeljivačkoj sjednici
većinom glasova svih članova vijeća mjesnog odbora.
Utemeljivačku sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva i
vodi do izbora predsjednika predsjednik Gradskog vijeća.
Prijedlog za predsjednika vijeća mjesnog odbora može
podnijeti član vijeća ili politička stranka.
Ako je za predsjednika predloženo više kandidata, iza
bran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Članak 56.
Organi mjesnog odbora mogu se opozvati na način i po
postupku predlaganja i izbora.
Članak 57.

Članak 51.
Vijeće mjesnog odbora:
— daje inicijative, prijedloge i razmatra sva pitanja od
značaja za unapređenje životnih uvjeta građana područja za
koje je osnovan mjesni odbor
— daje mišljenje o prijedlozima općih akata kad to
zatraži predlagač ili Vijeće
— daje mišljenje o odlukama kojim se uvode financijska
opterećenja građanima
— daje prijedlog za raspisivanje referenduma
Članak 52.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
— priprema i saziva te predsjeda sjednicama vijeća mje
snog odbora
— predstavlja mjesni odbor u Gradu
— sudjeluje u radu Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela
kad se raspravlja o vitalnim pitanjima za područje mjesnog
odbora
— potpisuje akte vijeća mjesnog odbora

Bakarac broji 5 članova.
Kraljevice broji 9 članova.
Križišće broji 5 članova.
Šmrika broji 7 članova.

Sukladno djelokrugu rada iz ovog statuta, vijeće mje
snog odbora donosi godišnji program rada. Program rada
se donosi do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu.
O programu rada izvješćuje se Gradsko poglavarstvo,
najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja.
Sredstva za rad organa mjesnog odbora osiguravaju se u
Proračunu Grada, na temelju obrazloženih zahtjeva Vijeća
mjesnog odbora.
U obavljanju stručno-administrativnih i ostalih poslova
za organe mjesnih odbora moguću pomoć pruža Odjel
Gradske uprave.
Posebnom odlukom Gradskog vijeća, na bazi utvrđenih
potreba pojedini poslovi iz djelokruga Grada odnosno
Odjela mogu se povjeriti tijelima mjesnih odbora.
Imovina i financiranje
Članak 59.
Sve nepokretne i pokretne stvari koje pripadaju Gradu
kao i prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.
Na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima,

Petak, 1. kolovoza 1997.
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načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada, upravljanje imovinom provodi Gradsko poglavar
stvo, po načelu dobrog gospodara.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje
(sa i bez naknade), zakupu, podzakupu nekretnina te dru
gim načinima raspolaganja, donosi Gradsko poglavarstvo.
Članak 60.
Pojedinačni akt o osnivanju poduzeća (društva), pre :
stanku rada, spajanju i si. u vlasništvu Grada donosi Grad
sko poglavarstvo.
Gradsko poglavarstvo daje suglasnost na raspored do
biti poduzeća (društva) iz prethodnog stavka ovog članka.
Dio dobiti iz prethodnog članka, sukladno aktu Pogla
varstva čini dio proračuna Grada.
Na temelju proračuna pokrivaju se i gubici u poduze
ćima (društvima) i javnim ustanovama čiji je osnivač (suo
snivač) Grad.
Pojedinačni akt u slučaju pokrića gubitaka donosi Po
glavarstvo.
Članak 61.
Grad ima u okviru državne gospodarske politike svoje
prihode kojima u okviru samoupravnog djelovanja slobo
dno raspolaže.
Članak 62.
Prihodi Grada su:
- prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu
Grada
- prihodi od poudzeća (društva) u vlasništvu Grada
nakon utvrđivanja dobiti
- prihodi od koncesija koje odobrava Grad
- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari
- darovi, nasljedstva i legati
- porezi i naknade te pristojbe čije stope u skladu sa
zakonom, Grad utvrđuje samostalno
- pomoć i dotacije Republike Hrvatske, predviđene u
državnom proračunu odnosno posebnim zakonom
- naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova
državne uprave koji su preneseni na grad
- prihodi od pripadajućih stopa određenih za predškol
ski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehničku kulturu,
tjelesnu kulturu i sport
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Gradskog
vijeća.
Akti Grada
Članak 63.

lja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obav
ljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.
Članak 65.
Upravni odjel Grada u izvršavanju općih akata iz ovog
Statuta donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnog akta iz stavka 1. ovogčlanka može
se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije primorsko-goranske.
Na donošenje akta iz ovog članka primjenjuju se
odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako poseb
nim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Grada.
Javnost rada
Članak 66.
Rad Gradskog vijeća, Poglavarstva i upravnog odjela je
javan.
Javnost rada Gradskog vijeća, Poglavarstva i upravnog
odjela osigurava se:
-javnim održavanjem sjednica
- provođenjem javne rasprave o pitanjima o kojima
odluči Vijeće
- izvještavanjem u tisku i drugim oblicima javnog priop
ćavanja
-objavljivanjem općih i drugih akata u službenom gla
silu Županije primorsko-goranske
- objavljivanjem na oglasnim pločama Grada
- na druge načine (publikacije, bilteni i si.)
Članak 67.
Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci
iz rada i nadležnosti Vijeća, Poglavarstva i upravnog odjela
ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 68.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada, na području Grada Kra
ljevice primjenjivati će se opći akti dosadašnje Općine Kra
ljevica.
U slučaju suprotnosti odredaba iz stavka 1. ovog
članka, primjenjivati će se neposredno odredbe ovog Sta
tuta.
Članak 69.
Gradsko vijeće donijeti će opće akte kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu s ovim
Statutom, do 31. prosinca 1997. god.
Članak 70.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih
zakonom i ovim statutom, donosi Statut, odluke, proračun,
godišnji obračun proračuna, poslovnike, zaključke, na
putke te daje vjerodostojna tumačenja Statuta.
Poglavarstvo donosi odluke, pravilnike, preporuke, rje
šenja, naputke, deklaracije.
Radna tijela Gradskog vijeća i Poglavarstva donose zak
ljučke, preporuke, prijedloge i mišljenja.

Prijedlog za donošenje, promjenu (izmjenu i dopunu)
Statuta može podnijeti najmanje trećina vijećnika, i Pogla
varstvo.
Vijeće odlučuje o prihvaćanju Statuta (ili izmjena i do
puna) većinom od ukupnog broja članova Vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsje
dniku Vijeća.

Članak 64.

Članak 71.

Gradsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata
na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obav

Gradsko vijeće odlučuje o pristupanju raspravi o pred
loženoj promjeni Statuta.
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Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka
da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti
prijedlog se ne može staviti na dnevni red Vijeća prije
isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o
prijedlogu.
Članak 72.
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Poglavarstvo usmjerava rad Gradske uprave u obavlja
nju poslova iz samoupravnog djelokruga kao i poslova
državne uprave koji se obavljaju u Gradu i nadzire njihov
rad.
Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti
Statut Općine Kraljevica (»Službene novine« Županije pri
morsko-goranske, broj 14/93).

U Gradskoj upravi u okviru Upravnog odjela osnivaju
se odsjeci za:
— urbanizam, izgradnju i gospodarenje zemljištem
— gospodarstvo i komunalije
— poduzetništvo i obrt
— zdravstvo i socijalnu skrb
— proračun, financije i računovodstvo
— odgoj, naobrazbu i kulturu
— šport
— turizam.

Članak 74.

Članak 5.

Grad Kraljevica preuzima nekretnine, pokretnine, fi
nancijska sredstva te prava i obveze dosadašnje Općine
Kraljevica, čiji je pravni sljednik s danom 7. svibnja 1997.
godine.
Članak 73.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 012-03/97-01/01
Ur.broj: 2170-08-01-97-1
Kraljevica, 1. srpnja 1997.

Radom upravnog odjela rukovodi pročelnik koji je dje
latnik Gradske uprave.
U slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga osoba koju
odredi Poglavarstvo na prijedlog pročelnika.
Članak 6.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Rastko Davila ing, v.r.

15.

Na temelju odredbe iz članka 49. i 56A. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/
92, 94/93 i 117/93) i članka 25. Statuta Grada Kraljevice,
Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici od 10. srpnja
1997. godine donosi
ODLUKU
o
ustrojstvu gradske uprave
Grada Kraljevice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U gradskoj upravi Grada Kraljevice osniva se jedin
stveni upravni Odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), radi obav
ljanja svih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.
Članak 2.
Sistematizacija, način rada, plaće i druga prava iz rada i
po osnovi rada djelatnika Gradske uprave utvrđuju se Pra
vilnikom kojeg donosi Poglavarstvo Grada.
II. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I NAČIN RADA
Članak 3.
Odjel Gradske uprave odgovoran je Gradskom vijeću i
Poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje po
slova iz svoje nadležnosti.

Pročelnik je odgovoran za zakonito i pravodobno obav
ljanje općih i zajedničkih poslova iz nadležnosti Odjela.
Djelatnici Odjela za svoj rad odgovaraju pročelniku.
Članak 7.
Sredstva za rad Odjela osiguravaju se u proračunu, te i
drugih prihoda u skladu sa Zakonom.
III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Djelatnici zaposleni u organima dosadašnje Općine
Kraljevica rasporedit će se na radna mjesta u Odjelu, u
skladu sa Zakonom, temeljem zaključka Poglavarstva
Grada Kraljevice.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o ustrojstvu upravnog odjela Općine Kra
ljevica (»Službene novine« broj 10/94).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goran
ske.
Klasa: 011-02/97-01/11
Ur.broj: 2170-08-01-97-1
Kraljevica, 1. srpnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Rastko Davila, v. r.
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16.
Na temelju odredbe iz članka 34. Statuta Grada Kralje
vice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj
dana 1. srpnja 1997. godine donijelo je
ODLUKU
o
nagradama za rad vijećnika
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos nagrade za rad vijeć
nika u Gradskom vijeću Grada Kraljevice (u daljnjem tek
stu: Vijeće).
Članak 2.

Petak, 1. kolovoza 1997.

— Vesna Car
— Rastko Davila
— Vladimir Dročić
A
— Danijel Frka
i
— Milorad Gotier
— Tomislav Grubišić
— Jadranko Hrastina
— Petar Juričić
— Oliver Kocijan
— Branko Matošić
— Neven Rempešić
— Đurđa Sotošek
— Vlado Šimić
— Mirko Švec
<
— Ivan Tarle
2. — Zoran Krulić — gradonačelnik određuje se za zaklju
čivanje braka.
Ova Dopuna Rješenja stupa na snagu danom donoše
nja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorskogoranske županije.

Vijećnicima pripadaju mjesečne nagrade u sljedećim
bruto iznosima:
Klasa: 010-07/97-01/10
— predsjedniku
1.500,00 kn
Ur.broj: 2170-08-01-97-2
— potpredsjedniku Vijeća
750,00 kn ' Kraljevica, 7. srpnja 1997.
— vijećniku
625,00 kn
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Članak 3.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Rastko Davila, v. r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a prim
jenjuje se od 8. svibnja 1997. godine. Odluka će biti objav
ljena u »Službenim novinama« Županije primorsko-goran
ske.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Od
luka o nagradama za rad vijećnika (»Službene novine«
ZPG broj 26/95).

18.
Temeljem članka 36. Statuta Grada Kraljevice i Članka
42. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kraljevice,
Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 1. srpnja 1997. donosi

Klasa: 011-02/97-01/10
Ur.br.: 2170-08-01-97-1 ,
Kraljevica, 1. srpnja 1997. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednik
Rastko Davila, v. r.

17.
Temeljem članka 21. Zakona o braku i porodičnim
odnosima (»Narodne novine« broj 51/89, 59/90 i 25/94) i
članka 25. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće, na
sjednici održanoj 1. srpnja 1997. godine donosi
DOPUNU RJEŠENJA
o određivanju vijećnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice
za sudjelovanje pri zaključenju braka
Određuju se vijećnici Gradskog vijeća Grada Kraljevice
koji će sudjelovati pri zaključenju braka, kako slijedi:
1. — Gordana Borić
— Ante Burić

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru Odbora
za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada
Kraljevice
I.
Dr. Gordana Borić izabrana je za člana Odbora za izbor
i imenovanja Gradskog vijeća Grada Kraljevice, umjesto
Dubravke Galler.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a obja
vit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske žu
panije.
Klasa: 034-04/97-01/38
Ur.broj: 2170-08-01-97-1
Kraljevica, 1. srpnja 1997.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Rastko Davila, v. r.

