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Telefon 611-334
Telefax 612-046

List lzlazí po potľebi

ODLUKA
o privľemenom ustľojstvu gľada Makaľska

I - oPĆE oDBEDBE

Članak 1'

Grad Makaľska je jedinica lokalne samoupľave i
upľave na podľučju utvrđenom Zakonom o podľučjima
Žúpanija, gradova i općina u Republici Hľvatskoj
(,Naľodne novineo RH, bľoj 90/92. I2/93.).

Članak 2.

Naziv Grada je Makaľska.

Sjedište Gľada je u Makaľskoj'
Grad Makarska je pľavna osoba.

Članak 3.

Grad Makaľska obuhvaća podľučja naselja: Ma-
kaľska, Bratuš, Tučepi i Veliko Bľdo.

Članak 4.

Grad Makaľska obuhvaća podľučje koje ide gľani-
cama ľubnih katastarskih općina Makarska, Tučepi i
Veliko Brdo.

Granice Grada Makaľske mogu se mijenjati na
način i po postupku koji je propisan zakonom'

Članak 5.

Grad Makarska ima pečat i grb.

Grb je stari povijesni gľb Grada Makarske iz1775'
godine, a koji predstavlja stilizirani štit u kojem se

nalaz\ ľuka s mačem.

Počasnom gľađaninu dodjeljuje se posebna Po-
velja Grada Makarske.

Članak 7.

Gľadsko vijeće moŽe dodjeljivati nagľade i dľuga
javna priznanja građanima i pravnim osobama za
naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i
društvenog života od značenja za Grad Makarsku'

Nagľade i dľuga javna priznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način propisan posebnom odlukom'

II _ DJELOKRUG GRADA MAKARSKA

1. Samoupľavni dielokrug Gľada Makaľske

Članak 8.

GEADSK0 VIJEĆE MAKAESKA

Na temelju čIanka 22. Zakona o lokalnoj samou-
pravi i upravi (,Narodne novine 90192), na sjednici
Ýi;"e" grada Makaľska, održanoj dana 17. travnja
1993. godine, donosi se

Gľadsko 
",,"u" -j:Tr;t6u.itĺ poe".r,im gľađani-

nom Grada Makaľske osobe koje su se istakle naľoči-
tim zaslugama za Grad Makaľsku.

Gľad Makarska u okviru samoupľavnog djelokru-
ga:

1. osiguľava uvjete za t azvitak gospodaľskih, dľu-
štvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od vaŽnosti
za Grad Makarsku,

2. osigurava uvjete za uređenje prostora i urbani-
stičko planiľanje, te zaštitu čovjekovog okoliša, ako
posebnim zakonom nije to drugačije određeno,

3. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, o komunalnim objektima, te obavljanju komu-
nalňiľl i drugih usluŽnih djelatnosti te lokalne infľa-
strukture, ako to zakonom nije dľugačije odľeđeno,

4. osigurava lokalne potľebe stanovnika u oblasti
brige o djeci, obľazovanju i odgoju, javnom zdravlju
(ambulante, domovi zdĺavlja i s1.), zdravstvenoj zaštiti
żivotinja i zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjele-
snoj kulturi i športu, ako to niję zakonom dľugačije
određeno,

5. upravlja gľadskom imovinom,

6. osniva javne ustanove i dľuge pľavne osobe, u

skladu sa zakonom, ľadi ostvarivanja određenih go-

spodaľskih, dľuštvenih, komunalnih i drugih socijal-
nih interesa i Potreba stanovnika,

?. obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj

svezi s interesom gľada Makarska za gospodaľski'
kultuľni i socijalni napred,ak, a nisu u nadležnosti
dľugih tijela'

B. uľeđuje i dľuga pitanja u skladu sa zakonom'

Članak 9.

Gľadsko vijeće Makarske pojedine iroslove iz sa-

moupravnog djelokruga čije je obavljanje od šireg

interesa 
"" 

g."á".'" (prostorno uređenje i urbanističko
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planiranje, zaštita okoliša, izgľadnja mreže in-
fľastrukturnfü objekata i dr.) može prenijeti na tijela
županije Splitsko - da]matinske.

m _ GRADSKo VĺJEĆE MAKAESKE I NJEGoVA
TIJELA

1. Položaia i nadležnosti Gľadskog vijeća Makaľska

Članak 10'

Građsko vijeće Makaľske u okviľu svog djelokruga
obavlja poslove iz samoupravnog djelokľuga gľada i
poslove državne upľave kada je to određeno zakonom.

Članak 11'

Građsko vijeće Makarska u okvirrr samoupravnog
djelokľuga:

- đonosi Statut gľada Makarske,
_ donosi odluke i dľuge opće akte kojima se

uređuju djelokľuga gľada Makarske,

- donosi proračun i zaključni račun gľada Ma-
karske,

- donosi odluku o sticanju, otuđivanju i optere-
ćenju gradske imovine,

- utvrđuje unutaľnje ustrojstvo Gľadskog pogla-
varstva Makarske,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug gľadskih uprav-
nih tijela,

- biľa i razrješava predsjednika i potpredsjedni-
ka Gradskog vijeća Makarska, gľadonačelnika i čIa-
nove Gradskog poglavarstva, radna tijela Gradskog
vijeća, te imenuje i razrješava i druge osobe odľeđene
odlukom Gradskog vijeća,

- osniva javne ustanove i dľuge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, đľuštvenih, komunalnih i
dmgih djelatnosti od interesa za stanovnike grada
Makaľska,

- donosi Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o dľugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Grada Makarske.

Članak 12.

Gradsko vijeće Makarske može prenijeti obavlja-
nje pojedinih poslova na Gradsko poglavarstvo Ma-
karske, osim:

- donošenja Statuta Grada Makarske,

- donošenja pľoračuna Grada Makarske i za-
ključnog računa,

- donošenje odluke o zaduživanju Grada Makar-
ske.

2. Sastav i izboľ Gľadskog vijeća

Članak 13.

Gradsko vijeće Makaľske broji 26 vijećnika
U slučaju promjene broja vijećnika Gradskog vi-

jeća utvrđenog Statutom, izabrani vijećnici ostaju na
đužnosti do kraja izbornog razđoblja (do isteka man-
data).

U slučaju promjene područja Grada Makarske
donijeti će se odluka o bľoju vijećnika Gľadskog vijeća
i provesti izbori do broja koji je utvrđen u odluci.

Članak 14.

Vijećnici Gradskog vijeća Makaľska biraju se na
način i po postupku odľeđenom u Zakonu o izborrr
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samou-
prave i uprave.

Članak 15.

Funkcija vijećnika Gradskog vijeća Makarske je
počasna.

'Vije nici Gľadskog vijeća Makaľska nemaju obve-
zujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnici Gradskog vijeća Makarska imaju pľavo
prisustvovati sjednicama Vijeća, podnositi pľijedloge
za donošenje općih akata i drugih akata i mjeľa, te da
postavljaju pitanja iz samoupľavnog djelokrrrga grada
Makaľske na sjednici Vijeća neposredno ili pisanim
putem predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 16.

Vijećnik Gradskog vijeća Makarska ima pravo
podnositi Vijeću odluke i druge akte te pokľetati i
druga pitanja iz njegovog djelokľuga.

Članak 1?.

Vijećnik Gradskog vijeća Makaľske ima pravo
predlagati Vijeću raspravu o pitanjima koja se odnose
na ľad Gradskog poglavarstva, na izvršavanje odluka
ili na rad upľavnih tijela gľada Makaľske'

Vijećnik Gradskog vijeća Makarske ima pľavo
Gradskom poglavaIstvu i pľočelnicima koji rukovode
upravnim tijelima Gľada postavljati pitanja koja se
odnose na njihov rad ili na poslove iz njihovog djelo-
kruga. Gľadsko poglavarstvo i pročelnici dužni su
odgovarati na postavljena pitanja na način i u ľokovi-
ma određenim u odluci o pľivremenom poslovničkom
ľedu.

Članak 18.

Vijećnici Gradskog vijeća za svoj ľad u Vijeću
imaju pravo na naknadu tľoškova, odnosno izgubljenu
zaradu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

3. Pľedsiednik i potpľedsjednik Gľadskog vijeća

Članak 19.

Gradsko vijeće Makarske ima predsjednika i dva
potpľedsjednika.

Predsjednik Vijeća pľedstavlja Gľadsko vijeće,
rukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze
utvľđene zakonom, ovom odlukom i odlukom o
privremenom poslovničkom redu.

Potpredsjednik pomaže u radu pľedsjedniku, za-
mjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i
obavlja dľuge poslove koje mu poĘeri Gľadsko vijeće
ili predsjednik.

Pľedsjednika i potpľedsjednika bira Gradsko vi-
jeće iz ľeda svojih vijećnika tajnim glasovanjem na
pľijedlog odbora za izbot i imenovanja ili na pľijedlog
najmanje sedam vijećnika Gľadskog vijeća i na način i
po postupku koji je određen odlukom o pľivremenom
poslovničkom redu Gradskog vijeća Makarska'

Članak 20.

Gľadsko Vijeće će posebnom odlukom odrediti da
li će pľedsjednik, odnosno potpredsjednici Vijeća duž
nost obavljati pľofesionalno.

4. Radna tijela

Članak 21.

Građsko vijeće osniva odbore, komisije i druga
radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog
djelokľuga odnosno za obavljanje drugih poslova koja
im se povjeľavaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu sa ođlukom o privremenom poslovničkom
ľedu.

Predsjednika i članove ľadnih tijela iz stavka 1.

ovog članka biľa Vijeće iz ľeda svojih vijećnika javnim
glasovanjem.

Gľadsko vijeće na pľvoj konstituirajućoj sjednici
osniva:

- odbor za ízboľ i imenovanje,

- Odbor za statut i poslovnik,

- Mandatnu komisiju.

Članak 22.

odboľ za izbol: i imenovanje ima predsjednika i
četiri člana.

odboľ za izbor i imenovanje raspravlja i pľedlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor
gľadonačelnika, zamjenika gľadonačelnika i Gľadskog
poglavaľstva, te izbor članova radnih tijela Gradskog
vijeća'

Članak 23.

odboľ za statut i poslovnik ima pľedsjednika i
četiľi člana.

odboľ za statut i poslovnik ľaspravlja i predlaže
Statut gľada Makarska, Poslovnik Gradskog vijeća, te
predlaže pokretanje postupka za izmjenll Statuta
odnosno Poslovnika, te može pľedlagati donošenje
odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gľadskog
vijeća Makarske, te obavlja i druge poslove utvrđene
ovom odlukom i odlukom o privremenom poslovnič-
kom redu.

Članak 24.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna prava vijećnika.

5. Tajnik grada Makaľska

Članak 25.

Tajnik Grada Makarske se stara o izvršavanju
zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i
uprave' sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u
savjetodavnom svojstvu i upozorava predsjednika
Vijeća i Vijeće o kľšenju zakonitosti.

Tajnik Grada svoju dužnost obavlja profesio-
nalno.

IV _ GRADSKO POGLAVARSTVO MAKARSKA

Članak 26.

Gľadsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog
djelokruga na osnovi i u okviru zakona, ove odluke i
drugih akata Građskog vijeća.

Gľadsko poglavaľstvo odgovorno je u skladu sa
zakonom Gradskom vi1eću za obavljanje poslova iz
svog djelokľuga.

Gradsko poglavarstvo o svom radu dužno je
izvješćivati Vijeće'

Gradsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavar-
Stvo podnese izviješće o cjelokupnom radu ili o
pojedinim pitanjima iz njegove nadleŽnosti.

Članak 2?.

Poglavarstvo u okviľu svog djelokľuga:

- pľiprema prijedloge općih akata koje donosi
Gľadsko vijeće, te daje mišljenje o prijedlozima odluka
koje podnesu drugi ovlašteni pľedlagači,

- izvršava ili osigurava izvľšavanje općih akata
Gradskog vijeća, pľostornih i urbanističkih planova, te
drugih akata Gľadskog vijeća,

- upravlja nekretninama i pokretninama, kao i
prihodima i rashodima Grada,

- utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Grada
i zaključni račun, te odluke o privremenom financi-
ranju,

- utvľđuje pľijedlog ustrojstva upravnih tijela
Grada i usmjeľava njihovo djelovanje u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno
poslova državne uprave koji se obavljaju u Gľadu, te
nadzire njihov rad,

- imenuje i razrješava tajnika, pročelnike uprav-
nih tijela Grada, na temelju javnog natječaja,

_ pľedlaže osnivanje mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i drugim općim aktima Gľadskogvijeća
ili po njegovom ovlaštenju.

Članak 28.

Gradsko poglavarstvo bľoji 11 članova.
Gradonačelnik i zamjenik gľadonačelnika su po

svom položaju predsjednik i zamjenik Gradskog po-
glavarstva.

Pľočelnici Gradskog poglavarstva u pravilu su
članovi Poglavarstva.

{

ľ
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Članak 29'

Gradsko poglavaľstvo u obavljanju poslova iz svog
djelokľuga suľađuje S poglavarstvima dľugih jedinica
lokalne samouprave i upľave kao i s drugim pľavnim
osobama te jedinicama mjesne samouprave.

Članak 30.

Članovi Gľadskog pog]avarstva koji duŽnost ne
obavljaju profesionalno imaju pľavo na naknadu tľo-
škova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s poseb-
nom odlukom Gľadskog vijeća.

ČIanak 31.

Gľadsko pog]avarstvo će svojom odlukom o pľi-
vľemenom poslovničkom ľedu, do donošenja statuta,
uľediti ustľojstvo, način ľada i odlučivanja kao i
dľuga pitanja od značenja za ľad Poglavarstva.

v _ GRADoNAČELNIK

Članak 32'

Gľadonačelnik zastupa Gľad i nositelj je izvľšne
vlasti Grada.

Članak 33.

Gľadonačelnik u obavljanju poslova iz samou-
pľavnog djelokľuga Grada:

- pľovodi odluke Gľadskog vijeća i odgovoľan je
Vijeću za njihovo pľovođenje,

- ima pravo zađržati od izvršenja opći akt
Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povľije-
đen zakon ili drugi propis, te ć.e zatražiti od Vijeća da
se u ľoku od 15 dana otklone uočeni nedostaci. Ako
Gľadsko vijeće to ne učini dužan je u roku od 7 dana o
tome obavijestiti organ središnje drŽavne uprave
ovlašten za nađzoľ nad zakonitošću ľada jedinice
lokalne samouprave i uprave,

- vodi brigu o upravljanju gľadskom imovinom i
naredbodavac je za izvršenje gradskog pľoľačuna,

- neposľedno ispred Gradskog poglavarstva
usmjerava ľad upľavnih odjela i potpisuje akte koje
oni donose u okviru svog djelokruga, ako za potpisi-
vanje nisu ovlašteni pročelnici i tajnik Građa,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
ovom odlukom i odlukama Gľadskog vijeća.

Članak 34.

Gľadonačelnik ľukovodi ľadom Gľadskog pogla-
vaľstva, saziva sjednice Poglavaľstva i predsjedava im,
te potpisuje akte Poglavarstva.

Gľadonačelnik je odgovoľan županu za obavljanje
povjerenih poslova drŽavne upľave na podľučju
Grada.

Gradonačelnik obavlja i druge poslove utvrđene
Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Gradonačelnika biľa Gľadsko vijeće na prijedlog
odboľa za izbor i imenovanje ili najmanje 7 vijećnika,
tajnim glasovanjem.

Gradonačelnik funkciju obavlja profesionalno

Članak 36'

Gľadonačelnik ima zamjenika.
Zamjenik gľadonačelnika biľa se na način i po

postupku pľopisanom za izbot gľadonačelnika.
Zamjenik gľadonačelnika funkciju obavlja pľofe-

sionalno.
Zamjenik gľadonačelnika pomaŽe gradonačelni-

ku u obavljanju njegovih duŽnosti, zamjenjuje ga u
slučaju njegove spľiječenosti i odsutnosti, te obavlja i
druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

VT _ AKTI GRADA

1. Akti Gľadskog viieća

Č]anak 3?.

Gľadsko vijeće donosi odluke i dľuge opće akte iz
nadleŽnosti Gľada na način i po postupku koji je
utvľđen Poslovnikom'

Gradsko vijeće donosi zaključke kada u skladu sa
zakonom rješava u pojedinačnim slučajevima'

Članak 3B'

Svi opći akti koje donosi Gľadsko vijeće moraju
biti javno objavljeni na način dostupan gľađanima, a
obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči u sjedištu
Gľada kao i na dľugim mjestima na području Gľada'

2. Akti Gľadskog poglavarstva

Članak 39.

Gradsko poglavarstvo u poslovima iz svog djelo-
kľuga donosi naredbe, uputstva, pľavila kada odlučuje
o općim stvaľima te zaključke i rješenja kada u skladu
sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvaľima.

VII _ JAVNOST R,ADA I ODGOVOR,NOSTI

Članak 40'

Rad Gradskog vijeća, Gľadskog poglavaľstva i
upľavnih Ĺijela Grada je javan'

Članak 41.

Javnost rada Gľadskog vijeća, Gľadskog pogla-
vaľstva i upľavnih tijela osigurava se:

- javnim odrŽavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog infoľmiranja,

- objavljivanjem općih akata i drugih dokume-
nata na način pľopisan ovom odlukom.

Članak 42.

Gradsko vijeće svojom odlukom odľeđuje koji po-
d'acíiz rada i nadležnosti Vijeća, Poglavarstva i upľav-
nih tijela se ne mogu objavljivati, jer predstavljaju
tajnu, te odľeđuje način njihovog čuvanja'

Članak 43.

Izabľani i imenovani čelnici u Gradu obavljaju
svoju funkciju na osnovi i u okviru Ustava Republike
Hrvatske, zakona i ove odluke, te dobivenih ovlaštenja
i osobno su odgovoľni za obavljanje svoje funkcije.

- pľuŽaju stručnu i drugu pomoć građanima u
okviľu prava i ovlasti Grada,

- podnose izviješće Gradskom vijeću i Poglavar-
stvu o svom radu,

- obavljaju i druge poslove za koje su ovlašćeni.

1
I
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VItr _ OBAVLJANJE UPRAVMH I DRUGIH
STRUčNIH PoSLovA Iz DJELoKRUGA
GRADA

Članak 44.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupľavnog
djelokr-uga Gľada, kao i poslova drŽavne upľave
pľenijete na njega, osnivaju se upravni odjeli gľađa.

Upravnim odjelima iz stavka 1' ovog članka
upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje Građsko poglavarstvo.

Uvjeti i način raspisivanja natječaja te postupak
oko imenovanja pročelnika uređuje se posebnom
odlukom.

Djelokľug, unutarnje ustrojstvo, način rada kao i
dľuga pitanja od značenja za njihov ľad uľeđuje se
posebnom odlukom.

Unutarnje ustľojstvo odjela iz stavka 1. ovog
članka, uređuje svojim aktom Gradsko poglavarstvo.

Članak 45.

Pročelnik može biti član Poglavaľstva koga biľa
Vijeće sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samou-
pravi i upravi i ove odluke, kojima je uređen izboľ
članova Poglavarstva'

Ako pľočelnik ne bude izabran za člana Poglavar-
stva ne pľestaje mu duŽnost pročelnika.

Pľočelnici su za svoj rad odgovoľni gradonačel-
niku.

Imenovanja, ľazrješenja, odgovornost, kao i druga
pitanja u svezi rada pročelnika pľovodi se na način i po
postupku koji je utvrđen zakonom i odlukom Grad-
skog vijeća.

ČIanak 46.

obavljanje stľučnih i uredskih poslova za potľebe
Gľadskog vijeća i Gradskog poglavarstva obavljaju
upravni odjeli iz članka 47. ove odluke.

Čtanak 4?.

Upľavni ođjeli Grada u okviľu svog djelokruga i
ovlasti:

- neposľedno izvľšavaju odluke i đľuge opće
akte Gradskog vijeća i osiguravaju njihovo pľovođe-
nje,

- neposľedno izvľšavaju poslove državne uprave
kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Gľada,

- prate stanje u područjima za koje su osnovani
i o tome izvješćuju Gradsko poglavarstvo,

- pľipremaju nacrte odluka i dľugih općih akata
koje donosi Gľadsko vijeće, nacľte akata koje donosi
Poglavarstvo, te priprema izvješća, analize i druge
materijale iz svog djelokruga za potrebe Gľadskog
vijeća i Poglavarstva,

fX - NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GEADANA
U oDLUČtvANJU I PEAvo IMCIJATIVE

Članak 48.

Gľađani mogu neposredno sudjelovati u odluči-
vanju o lokalnim poslovima putem referenduma, u
skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Čtanak 49.

Refeľendum se može raspisati radi odlučivanja o
pľijeďogu o promjeni odluke o ustrojstvu Grada,
prijedlogu za pľomjenu pođručja Gľada, o pľijedlogu
općeg akta i drugog pitanja iz djelokruga Grada, kao o
drrrgim pitanjima određenim zakonom i ovom odlu-
kom.

Referendum, temeljem odredaba zakona i ove
odluke raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog 1/3
članova vijeća, na prijedlog Poglavaľstva, odnosno 1/5
mjesnih odbora na području gľada.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na podľučju Gľada i isti su
upisani u popis birača.

odluka donesena na ľeferendumu obvezatna je za
Gradsko vijeće'

Gradsko vijeće može ttažiti mišljenje od mjesnih
odbora o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima koja su
određena zakonom ili ovom odlukom'

ČIanak 50.

Gľađani imaju pravo pľedlagati Gľadskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje odľeđenog
pitanja iz njegove nađleŽnosti.

o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko
vijeće moľa ľaspravljati, ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te
se moľa dati odgovor podnositeljima prijedloga na-
jkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Svaki gr'ađanin ima pravo Građskom vijeću i
njegovim tijelima slati pľedstavke i pritužbe te davati
prijedloge i na njih đobiti odgovor.

X _ MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 51.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na Život
i ľad gľađana.

Posebnom odlukom po istom postupku kako je
donijeta i ova oďuka utvľditi će se bľoj mjesnih
odboľa.

ł
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Članak 52.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati
gľađani i njihove organizacije i udruženja, Gradsko
vijeće i Gľadsko poglavarstvo.

Članak 53.

Pľijedlog za osnivanje mjesnog odboľa raspravlja
se na zboru gľađana naselja ili dijela naselja, koji
saziva gradonačelnik. Da bi se mogla donijeti odluka o
osnivanju mjesnog odbora zboru građana mora prisu-
stvovati najmanje 10% birača upisanih u popis birača
naselja ili dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odboľa punovažna je ako se za nju izjasni ve ina
prisutnih glađana na zboru.

Članak 54.

Mjesni odbor na podľučju za koje je osnovan
obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za
potľebe gľađana, kao što je:

- uređenje mjesta, izgľadnja i održavanje manjih
parkova, dječjih igľališta, ľekľeacionih športskih igľa-
1išta'

- izgradnja i odľžavanje objekata koji služe za
svakodne'ĺne potľebe gľađana (paľkiľališta' nogos-
tupa, poljskih putova, ttžnica, mjesne kanalizacije,
vodovoda i sl.,

- čišćenje javnih površina, odvoz smeća, od-
vodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i dr.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka osiguravaju se putem pľoľačuna Gľada, dopľi-
nosa građana, odnosno drugih pľihoda iz imovine
mjesnog odbora.

Članak 55.

organi mjesnog odboľa su savjet mjesnog ođbora i
predsjednik savjeta.

Savjet mjesnog odbora biľaju građani s područja
mjesnog odboľa koji imaju biračko pravo' Mandat
članova savjeta tľaje četiľi godine.

Savjet mjesnog odbora donosi program rada mjes-
nog odbora, poslovnik o svom ľadu, financijski plan i
zaključni ľačun, te obavljaju i druge poslove utvrđene
zakonom i ovom odlukom.

Mjesni zboľ građana osniva se za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
dľugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i
sl.).

Članak 58.

Mjesni zboľ gľađana saziva savjet mjesnog odbora,
u skladu sa ovom oďukom.

Mjesni zbor gľađana ima predsjednika kojeg bira
iz reda građana na način pľopisan pľavilima mjesnog
odboľa.

Članak 59.

Nadzor nad zakonitošću ľada organa mjesnog
odbora, obavljaju u svom djelokrugu upravni odjeli
Grada.

Upravni odjeli iz stavka 1. ovog članka imaju
pľavo i obvezu pľedložiti gľadonačelniku da pokľene
postupak kod Gradskog vijeća za ľaspuštanje savjeta
mjesnog odbora, odnosno razrješenje od dužnosti
predsjednika savjeta mjesnog odboľa ako u svom radu
učestalo kľše pravila mjesnog odbora i ne izvršavaju
povjerene im poslove.

xI - PRELAZNE I zAvBŠNE ODREDBE

Članak 60.

Do donošenja općih akata kojima se uľeđuju
pitanja iz samoupľavnog djelokľuga Grada Makarske
sukladno posebnim zakonima na području Gľada
Makarske primjenjivat će se opći akti Skupštine
općine Makaľska, a koji su važili na području općine
Makarska do dana konstituiľanja Gradskog vijeća
Makarske.

Gradsko vijeće Makarske će posebnom odlukom
preuzeti važenje općih akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61

ova oďuka stupa na snagu danom donoŠenja, a
objaviti će se u >Glasniku" - sluŽbenom glasilu.

KLASA: 021-05/93-03/19
Makarska, 17. travnja 1993.

Pľedsjedavajući:
Miľo Jurčević, v.r.

- postupak konstituiranja Gradskog vijeća,

- prava i duŽnosti vijećnika Gradskog vijeća,

- izbor predsjednika, potpredsjeđnika vijeća,

- izbor i pľovođenje postupka odgovoľnosti gra-
donačelnika i članova Poglavaľstva Grada,

- izbor i način rada tijela Vijeća,

- vrsta akata Vijeća,

- druga pitanja važnaza rad Vijeća.

tr _ KoNSTITUIRANJE VIJEĆA, PoČETAK oBA-
VLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA I PBES-
TANKA NJIHOVOG MANDATA

Vijeće," oo"rr,r',i'l;:::"" kada se, sazvano od
pľedsjednika dosadašnje Skupštine općine Makarska,
sastalo na prvo zasjedanje uz uvjet da sjednici pľisu-
stvuje većina Vijećnika.

ČIanak 3.

od dana konstituiranja Gradsko vijeće, pa do
dana pľestanka mandata vijećnika, ima sva pľava i
dužnosti odľeđena Ustavom Republike Hrvatske, Za-
konom i ovom odlukom.

Pľvoj sjedni", 
".:::;: 

n',,"u" 

predsjedava, do
izboľa predsjednika, dobno najstariji vijećnik.

Gradsko "r,"u","'l ni*lt.,' Lo.,'ĺrĺ1,',.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici na

prijedlog predsjedavatelja ili najmanje pet vijećnika.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko
vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih
vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost
vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati dužnost vijećnika,

- pľedlaže odluku o prestanku mandata vijeć-
nika, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i izvješ
ćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.

Nakon izvješća -:::T:J-omisije o provedenim
izboľima predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg
sadržaja:

>Prisežem da ću pľava i obveze člana Gradskog
vijeća Makaľske obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog pľobitka Grada i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika
pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Gľada i da ću štititi ustavni poredak Repub-
like Hrvatske.<

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje je
predsjedniku nakon zavľšetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituiľajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavl-
jati dužnost vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjednici
na kojoj su nazočni.

Članak ?.

Vijećniku Gľadskog vijeća pľestaje mandat u
slučajevima utvľđenim Zakonom.

Danom podnesene ostavke vijećnika njegov za-
mjenik počinje obavljati dužnost vijećnika.

ČIanak 8.

Ako ovom oďlukom nije dľugačije utvľđeno, Grad-
sko vijeće donosi odluke javnim glasovanjem većinom
glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina vijeć-
nika Gradskog vijeća.

Nakon oo"'t1"n"ffi"n uorro., se odruka o
pľivremenom poslovničkom redu Gľadskog vijeća.

odluka se donosi većinom glasova svih vijećnika.

III - IZBOE TEMELJNIH EADNIH TIJELA,
PREDSJEDMKA I POTPREDSJEDMKA VI-
JEĆA I rzvEŠNIH TIJELA JEDIMCE Lo-
KALNE SAMOUPEAVE I UPEA\IE

Čhnak 10.

Nakon donošenja odluka, odluke o privremenom
ustľojstvu Grada Makarske i odluke o privremenom
poslovničkom redu Vijeća Grada Makarske, na konsti-
tuiľajućoj sjednici bira se odboľ za izbor i imenovanje
i Odbor za statut i poslovnik.

Predsjednik i članovi odbora iz stavka 1. ovog
članka biraju se na prijedlog predsjedatelja ili na-
jmanje 7 vijećnika, s tim đa je njihov sastav pľibližno
razmjeran stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Članak 11.

Po izboru odbora iz članka 10' ove oďuke, na
konstituirajućoj sjednici Vijeća pristupa se izboľu
predsjednika i potpredsjednika Vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se na
prijeďog odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 7

vijećnika tajnim glasovanjem, većinom glasova svih
vijećnika.

Članak 12.

Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika bira
Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na
prijedlog odbora za ízbor i imenovanje ili najmanje 7

vijećnika, tajnim glasovanjem.

Članak 13.

Članove Gľadskog poglavarstva bira Vijeće na
prijeďog gľadonačelnika javnim glasovanjem'

Izabrani su čIanovi Poglavaľstva koji dobiju ve-
ćinu glasova svih vijećnika.

Članovi Poglavaľstva u pravilu su pročelnici
upravnih ođjela jedinica lokalne samouprave i uprave.

t
I
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Članak 56.

Savjet mjesnog odboľa biľa predsjednika savjeta
iz reda svojih članova na vrijeme od četiri gođine.

Predsjednik savjeta pľedstavlja mjesni odbor i za
svoj ľad odgovoľan je savjetu odnosno gradonačelniku'

Savjet mjesnog odbora može ukazati nepovjerenje
pľedsjedniku savjeta.

Pľijedlog za pokľetanje povjerenja predsjedniku
savjeta može dati najmanje 1/3 članova savjeta, kao i
najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora.

Članak 5?.

Savjet mjesnog odboľa u skladu sa ovom odlukom,
radi raspravljanja o potľebama i interesima gľađana,
te davanja prijeďoga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može osnivati mjesne zboľove građana.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj Samou-
pravi i upravi (>Narodne novine<, bľ. 90/92), na
sjednici Vijeća grada Makarske, održanoj dana 17.
travnja 1993. godine, donosi se

ODLUKA
o pľivľemenom poslovničkom ľedu

Viieća gľađa Makarska

I - oPĆE oDBEDBE

ovom odluk.- ":::::Lom poslovničkom re-
du Vijeća grada Makarske (u daljnjem tekstu ođlukom)
uređuje se, do donošenja Poslovnika, unutaľnje ustľoj-
stvo i na način rada Vijeća i to:

I
I
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Članak 14.

Ako je predloženo više od dva kandidata, a niti
jedan ne dobije većinu glasova od ukupnog broja svih
vijećnika, glasovanje se nastavlja u dľugom kľugu u
koji ulaze dvojica kandidata sa najvećim brojem
glasova.

Ukoliko ni u drugom kľugu ni jedan od kandidata
ne đobije većinu glasova svih vijećnika, izboľ se
ponavlja na naľednoj sjednici Vijeća sa istim ili drugim
kanđiđatima'

Članak 15.

Gradonačelnik i članovi Poglavarstva nakon iz-
bora daju pred Vijećem svečanu prisegu.

Tekst svečane pľisege glasi:

'Prisežem da ću dužnost gradonačelnika i čIana
Poglavarstva obnašati savjesno i odgovorno i držati se
Ustava Republike Hľvatske, zakona i odluka Vijeća, te
da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Ma-
kaľske".

Iv _ PRAVA I DUŽNoSTI VIJEĆNIKA

a) Pľisustvovanje siednicama

ČIanak 16.

Vijećnik ima pravo i dužnost pľisustvovati sjedni-
cama i sudjelovati u radu Gradskog vijeća, kao i u ľadu
radnih tijela Vijeća čiji je član'

Članak 1?.

Vijećnik je dužan obavljati zadaće, koje mu u
okviru svog djelokruga povjeľi Gľadsko vijeće ili
rađno tijelo kojega je član.

b) Podnošenje pľiiedloga

Članak 1B.

U obavljanju prava i dužnosti vijećnik može po-
kľetati raspravu o pitanjima iz djelokrrrga Gradskog
vijeća, te podnositi prijedloge za donošenje odluka i
drugih akata.

Članak 19.

U pripremanju svog prijedloga za donošenje odlu-
ka ili đľugog akta vijećnik ima pravo traźit\ stľučnu
pomoć od Stľučne službe Gradskog vijeća ili upravnih
odjela.

c) Postavljanje pitania, tľaženie izvješća i podataka

ČIanak 20.

Vije nik ima pľavo postavljati pitanja koja se
odnose na ľad i djelokrug Gradskog vijeća, odboľa i
drugih ľadnih tijela, Poglavarstva i njihovih tijela,
Stručnih službi i organizacija koje obav1jaju poslove
za Gradsko vijeće.

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom
obliku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se pľedaju na sjed-
nici, a usmena pitanja postavljaju se na završetku
sjednice.

Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici
Gľadskog vijeća moraju biti sažeta i kratka.

Članak 21.

Na zahtjev vijećnika, Stľučne službe koje obavlja-
ju poslove za potrebe predstavničkog tijela dužne su
vijećniku pľužiti izviješće i podatke potľebne za obav-
ljanje njegove dužnosti, a koja se odnose na pitanja iz
njihovog djelokruga, kao i druge podatke s kojima
raspolažu.

Izvješća se daju najkasnije u roku od 15 dana u
pisanom obliku.

Čhnak 22.

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća, gľadonačelnika i pľedsjednika
ľadnog tijela o pitanjima koja se ođnose na ľad istih.

Vijećnik se ľedovno ili pľavodobno informira o
svim pitanjima iz djelokľuga Vijeća i ľadnih tijela'

d) Međustranačko viieće Gľada

Članak 23.

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapľeđivanje rada, te ľazvijanja
dľugih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijećni-
ka može se osnovati Međustľanačko vijeće Gľada.

Pravilima koje donosi Vijeće utvľđuje se ustroj-
stvo, zadaci i način rada te prava i dužnosti članova
Međustranačkog vijeća.

Prostoľ, sľedstva i druge uvjete za ľad Međustra-
načkog vijeća osiguľava Gradsko vijeće.

Članak 24.

U Gradskom vijeću može se osnovati klub članova
pľema stľanačkoj pripadnosti, te klubovi nezavisnih
članova. KIub mora imati najmanje tri člana.

I(lubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o
svom osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog
vijeća, pľiložiti pľavila rada te podatke o vijećnicima.

Prostor, sredstva i drrrge uvjete za rad kluba
osigurava Gradsko vijeće'

v - PREDSJEDNIK, PoTPBEDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 25.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja i zastupa Vijeće,
_ predsjedava i ođrŽava red na sjednicama Vije-

ć.a,

- pokreće inicijativu za tazmatranje i raspravu
o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

_ saziva sjednicu Vijeća,

- brine se o radu Vijeća i dľugih tijeJ'a,

- brine se o suradnji Vijeća sa vijećima dľugih
gľadova,

- bľine se o provođenju načela javnosti i ľada
Vijeća'

- bľine se o pľimjeni Poslovnika Vijeća, te ostva-
ľivanju prava vijećnika,

- potpisuje odluke i dľuge akte koje donosi vije-
će,

- obavlja i druge poslove utvľđene ovom odlu-
kom.

Potpredsjednici Vijeća zamjenjuju predsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spľiječenosti i obavljaju
i dnrge poslove što im ih povjeri predsjednik ili Vijeće.

Članak 31.

Vijeće može ľaspľavljati o pitanjima što se odnose
na ľad Poglavarstva, a osobito u svezi njegove odgo-
voľnosti za provođenje odluka koje je donijelo Vijeće te
ođgovoľnosti za stanje u pojedinom podľučju, kao i za
izvršavanje odluka i dľugih akata vijeća, te usmjeľa-
vanje i usklađivanje rada odjela upravnih tijela'

Raspľava o tim pitanjima može se pokrenuti povo-
dom odluke ili dľugog akta, izvješća o ľadu Poglavaľ-
stva i drugih pitanja što su u djelokľugu Vijeća.

Članak 32.

Postupak odgovornosti Poglavarstva provodi se
pľema odredbi članka 39. i 40. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upravi Q>Narodne novine< 90/92).

I

)

VI _ RADNA TIJELA

Članak 26.

Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom, kojom se
utvľđuje njihov sastav i djelokľug.

Radno tijelo ima pľedsjednika i određen bľoj čla-
nova koji se biľaju među vijećnicima, tako da je sastav
ľadnog tijela pľibližno razmjeľan stľanačkom sastavu
Vijeća.

članak 2?.

U ľadnim tijelima ľazmatľaju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vijeću.

U ľadnim tijelima razmatraju se mišljenja, pľi-
mjedbe, prijedlozi i poticaji koji se oďnose na donoše-
nje odluka i dľugih općih akata ili koja su važna za
gospodaľstvo i dľuge djelatnosti od inteľesa za gľađa-
ne.

Članak 28.

Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad
radnog tijela, pľedlaŽe dnevni red i pľedsjedava sjed-
nicama.

Sjednice ľadnog tijela saziva pľedsjednik na osob-
ni poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka
pľedstavničkog tijela, na zahtjev predsjednika pľeds-
tavničkog tijela ili dva člana radnog tijela'

Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odľedi ľadno tije-
1o.

Članak 29'

Radna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici pľisustvuje većina člano-
va.

o radu na sjednici ľadnog tijela vodi se zapisnik.

vII - oDNoS VIJEĆA I PoGLAVARSTVA I
UPRAVNIH TIJELA

Članak 30.

Poglavarstvo je odgovorno Vijeću za svoj rad i za
odluke koje donosi.

Članak 33.

Pľočelnici odjela uprave imaju pľavo i dužnost
sudjelovati u ľadu na sjednici Vijeća i ako nisu njihovi
članovi kada se raspľavlja o prijedlogu akata kojima se
uľeđuju pitanja iz djelokruga tijela upľave kojim
ľukovode i kada se raspľavlja o drrrgim pitanjima koja
su od interesa iz djelokruga tog tijela.

VIII _ AKTI

Akti Vijeća

Članak 34.

Vijeće u ostvaľivanju svojih prava i duŽnosti
obavlja Ustavom, zakonom i statutom utvľđene po-
slove i u svezi s tim donosi odluke, planove prepoľuke,
zaključ ke i druge opće akte'

Članak 35.

Radna tijela Vijeća donose zaključke, pľeporuke i
rješenja.

Članak 36.

odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi za
gľađane, pľavne osobe i udruge gľađana, utvľđuju se
njihova prava i dužnosti, odnosno dľuga pitanja od
općeg interesa za grad kad je to zakonom ili statutom
pľopisano.

Prepoľukom Vijeće iztaž,ava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja
pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih
pitanja koja se odnose na pľimjenu Ustava, zakona i
drrrgih akata što ih donosi Vijeće, izráž.ava mišljenje u
svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s
drugim gr'adovima, općinama i Županijama u pitan-
jima od zajedničkog interesa te se predlaže način i
mjere koje bi se trebale poduzimati radi rješavanja
pojedinih pitanja u skladu sa njegovim inteľesima.

Članak 3?.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišl-
jenje ili utvrđuje obveza Poglavarstva, upravnih odjela
u pripremanju pľijedloga akata i mjera za primjenu
odluka Vijeća.
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Zaključkom se rješavaju i đruga pitanja iz đjelok-
ľuga Vijeća, radnih tijela i Stručne službe Vijeća.

1. Postupak za donošenie odluka i dľugih akata

a) Pokretanje postupka

Članak 38.

Postupak za donošenje odluka, odnosno drugog
akta pokreće se prijedlogom za donošenje odluke,
odnosno drugog akta.

Članak 39.

Pravo predlagati donošenje odluka i dľugih akata
ima svaki vijećnik, radna tijela vijeća i predsjednik
Poglavarstva.

Članak 40.

Inicijativu za donošenje odluke i drugih akata
Vijeća mogu davati gľađani i pravne osobe te upravni
odjeli.

b) Prijedlog za donošenje odluke

Članak 41.

Pľijeđlog za donošenje odluke mora sadržavati
pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu stanja, koje
tľeba uľediti odlukom, ocjenu potľebnih sredstava za
provođenje odluke i tekst pľijedloga odluke s obrazlo-
ženjem.

2. Podnošenje pľijedloga za donošenje odluke

Članak 42.

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
podnosi se predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća upućuje pľimjeľak nacrta od-
luke naďežnom ľadnom tijelu Vijeća'

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke
uputit će predsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavar-
stvu, ako ono nije pľedlagač.

ljivanje i ispravci akata, te postupak za donošenje
autentičnog tumačenja odluka i dľugih akata urediti
će se poslovnikom.

IX - POSLOVNI EED NA SJEDNICI

Članak 46.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na
temelju zaključka Vijeća ili na osobni poticaj.

Pľedsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu
Vijeća kada to tľaŽi navodeći ľazloge za sazivanje, I/5
vijećnika, radno tijelo Vijeća ili gradonačelnik.

Č]anak 4?.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u
pravilu, pet dana prije sjednice, a ako postoje oprav-
dani raz\ozi koji se moraju obtazložlti, taj rok može
biti i kraći. Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog
ľeda, svi spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog ľeda
i zapisnik o radu s pľethođne sjednice.

Članak 48.

Kada se o nekom pitanju raspľavlja bez pľisut-
nosti javnosti materijal za takvu raspľavu ne mora se
dostavljati u pisanom obliku.

o odľžavanju sjednice Vijeća bez prisutnosti
javnosti odlučuje pľedsjeđnik Vijeća.

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethod-
nog stavka, pľedsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija
prisutnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim
će članove Vijeća obavijestiti o tazLozirrla odľžavanja
sjednice bez pľisutnosti javnosti.

1. Dnevni ľed.

Članak 49.

Dnevni red sjednice utvľđuje se na početku sjed-
nice.

Predsjednik Vijeća stavlja na raspľavu pľijedlog
dnevnog ľeda.

Predsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog reda
sve pľedmete iz djelokľuga Vijeća, što su mu ih u
rokovima i na način predviđen poslovnikom podnijeli
ovlašteni predlagači.

Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog
reda unio predmet, što ga je bio predložio ovlašteni
pľedlagač u roku i na način pľedviđen poslovnikom,
a pľedlagač ostane pri svom prijedlogu, o prijeđlogu
se odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se
postupa sa prijedlogom što ga ovlašteni predlagač
podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.

o pľijedlogu dnevnog reda glasuje se >ZA< ili
>PROTIV" većinom glasova pľisutnih Vijećnika.

2' Pľedsiedanje i sudielovanje u ľadu

Č]anak 50.

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen,

zamj enjuj e potpredsj ednik.

Ako je i potpredsjednik odsutan ili spriječen,
Vijeću pľedsjedava predsjedatelj koga izabeľe Vijeće.
Do izboľa predsjedatelja sjednici Vijeća predsjedava
najstariji član Vijeća.

ČIanak 51'

U ľadu i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pľavo
sudjelovati svaki vijećnik.

U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez prava
odlučivanja gradonačelnik i članovi Poglavaľstva
Grada, te pľedstavnici upravnih odjela.

Pľočelnici upľavnih odjela i Stľučne sluŽbe Vijeća
dužni su prisustvovati sjednicama Vijeća, kada su na
dnevnom ľedu pitanja iz djelokľuga tih oľgana i po
potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja vijeć
nika.

Članak 52.

Sjednici Vijeća mogu prisustvovati i gľađani, osim
ako se iz opravdanih ľazloga sjednica oďtżava bez
pľisustva javnosti.

3. Održavanie reda na sjednici

Članak 53.

Red na sjednici osiguľava predsjednik.

Za povredu ľeda na sjednici pľedsjednik može
izľeći mjeľe: opomenu ili oduzimanje riječi'

Ako pľedsjednik ne može oďtžati red na sjednici
ľedovnim mjeľama, odľedit će se kratak prekid sjed-
nice.

4. otvaľanje i tok sjednice

Članak 54.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća,
potrebno je da je prisutna većina vijećnika.

Pľisutnost većine vijećnika se utvrđuje bľojanjem
ili prozivanjem vijećnika.

Pľisutnost se mora utvrditi:

- na početku sjednice,

- kada pľedsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije pľisutan dovoljan broj vijećnika,

- kada to zatraži najmanje 1/4 vijećnika.
Kad pľedsjednik utvrdi da postoji potľeban broj

pl'isutnih otvara sjednicu.
Ako pľedsjednik na početku sjednice utvrdi đa

nije prisutan potľeban broj vijećnika, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.

Sjednicu će predsjednik pľekinuti i odgoditi i ako
se za njenog trajanja utvrdi, da nema više potľebnog
bľoja prisutnih vijećnika.

o odgodi sjednice u pisanom obliku se izvješćuju
i odsutni vijećnici.

Članak 55.

Zbog opšiľnosti dnevnog reda ili drugih uzroka
Vijeće može odlučiti da sjednicu pľekine í zakaže
nastavak za određeni dan i sat o čemu se u pisanom
obliku izvješćuju samo odsutni vijećnici.

o prekidu iz stavka 1. ovog članka oďučuje se bez
ľasprave.

Članak 56'

Pri utvr'đivanju dnevnog ľeda usvaja se zapisnik o
radu na pľethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapis-
nik prethodne sjednice.

o osnovanosti pľimjedbi na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez raspľave.

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo pľimjedbi odnosno
zapisnik koji je izmjenjen u skladu s prihvaćenim
primjedbama smatra se usvojenim.

ČIanak 5?.

Poslije utvrđivanja dnevnog ľeda pľelazi se na
ľaspravljanje o pojedinim pitanjima i to redosljedom
utvrđenim u dnevnom redu.

U toku sjednice Vijeća može se izmijeniti redosljeđ
razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju pľedlagač
može dati dopunsko usmeno obrazloženje'

Kad predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjesti-
telj ľadnog tijela ako je potľebno, može i usmeno
iz|oźiti odnosno dopuniti stav ľadnog tijela.

Članak 58.

Prijave za sudjelovanje u raspľavi podnose se
pľedsjedniku prije raspľave te u toku raspľave sve do
njezinog zaključenja.

Sudionik u raspravi u pľavilu može govoriti
najdulje 10 minuta, a predsjednici klubova do lb
minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može
govoľiti i dulje.

Sudionici u ľaspľavi govoľe ľedosljedom kojim su
se pľijavili.

Pľedsjeđnik može dopustiti da i mimo reda govoľi
predstavnik predlagača, odnosno radnog tijela ako ono
nije istodobno i predlagač.

Članak 59.

o pojedinom predmetu raspravlja se đok ima
pri javljen i h govornika.

U toku ľasprave sudionici mogu iznositi mišIjenje,
tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s
predloženim ľješenjima'

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da
rrema više pľijavljenih govoľnika.

Članak 60.

Predlagač može svoj pľijedlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak.

o povućenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povućeni pľijedlog ne može se ponovno podnijeti

na istoj sjednici.

Članak 43.

o prijedlogu Za donošenje odluke s prijedlogom
odluke raspraviti e Vijeće, najkasnije u roku od 30
dana ođ podnošenja predsjedniku Vijeća.

Članak 44.

Pošto se završi ľaspľava o prijedlogu odluke, Vije-
ća mogu prijedlog odluke ,'*ojĺtĺ, e prihvatiti ili
vľatiti predlagaču na dopunu u skladu sa poslovni-
kom.

Ako Vijeće ne prihvati pľijedlog odluke, prijedlog
se ne može podnijeti ponovno prije isteka ľoka od 90
dana, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 45.

Pitanja u svezi s amandmanima na prijedlog odlu-
ke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje odluka
i drugíh akata, o javnoj raspravi, potpisivanje, objav-
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5. odlučivanje

Članak 61'

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon ľas-
prave osim, ako je ovom odlukom odľeđeno da se
odlučuje bez rasprave.

o prijedlogu odluke ili dľugog akta glasuje se
poslije zaključenja rasprave.

Članak 62.

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega
će provesti predsjednik uz pomoć đvaju vijećnika koje
izabere Vijeće.

Pľedsjednik utvľđuje i objavljuje rezultat glaso-
vanja.

Članak 63.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i
veIičine.

Svaki vijećnik dobiva po pľozivanju glasački
listić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju.

Nevažećim se smatľaju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvľditi je li vijećnik glasovao ZA 1lí
PROTIV pľijedloga.

O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.

6. Zapisnik

Članak 64.

o ľadu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici ľaspravlja i odlučuje o

povjerljivoj stvari ili kada je sa raspľave o nekom
pľedmetu isključena javnost vođi se odvojeni zapisnik'

Članak 65.

Zapisnik obvezno sadrŽi vľijeme, mjesto odrŽa-
vanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika
odnosno predsjedatelja, ímena prisutnih vijećnika,
imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opravdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kľatak tok sjeđnice s nazivom
pitanja o kojima se raspľavilo i odlučivalo, imena
govoľnika sa sažetim prikazom njihova izlaganja,
ľezultata glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv
svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i dľugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje pľedsjednik Vijeća i
zapisničar.

X - JAVNOST RADA

Članak 66.

Rad Gľadskog vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost o svom ľadu i radu svih
ľadnih tijela te stavovima i odlukama koje je usvojilo'

xI _ zAvBŠľn onnBonn

Članak 67'

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u >Glasniku" sluŽbenom glasilu Gľada
Makaľske.
KLASA: 02I-05/93-03 /20
Makaľska, 17. tľavnja 1993.

Pľedsjedavajući:
Miro Jurčević, v.r.

Na temelju članka 2|. )' 24. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu Gľada Makarska i članka 5. odluke o
pľivremenom poslovničkom redu Vijeća grada Makaľ-
ske,

Gľadsko vijeće Makaľska, na 1. sjednici Vijeća
odľŽanoj 17' tľavnja 1993' godine, đonijelo je

RJEŠnľĺB
o imenovanju Mandatne komisije Gľadskog

vijeća Makarska

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Makarske
imenuju se:

- za predsjednika
ANTE oPAČAK, HDZ

- za članove
oZREN MIoČEVIĆ, SDP
MIJo BLAGoJEVIĆ, HSLS

KLASA: 02t-05/93-03/21

Makarska, 17. tľavnja 1993.
Pľedsjedavajući
GRADSKoG VIJEĆA:
lVliroslav Juľčević, v.ľ.

Na temelju članka 21'. i 22. oďuke o prir,ľemenom
ustľojstr,rr Gľada Makarska i člad<a 10. oďuke o
privremenom poslomičkom redu Vijeća gľada Makarska,

Gradsko vijeće Makarska, na 1. sjednici Vijeća
održanoj 17. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrn
o imenovaniu Odbora za izbor i imenovanje

Gľadskog vijeća Makaľska

U odboľ za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Makarska imenuju se:

- za predsjednika
IVAN PAVLINoVIĆ, HDz

- za članove
ĐINo GLIBoTA' SDP
TOMISLAV VRCAN, HDZ
NIKŠA VISKoVIĆ, HSLS
VATROSLAV ZRNA, SDP

KLASA: 02I-05/93-03/22

Makarska, 17. travnja 1993.
Predsjedavajući
GRADSKoG VIJEĆA:
Miľoslav Juľčević, v.r.

Na temelju članka 2l. i23. odluke o privľemenom
ustľojstvu Gľada Makaľska i članka 10. odluke o
pľivľemenom poslovničkom redu Vijeća općine Ma-
kaľska,

Gradsko vijeće Makarske, na 1' sjednici Vijeća
odľŽanoj 17. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBNrn
o imenovanju odboľa za statut i poslovnik

Gľadskog viieća Makarska

U odboľ za statut i poslovnik Gľadskog vijeća
Makaľska imenuju se:

- za predsjednika
mľ. IVo MRAVIČIĆ

- za članove
ANŤE ČovIĆ
MARKO LUKETINA
MATKO MONTANA
oGNJEN RADIĆ

KLASA: 027-05/93-03/23 Predsjedavajući
GRADSKoG WJEĆA:
Miľoslav Juľčević, v.r.

Makarska, 17. travnja 1993

Na temelju članka 19. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu Gľada Makarska i članka 11. odluke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća grada Makaľ-
ske,

Gradsko vijeće Makaľska, na 1. sjednici Vijeća
održanoj 17' travnja 1993' godine, donijelo je

R,JEŠnľĺB
o izboľu pľedsjednika Gľadskog vijeća

Makaľska

MATE LENDIĆ, vijećnik Gľadskog vijeća Makar-
ska biľa se za predsjednika Gradskog vijeća Makaľske..

KLASA: O2l-05 / 93-03 /24 Predsjedavajući
GRADSKoG VIJEĆA:
Miľoslav Juľčević, v.ľ.

Makaľska, l7. tľavnja 1993.

Na temelju članka 19. odluke o privremenom
ustľojstvu Grada Makaľska i članka 11. odluke o
pľivremenom poslovničkom ľedu Vijeća gľada Makar-
ska,

Gradsko vijeće Makarska, na 1. sjednici Vijeća
odľŽanoj 17. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrB
o izboľu potpredsjednika Gľađskog vijeća

Makaľska

Dipl. oeccANTE ČovlĆiprof' ZLATKO GAREL-
JIĆ, vijećnici Gradskog vijeća Makarska, biraju se za
potpľedsjednike Gradskog vijeća Makaľska.

KLASA: 02I-05/93-03/25 Preds jednik
Makarska, 1?' travnja 1993. GRADSKOG'ŕIJEĆA:

Mate Lendić, v.r.

Na temelju članka 35. odluke o privľemenom
ustrojstvu Građa Makaľske i čIanka 1'2. i 14. odluke o
privremenom poslovničkom ređu Vijeća gr'ada Makar-
ska,

Gľadsko vijeće Makarska, na 1' sjednici Vijeća
održanoj 1?. travnja 1993. godine, donijelo je

BJEŠnNrn
o izboľu gľadonačelnika Gľađa Makaľska

Prof. IVAN IVANDA, vijećnik Građskog vijeća
Makarska biľa se za gľadonačelnika Gľada Makarska'

KLASA: 021.-05 / 93-03 /26

Makarska, 17. travnja 1993.
Predsjednik

GRADSKoG'ŕUEĆA:
Mate Lendić, v.r.

Na temelju članka 36. odluke o privremenom
ustľojstvu Grada Makarske i članka 12. odluke o
pľivľemenom poslovničkom redu Vijeća grada Makar-
ska,

Gradsko vijeće Makarska, na 1. sjednici Vijeća
odrŽanoj 17. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľrn
o izboľu zamjenika gradonačelnika

Građa Makaľska

Dipl. politolog NIKŠA vISKovIĆ, vijećnik Grad-
skog vijeća Makarska bira se za zamjenika gľadonačel-
nika Gradskog vijeća Makarske.

KLASA: 02I-05 / 93-03 /27

Makarska, 17. tľavnja 1993
Predsjednik

GRADSKoG VIJEĆA:
Mate Lenđić, v.ľ.

Na temelju članka 11. i 25. odluke o privľemenom
ustrojstvu Grada Makarska,

Gradsko vijeće Makarska, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 1?. travnja 1993. godine, donijelo je

BJEŠBľrľ
o imenovanju vľšitelja đužnosti

tainika Gľada Makaľska

Dipl. iuľ. DRAGO ŠnnĆ, tajnik dosadašnje
Skupštine općine Makarska, imenuje se za vľšitelja
dužnosti tajnika Grada Makarska do izboľa tajnika
Grada temeljem javnog natječaja.

KLASA: 021-05/93-03/28

Makarska, 17' tľavnja 1993.
Predsjednik

GRADSKoG vUEĆA:
Mate Lendić, v.r.
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Na temelju članka 21. odluke o pľivľemenom

ustrojstvu Grada Makarska,

Gradsko vijeće Makarska, na 1. sjednici Vijeća
odrŽanoj 17. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľĺn
o imenovaniu vijećnika Gľadskog vijeća Makarska

za pľisustvovanie sklapanju bľakova

Za pľisustvovanje sklapanju brakova imenuju se
vijećnici:

ANTE ČovĺĆ
STIPE GRUBIŠIĆ
MIRoSLAV JURČEVIĆ
ANTE oPAČAK
oGNJEN RADIĆ
STIPAN STANIĆ
ANTE ŠxneglĆ
ToNČI LETICA

KLASA: 02I-05 / 93-03 / 29

Makarska, 17. travnja 1993.

Pľedsjednik
GRADSKoG VIJEĆA:

Mate Lendić, v.ľ.

Na temelju članka 74. stavak l' Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upravi ("Narodne novine< bľ' 90/92) na 1.
sjednici Grada Makarske održanoj dana 1?. tľavnja
1993' godine Gradsko vijeće Makarske, donijelo je

ODLUKU
o pľeuzimanju odluka i dľugih općih akata

dosadašnje Skupštine općine Makaľska

Članak 1.

ovom odlukom preuzimaju se odluke i drugi opći
akti što ih je donijela dosadašnja Skupština op ine
Makaľska.

Čtanak 2.

odluke i drugi opći akti iz članka 1. ove odluke
pľimjenjuju se u Gradu Makarska do donošenja općih
akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokľuga sukladno zakonu, ako nisu protivne zako-
nima i drugim pľopisima Republike Hrvatske.

Članak 3.

oľgani uprave i službi đosadašnje općine Makar-
ska ovlašteni su za izvľšavanje i primjenu odluka i
drugih općih akata iz članka 1. ove odluke u okviru
njihovih ovlasti utvľđene tim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
GLASNIKU - službenom glasilu.

I(LASA: 021-05/93-03/30

Makarska, 1?. travnja 1993.

Pľedsjednik
GRADSKOG VIJEĆA:

Mate Lendić, v.r.

GBADSKo VIJEĆE BAŠKA voDA

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upravi (>Naľodne novine 90/92), na sjednici
Vijeća općine Baška Voda, odľžanoj dana 13. tľavnja
1993. godine, donosi se

ODLUKA
o privľemenom ustľojstvu općine

Baška Voda

I _ oPĆE oDREDBE

općina Baška 
"j',lTTica ]okalne samoupľa-

ve i uprave na podľučju utvrđenom Zakonom o po-
dručjima županija, gTadova i općina u Republici Hľ-
vatskoj.

Članak 2.

Naziv općine je Baška Voda'
Sjedište općine je u Baškoj Vodi'
općina Baška Voda je pľavna osoba.

Članak 3.

općina Baška Voda obuhvaća područja naselja:
Baška Voda, Bast, Promajna, Jedinstvena MZ Kľvavi-
ca.

Članak 4.

općina Baška Voda obuhvaća područje koje ide
rubnim granicama katastaľske općine Bast - Baška
Voda.

Članak 5.

općina Baška Voda ima pečat, grb i zaštitni znak

Članak 6.

općinsko vijeće može proglasiti počasnim gľađa-
ninom općine Baška Voda osobe koje su se istakle
naľočitim zaslugama za općinu Baška Voda.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Pove-
lja općine Baška Voda.

Članak 7'

općinsko vijeće može dodjeljivati nagľade i druga
javna pľiznanja gľađanima i pľavnim osobama za
naľočite uspjehe na svim područjima gospodaľskog i
dľuštvenog života od značenja za općinu Baška Voda.

Nagrade i druga javna pľiznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način propisan posebnom odlukom'

II _ DJELoI{RUG oPĆINE BAŠKA voDA

1. Samoupľavni dielokľug općine Baška Voda

Članak B.

općina Baška Voda u okviľu samoupravnog dje-
lokruga:

1. osigurava uvjete za razvitak gospodaľskih,
dľuštvenih, komunalnih i dľugih djelatnosti od vaŽ-
nosti za općinu,

2. osigurava uvjete za uređenje prostoľa i urba-
nističko planiľanje, te zaštitu čovjekovog okoliša, ako
posebnim zakonom nije to drugačije određeno,

3. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, o komunalnim objektima, te obavljanju komu-
nalnih i dľugih uslužnih djelatnosti te lokalne in-
fľastrukture, ako to zakonom nije drugačije određeno,

4. osiguľava lokalne potrebe stanovnika u oblasti
bľige o djeci, obľazovanju i odgoju, javnom zdravlju
(ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdľavstvenoj zaštiti
životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skľbi, kulturi,
tjelesnoj kulturi i špoľtu, ako to nije zakonom dľuga-
čije određeno,

5. upravlja općinskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i dľuge pravne osobe, u

skladu sa zakonom, ľadi ostvarivanja određenih go-
spodaľskih, dľuštvenih, komunalnih i dľugih socijal-
nih inteľesa i potľeba stanovnika,

7. obavlja i dľuge poslove koji su u neposrednoj
svezi s inteľesom općine za gospodarski, kulturni i
socijalni napľedak' a nisu u nadležnosti dľugih tijela,

B' uređuje i druga pitanja u skladu sa zakon m.

općinsko 
",,"u" n.Ť]]ľjon slove iz Samoupravnog

djelokruga čije je obavljanje od šiľeg interesa za
građane (prostorno uređenje i uľbanističko planiľanje,
zaštita okoliša, izgľadnja mreže infrastruktuľnih obje-
kata i dr.) može pľenijeti na tijela županije Splitsko-
dalmatinske.

m _ oPĆINSKo VIJEĆE BAŠKA voDA I NJE-
GOVA TIJELA

1. Položaia i nađležnosti općinskog vijeća Baške Vode

Članak 10.

općinsko vijeće Baške Vode u okviru svog djelo-
kruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokľuga
grada i poslove državne upľave kada je to određeno
zakonom.

Članak 1 1'

općinsko vijeće Baške Vode u okviľu samouprav-
nog djelokľuga:

- donosi Statut općine,

- donosi odluke i dľuge opće akte kojima se
uređuju djelokľuga općine,

- donosi proľačun i zaključni račun općine,

- donosi odluku o sticanju, otuđivanju i optere-
ćenju općinske imovine,

- utvľđuje unutaľnje ustrojstvo općinskog po-
glavarstva,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih uprav-
nih tijela,

- biľa i ľazrješava predsjednika i potpredsjedni-
ka općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika
i članove općinskog poglavarstva, ľadna tijela općin-
skog vijeća, te imenuje i ľazrješava i dľuge osobe
određene odlukom općinskog vijeća,

- osniva javne ustanove i druge pľavne osobe za
obavljanje gospodarskih, dľuštvenih, komunalnih i
dľugih djelatnosti od interesa za stanovnike općine,

- donosi Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o dľugim pitanjima iz samoupľavnog
djelokľuga općine'

Članak 12'

općinsko vijeće može pľenijeti obavljanje pojedi-
nih poslova na općinsko poglavarstvo' osim:

- donošenja Statuta općine,

- donošenja pľoračuna općine i zaključnog ra-
čuna,

- donošenje odluke o zaduživanju općine.

2. Sastav i izboľ općinskog vijeća

ČIanak 13.

općinsko vijeće Baška Voda broji 16 vijećnika
U slučaju promjene bľoja vijećnika općinskog

vijeća utvrđenog Statutom, izabrani vijećnici ostaju
na dužnosti do kľaja izboľnog razdoblja (do isteka
mandata).

U slučaju promjene podľučja općine Baška Voda
donijeti će se odluka o broju vijećnika općinskog
vijeća i provesti izboľi do broja koji je utvrđen u
odluci.

Članak 14.

Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku odľeđenom u Zakonu o izboľu članova pred-
stavničkih tijela jedinica lokalne Samouprave i uprave.

Članak 15.

Funkcija vijećnika općinskog vijeća je počasna.

Vijećnici općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.

Vijećnici općinskog vijeća imaju pravo pľisustvo-
vati sjednicama Vijeća, podnositi pľijedloge za donoše-
nje općih akata i drugih akata i mjeľa, te da postavljaju

{
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pitanja iz samoupľavnog djelokruga općine na sjed-
nici Vijeća neposredno ili pisanim putem pľedsjedniku
općinskog vijeća.

Članak 16.

Vijećnik općinskog vijeća ima pravo podnositi
Vijeću odluke i druge akte te pokretati i druga pitanja
iz njegovog djelokruga.

Članak 1?.

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo predlagati
Vijeću raspľavu o pitanjima koja se odnose na rad
općinskog poglavarstva, na izvršavanje odluka ili na
ľad upravnih tijela općine.

Vijećnik općinskog vijeća ima pravo općinskom
poglavaľstvu i pľočelnicima koji rukovode upravnim
tijelima općine postavljati pitanja koja se odnose na
njihov ľad ili na poslove iz njihovog djelokľuga. općin-
sko poglavarstvo i pročelnici dužni su odgovarati na
postavljena pitanja na način i u rokovima odľeđenim
u odluci o privremenom poslovničkom redu'

Članak 18'

Vijećnici općinskog vijeća za svoj rad u Vijeću
imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu
zaľadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

3. Pľedsjednik i potpľedsjednik općinskog viieća

Članak 19.

općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpred-
sjednika.

Predsjednik Vijeća predstavlja općinsko vijeće,
ľukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze
utvľđene zakonom, ovom oďukom i odlukom o
pľivremenom poslovničkom redu.

Potpľedsjednik pomaže u ľadu predsjedniku, za-
mjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i
obavlja druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće
ili pľedsjednik.

Pľedsjednika i 2 potpredsjednika bira općinsko
vijeće iz ľeda svojih vijećnika javnim ili tajnim glaso-
vanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili
na prijedlog najmanje sedam vijećnika općinskog vije-
ća i na način i po postupku koji je utvrđen odlukom o
pľivremenom poslovničkom redu općinskog vijeća.

Predsjednika i članove ľadnih tijela iz stavka 1.

ovog članka bira Vijeće iz reda svojih vijećnika javnim
glasovanjem.

općinsko vijeće na prvoj konstituiľajućoj sjednici
osniva:

- odbor za izboľ i imenovanje,
_ odboľ za statut i poslovnik,

- Manđatnu komisiju'

ĆIanak 22.

odboľ za izbor i imenovanje ima predsjednika i
četiri člana.

odbor za izbot i imenovanje ľaspravlja i predlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbot
načelnika, zamjenika načelnika i općinskog poglavar-
stva, te izbor članova radnih tijela općinskog vijeća.

Članak 23.

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiľi člana.

odbor za statut i poslovnik raspľavlja i pľedlaže
Statut općine, Poslovnik općinskog vijeća, te predlaže
pokľetanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Po-
slovnika, te može pľedlagati donošenje odluka i dľugih
općih akata iz nadležnosti općinskog vijeća, te obavlja
i dľuge poslove utvrđene ovom odlukom i odlukom o
pľivľemenom poslovničkom ľedu.

ČIanak 24.

Mandatna komisija ima predsjednika i ďva člana.
Mandatna komisija ľaspravlja o pitanjima koja se

odnose na mandatna prava vijećnika.

5. Tajnik općine

Članak 25.

Tajnik općine se staľa o izvršavanju zadataka koji
se odnose na rad lokalne samoupľave i uprave,
uěestr,ĺrje na sjednicama općinskog vijeća u savjeto-
davnom svojstvu i upozoľava pľedsjednika Vijeća i
Vijeće o kršenju zakonitosti.

Tajnik općine svoju dužnost obavlja pľofesional-
no.

Članak 27.

Poglavaľstvo u okviľu svog djelokruga:

- priprema prijedloge općih akata koje đonosi
općinsko vijeće, te daje mišljenje o prijedlozima
odluka koje podnesu drugi ovlašteni predlagači,

- izvľšava ili osigurava izvršavanje općih akata
općinskog vijeća, prostoľnih i uľbanističkih planova,
te dľugih akata općinskog vijeća,

- upravlja nekľetninama i pokľetninama, kao i
prihodima i ľashodima općine,

- utvrđuje pľijedlog godišnjeg proľačuna općine
i zaključni ľačun, te odluke o privremenom financi-
ľanju,

- utvrđuje prijeđlog ustrojstva upravnih tijela
općine i usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokľuga općine, odnosno
poslova dľžavne uprave koji se obavljaju u općini, te
nađzire njihov ľad,

- imenuje i ľazľješava tajnika, pročelnike upľav-
nih tijela općine, na temelju javnog natječaja,

- predlaže osnivanje mjesnih odboľa,

- obavlja i druge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i drugim općim aktima općinskog
vijeća ili po njegovom ovlaštenju.

Članak 28.

općinsko poglavaľstvo broji najmanje 5 čIanova.
Načelnik je po svom položaju predsjednik općin-

skog poglavarstva.
Pročelnici općinskog poglavaľstva članovi su

Poglavarstva.

Članak 29.

općinsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz
svog djelokľuga suľađuje s poglavarstvima drugih
jedinica lokalne samouprave i uprave kao i s drugim
pravnim osobama te jedinicama mjesne samoupľave.

Članak 30.

Članovi općinskog poglavarstva koji dužnost ne
obavljaju profesionalno imaju pravo na naknadu
tľoškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s
posebnom odlukom općinskog vijeća.

Članak 31.

općinsko poglavaľstvo će svojom oďukom o
privremenom poslovničkom redu, do donošenja sta-
tuta, urediti ustľojstvo, način rada i odlučivanja kao i
dľuga pitanja od značenja za rad Poglavarstva.

v - NAČELNIK

Članak 32.

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti
općine.

ČIanak 33'

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokľuga općine:

- provodi odluke općinskog vijeća i odgovoran je
Vijeću za njihovo provođenje,

- ima pravo zađržati od izvršenja opći akt
općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrije-
đen zakon ili dľugi propis, te ć.e zatražíti od Vijeća da
se u ľoku od 15 dana otklone uočeni nedostaci. Ako
općinsko vijeće to ne učiní dužan je u roku od 7 dana o
tome obavíjestiti organ središnje držarme uprave
ovlašten za nadzot nad zakonitošću ľada jedinice
lokalne samouprave i uprave,

- vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom
i naredbodavac je za izvľšenje općinskog pľoľačuna,

- neposredno ispľed općinskog poglavarstva
usmjeľava rad upravnih odjela i potpisuje akte koje
oni donose u okviru svog djelokľuga, ako za potpisi-
vanje nisu ovlašteni pľočelnici i tajnik općine,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
ovom odlukom i odlukama općinskog vijeća.

Članak 34.

Načelnik rukovodi ľadom općinskog poglavaľ-
stva, saziva sjednice Poglavaľstva i pľedsjedava im, te
potpisuje akte Poglavarstva.

Načelnik je odgovoran županu za obavljanje
povjerenih poslova dľžavne upľave na području op-
ćine.

Načelnik obavlja i dľuge poslove utvrđene Statu-
tom u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Načelnika bira općinsko vijeće na prijedlog od-
bora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Načelnik funkciju obavlja profesionalno.

Članak 36.

Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika bira se na način i po postupku

propisanom za izbor načelnika.
Zamjenik načelnika funkciju može obavljati vo-

lonteľski ili profesionalno.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavl-

janju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju
njegove spriječenosti i odsutnosti, te obavlja i druge
poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

vI _ AKTI oPĆINE

1. Akti općinskog viieća

Članak 37'

općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte iz
nadležnosti općine na način i po postupku koji je
utvľđen Poslovnikom.

općinsko vijeće donosi zaključke kada u skladu sa
zakonom ľješava u pojedinačnim slučajevima.

Članak 3B.

Svi opći akti koje donosi općinsko vijeće moraju
biti javno objavljeni na način dostupan građanima, a
obvezno se objavljuju na ogIasnoj ploči u sjedištu
općine kao i na drugim mjestima na podľučju općine.

I

Članak 20.

općinsko Vijeće će posebnom oďukom odrediti
đa li će predsjednik' odnosno potpredsjednici Vijeća
dužnost obavljati profesionalno.

4. Radna tijela

Članak 21.

općinsko vijeće osniva odbore, komisije i dľuga
radna tijela za pľipremu i pľeđlaganje odluka iz svog
djelokruga odnosno za obavljanje drugih poslova koja
im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu sa odlukom o privľemenom poslovničkom re-
du.

ry _ oPĆINSKo PoGLAvAtSTvo

Članak 26.

općinsko poglavarstvo obavlja poslove iz svog
djelokruga na osnovi i u okviľu zakona, ove odluke i
dĺugih akata općinskog vijeća'

općinsko poglavarstvo odgovorno je u skladu sa
zakonom općinskom vijeću za obavljanje poslova iz
svog djelokruga.

općinsko poglavarstvo o svom radu dužno je iz-
vješćivati Vijeće.

općinsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavar-
stvo podnese izviješće o cjelokupnom radu ili o pojedi-
nim pitanjima iz njegove nadleŽnosti.
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2. Akti općinskog poglavaľstva

Članak 39

općinsko poglavaľstvo u poslovima iz svog djelo-
kruga donosi naredbe, uputstva, pľavila kada odlučuje
o općim stvarima te zaključke i ľješenja kada u skladu
sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvaľima.

Vil _ JAVNOST B,ADA I ODGOVORNOSTI

Članak 40.

Rad općinskog vijeća, općinskog poglavarstva i
upravnih tijela općine je javan.

Članak 41

Javnost ľada općinskog vijeća, općinskog pogla-
vaľstva i upľavnih tijela osiguľava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i dľugim
obiicima javnog infoľmiranja,

- objavljivanjem općih akata i drugih dokume-
nata na način pľopisan ovom odlukom.

Članak 42

općinsko vijeće svojom odlukom odľeđuje koji
podaci iz rada i nadleŽnosti Vijeća, Poglavarstva i
upravnih tijela se ne mogu objavljivati, jer pľedstav-
ljaju tajnu, te odľeđuje način njihovog čuvanja.

Članak 43

Izabľani i imenovani čelnici u općini obavljaju
svoju funkciju na osnovi i u okviľu Ustava Republike
Hľvatske, zakona i ove odluke, te dobivenih oviaštenja
i osobno su odgovoľni za obavljanje svoje funkcije.

Članak 45'

Pľoče]nik može biti član Poglavaľstva koga biľa
Vijeće sukladno odľedbama Zakona o lokalnoj samou-
pravi i upľavi i ove odluke, kojima je uređen izboľ
članova Poglavarstva'

Ako pročelnik ne bude izabran za ćIana Poglavar-
stva ne prestaje mu duŽnost pľočelnika.

Pročelnici su za svoj ľad odgovorni načelniku.
Imenovanja, razľješenja, odgovoľnost, kao i dľuga

pitanja u svezi ľađa pľočelnika provodi se na način i
po postupku koji je utvľđen zakonom i odlukom op-
ćinskog vijeća.

Članak 46'

obavljanje stručnih i uľedskih poslova za potrebe
općinskog vijeća i općinskog poglavarstva obavljaju
upľavni odjeli iz članka 47. ove odluke'

Č]anak 4?.

Upravni odjeli općine u okviľu svog djelokruga i
ovlasti:

- neposľedno izvršavaju odluke i dľuge opće akte
općinskog vijeća i osiguravaju njihovo pľovođenje,

- neposľedno izvršavaju poslove dľžavne upIave
kada su ti poslovi pľenijeti u djelokľug općine,

- pľate stanje u podľučjima za koje su osnovani i
o tome izvješćuju općinsko poglavaľstvo,

- pľipľemaju nacrte odluka i dľugih op ih akata
koje đonosi općinsko vijeće, nacľte akata koje donosi
Poglavarstvo, te pľiprema izvješća, analize i druge
mateľijale iz svog djeIokruga za potľebe općinskog
vijeća i Poglavarstva,

- pľuŽaju stľučnu i drugu pomoć gľađanima u
okviru prava i ovlasti općine,

- podnose izviješće općinskom vijeću i Pogla-
vaľstvu o svom ľadu,

- obavljaju i druge poslove za koje su ovlašćeni.

Pľavo glasovanja na ľeferendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na podľučju općine i isti su
upisani u popis biľača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
općinsko vijeće.

općinsko vijeće može tražití mišljenje od mjesnih
odbora o pľijedlogu općeg akta ili dľugog pitanja iz
djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima koja su
odľeđena zakonom ili ovom odlukom.

Članak 50.

Građani imaju pravo pľedlagati općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili ľješavanje određenog
pitanja iz njegove nadležnosti.

o pľijedlogu iz stavka 1. ovog članka općinsko
vijeće moľa ľaspľavljati, ako ga potpisom podľŽi
najmanje 10% birača upisanih u popis birača općine,
te se moľa dati odgovoľ podnositeljima pľijedloga
najkasnije u roku od tľi mjeseca od prijema pľijedloga.

Svaki građanin ima pľavo općinskom vijeću i
njegovim tijelima slati pľedstavke i pritužbe te davati
pľijedloge i na njih dobiti odgovoľ'

X - MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 51.

Mjesni odboľi osnivaju se kao oblik neposľednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposľednog i svakodnevnog utjecaja na život
ĺ ľad gľađana.

Posebnom odlukom po istom postupku kako je
donijeta i ova odluka utvľditi će se bľoj mjesnih
ođbora.

Članak 52.

Pľijeđlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati
gľađani i njihove organizacije i udruženja, općinsko
vijeće i općinsko poglavarstvo.

ČIanak 53.

Pľijedlog za osnivanje mjesnog odboľa raspravlja
se na zboľu gľađana naselja ili dijela naselja, koji
saziva načelnik. Da bi se mogla donijeti od]uka o
osnĺvanju mjesnog ođboľa zboľu gľađana moľa pľisu-
stvovati najmanje 10% biľača upisanih u popis biľača
naselja ili dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odboľa punovažna je ako se za nju izjasnĺ većina
pľisutnih građana na zboru.

Članak 54.

Mjesni odbor na području za koje je osnovan
obavlja poslove koji su od svakodnevne vaŽnosti za
potrebe gľađana, kao što je:

- uređenje mjesta, izgľadnja i održavanje manjih
paľkova, dječjih igľališta, ľekreacionih špoľtskih igra-
lišta'

- izgradnja i održavanje objekata koji služe za
svakodnevne potrebe građana (parkiľališta, nogostu-
pa, poljskih putova, tržnica, mjesne kanalizacije, vo-
dovoda i sl.,

- čišćenje javnih povľšina, odvoz smeća, od-
vodnja atmosfeľskíh voda, zaštita okoliša i dľ.

Sľedstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka osĺguravaju se putem pľoľačuna općine, dopri-
nosa građana, odnosno drugih pľihoda iz imovine
mjesnog odboľa.

Članak 55.

organi mjesnog odboľa su savjet mjesnog odbora i
predsjednik savjeta.

Savjet mjesnog odbora biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pľavo. Mandat
članova savjeta traje četiľi gođĺne'

Savjet mjesnog odbora donosi pľogram rada mjes-
nog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i
zaključni ľačun, te obavljaju i dľuge poslove utvľđene
zakonom i ovom odlukom.

Članak 56.

Savjet mjesnog odboľa biľa predsjednika savjeta
iz reda svojih čIanova na vrijeme od četiľi godine.

Predsjednik savjeta predstavlja mjesni odboľ i
za svoj rad odgovoran je savjetu odnosno gľadonačel-
niku.

Savjet mjesnog odbora može ukazati nepovjeľenje
pľedsjedniku savjeta.

Pľijeđlog za pokľetanje povjerenja pľedsjedniku
savjeta može dati najmanje 1/3 č]anova savjeta, kao i
najmanje 5% biľača s područja mjesnog odbora.

Članak 57.

Savjet mjesnog odboľa u skladu Sa ovom odlukom,
ľadi ľaspľavljanja o potľebama i inteľesima gľađana,
te davanja pľijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može osnivati mjesne zborove gľađana.

Mjesni zbor građana osniva se za dio podľučja
mjesnog odboľa koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i
sl.).

Članak 58.

Mjesni zboľ građana saziva savjet mjesnog odbora,
u skladu sa ovom odlukom.

Mjesni zboľ građana ima predsjednika kojeg biľa
iz reda gľađana na način propisan pľavilima mjesnog
odbora.

Članak 59.

Nadzoľ nad zakonitošću ľada organa mjesnog
odboľa, obavljaju u Svom djelokľugu upľavni odjeii
općine.

Upľavni odjeli iz stavka 1. ovog članka imaju
pravo i obvezu predložiti načelniku da pokrene postu-
pak kod općinskog vijeća za raspuštanje savjeta
mjesnog odboľa, odnosno ľazrješenje od dužnosti
predsjednika savjeta mjesnog odbora ako u svom ľadu
učestalo krše pravila mjesnog ođbora i ne izvršavaju
povjerene im poslove.

VIII - OBAVLJANJE UPRAVNIH I DR,UGIH
STRUČNIH PoSLovA IZ DJELoKRUGA
oPĆINE

Ix - NEPoSREDNo SUDJELoVANJE GRAĐANA
U oDLUČIVANJU I PRAvo INICIJATIVE

ČIanak 44.

Za obavljanje upľavnih poslova iz samoupľavnog
djelokľuga općine, kao i poslova drŽavne uprave pr.e-
nijete na njega, osnivaju se upravni odjeli općine'

Upľavnim odjelima iz stavka 1' ovog članka
upľavljaju pľočelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje općĺnsko poglavaľstvo'

Uvjeti i način ľaspisivanja natječaja te postupak
oko imenovanja pľočelnika uređuje se posebnom odlu-
kom.

Djelokľug, unutaľnje ustľojstvo, način rada kao i
druga pitanja od značenja za njihov ľad uređuje se
posebnom odlukom.

Unutaľnje ustrojstvo odjela iz stavka 1' ovog član-
ka, uľeđuje svojim aktom općinsko pogiavaľstvo.

Č]anak 4B.

Građani mogu nepoSredno sudjelovati u odlučiva-
nju o lokalnim poslovima putem ľefeľenduma, u skla-
du sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 49.

Refeľendum se može ľaspisati ľadi odlučivanja o
pľijedlogu o promjeni odluke o ustľojstvu općine,
pľijedlogu za pľomjenu područja općine, o prijedlogu
općeg akta i drugog pitanja iz djelokľuga općine, kao
o dľugim pitanjima odľeđenim zakonom i ovom odlu-
kom.

Referendum, temeljem odredaba zakona i ove od-
luke ľaspisuje općinsko vijeće na pľijedlog 1/3 člano-
va vijeća, na prijedlog Poglavaľstva, odnosno 1/5 mje-
snih odboľa na području općine'
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xI - PEELAZNE ĺ zAvRŠNE oDREDBE

Članak 60.

Do donošenja općih akata kojima se uľeđuju
pitanja iz samoupravnog djelokľuga općine sukladno
posebnim zakonima na podľučju općine pľimjenjivat
će se akti Skupštine općine Makaľska, a koji su važili
na podľučju općine Makarska do dana konstituiľanja
općinskog vijeća Baške Vode.

općinsko vijeće će posebnom odlukom pľeuzeti
važenie općih akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" _ službenom glasilu'

KLASA: 021-05/93-01/1
Baška Voda, 13. tľavnja 1993.

Predsjedavajući:
Mate Divić, v.ľ.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upľavi (>Naľodne novine<, br. 90/92)' na
sjednici Vijeća općine Baška Voda odľžanoj 13' travnja
1993. godine, donosi se

ODLUKA
o privľemenom poslovničkom ľedu

Vije a općine Baška Vođa

I - OPCE ODREDBE

Članak 1'

ovom odlukom o privremenom poslovničkom
ľedu Vijeća općine (u daljnjem tekstu odlukom)
uľeđuje se, do donošenja Poslovnika, unutarnje ustroj-
stvo i način rada Vijeća i to:

- postupak konstituiľanja općinskog vijeća,

- pľava i dužnosti vijećnika općinskog vijeća,

- izbor pľedsjednika, potpľedsjednika vĺjeća,

- ízbot i pľovođenje postupka odgovoľnosti na-
čelnika i članova Poglavarstva Općine,

- izboľ i načĺn ľada tijela Vijeća,
_ vľsta akata Vijeća,
_ druga pitanja vaźna za rad Vijeća.

II _ KoNSTITUIRANJE VIJEĆA, PoČETAK oBA-
VLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA I PRES-
TANKA NJIHOVOG MANDATA

ČIanak 2.

Vije e je konstituirano na dan kađa se, sazvano
od pľedsjednika dosadašnje Skupštine općine Makaľ-
ska, sastalo na pľvo zasjedanje uz uvjet da sjednici
pľisustvuje većina Vijećnika.

Članak 3.

od dana konstituiľanja općinsko vijeće, pa do
dana prestanka mandata vijećnika, ima sva pľava i
dužnosti određena Ustavom Republike Hľvatske, Za-
konom i ovom odlukom.

Članak 4.

Pľvoj sjednici općinskog vijeća predsjedava, do
izbora pľedsjednika, dobno najstaľiji vijećnik.

Č]anak 5.

općinsko vijeće ima Mandatnu komisijtr.

Mandatna komisija biľa se na pľvoj sjednici na
prijedlog pľedsjedavatelja íli najmanje pet vijećnika'

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje općin-
sko vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih
vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost
vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati duŽnost vijećnika,

- pľedlaže odluku o pľestanku mandata vijećni-
ka, kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i izvješ
ćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak man-
data zamieniku vijećnika.

Članak 6'

Nakon izvješća Mandatne komisije o pľovedenim
izboľima predsjedatelj izgovara pľisegu sljedećeg sad-
tžaja:

"Prisežem da ću pľava i obveze člana općinskog
vĺjeća BAŠKA voDA obavljati savjesno i odgovorno
ľadi gospodarskog i socijalnog pľobitka općine i Re-
publike Hrvatske, da ću se u obavljanju duŽnosti
vijećnika pľidľžavati Ustava Republike Hľvatske, za-
kona i Statuta općine i da ću štititi ustavnĺ poľedak
Republike Hrvatske."

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje je
pľedsjedniku nakon zavľšetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituiľajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obav-
ljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjedni-
ci na kojoj su nazočni.

ČIanak ?'

Vijećniku općĺnskog vijeća pľestaje mandat u
slučajevima utvrđenim Zakonom.

Danom podnesene ostavke vijećnika njegov za-
mjenik počinje obavljati đužnost vijećnika'

Č]anak B.

Ako ovom odlukom nije dľugačije utvľđeno, op-
ćinsko vijeće đonosi odluke javnim glasovanjem veći-
nom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina
vijećnika općinskog vijeća.

Članak 9'

Nakon obavljene prisege donosi se odluka o pľi-
vľemenom poslovničkom ľedu općinskog vijeća.

odluka se donosi većinom glasova svih vijećnika'

ITI _ IZBOR TEMELJNTH RADNIH TIJELA,
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VI-
JEĆA I IZVRŠNIH TIJELA JEDINICE Lo-
KALNE SAMOUPRAVE T UPRAVE

Č]anak 10.

Nakon đonošenja odluka, odluke o pľivremenom
ustrojstvu općine i odluke o pľivľemenom poslovnič
kom ľedu Vijeća općine, na konstituiľajućoj sjednici
biľa se odboľ za izbot i imenovanje i odboľ za statut i
poslovnik.

Pľedsjednik i članovi odboľa iz stavka 1. ovog
članka biľaju se na prijedlog pľedsjedatelja ili na-
jmanje 1/3 vijećnika, s tim da je njihov sastav pľibližno
razmjeľan stľanačkom sastavu općinskog vijeća.

Članak 11.

Po izboru odboľa iz članka 10. ove odluke, na
konstituirajućoj sjednici Vijeća pľistupa se izboľu
pľedsjednika i potpľedsjeđnika Vijeća'

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se na
prijedlog odbora za ízbor i imenovanje ili najmanje
1/3 vijećnika tajnim ili javnim glasovanjem'

Članak 12.

Načelnika i zamjenika načelnika biľa općinsko
vijeće većinom glasova svih vijećnika na pľijedlog
odboľa za izbot i imenovanje ili najmanje 1/3 vijeć-
nika, tajnim ili javnim glasovanjem.

ČIanak 13'

ČIanove općinskog poglavaľStva biľa Vijeće na
prijedlog načelnika tajnim ili javnim glasovanjem.

Izabľani su č]anovi Poglavarstva koji dobiju ve-
ćinu glasova svih vijećnika.

Č]anovi Poglavarstva u pľavilu su pľočelnici
upľavnih odjela jedinica loka]ne samoupľave i upľave.

Članak 14.

Načelnik i članovi Poglavarstva nakon izbora daju
pľed Vijećem svečanu pľisegu.

Tekst svečane pľisege glasi:
>Prisežem da ću duŽnost načelnika i člana Pogla-

vaľstva obnašati savjesno i odgovorno i dľžati se
Ustava Republike Hrvatske, zakona i odluka Vijeća, te
da ću poštivati pľavni poľedak i zalagati se za
svekoliki napredak Republike Hľvatske i općine
Baška Voda'"

tv - PRAVA I DUŽNoSTI VIJEĆNIKA

a) Prisustvovanje sjednicama

Članak 15.

Vijećnik ima pravo i dužnost pľisustvovati sjedni-
cama i sudjelovati u ľadu općinskog vijeća, kao i u
radu ľadnih tijela Vijeća čiji je član.

Članak 16'

Vijećnik je dužan obavljati zaďaće, koje mu u
okviľu svog djelokľuga povjeľi općinsko vijeće ili
ľadno tijelo kojega je član.

b) Pođnošenje pľiiedloga

Članak 17.

U obavljanju pľava i duŽnosti vijećnik moŽe
pokretati ľaspľavu o pitanjima iz djelokruga općin-
skog vijeća, te podnositi prijedloge za donošenje
od]uka i dľugih akata'

Članak 1B.

U pripremanju svog pľijedloga za donošenje od-
]uka ili dľugog akta vĺjećnik ima pľavo tražiti stľučnu
pomoć od Stľučne s]užbe općinskog vijeća ili upľavnih
odjela.

c) Postavljanje pitanja, tľaženje izviešća i podataka

ČIanak 19.

Vijećnik ima pľavo postavljati pitanja koja se
odnose na rad i djelokľug općinskog vijeća, odboľa i
dľugih ľadníh tijela, Poglavaľstva i njihovih tijela,
Stručnih službi i oľganizacija koje obavljaju poslove
za općinsko vĺjeće.

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom
obliku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se pľedaju na
sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na zavľšetku
sjednice.

Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici
općinskog vijeća moraju biti saŽeta i kľatka'

Članak 20'

Na zahtjev vijećnika, Stľtrčne s]užbe koje obavl-
jaju poslove za potrebe pľedstavničkog tijela dužne su
vijećniku pľužiti izviješće i podatke potrebne za
obavljanje njegove dužnosti' a koja se odnose na
pitanja iz njihovog djelokľuga, kao i dľuge podatke s
kojima ľaspolaŽu.

Izvješća se daju najkasnije u ľoku od 15 dana u
pisanom obliku.

Članak 21.

Vijećnik ima pľavo ftažiti ĺzvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća, načelnika i predsjeđnika
ľađnog tijela o pitanjima koja se odnose na ľad istih.

Vijećnik se redor'no ili pľavodobno informiľa o
svim pitanjima iz djelokľuga Vijeća i radnih tijela.

d) Međustľanačko vijeće općine

ČIanak 22'

Radi razmjene mišljenja, utvľđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapređivanje ľada, te ľazvijanja
dľugih oblika međusobne suľadnje i aktivnosti vijeć-
nika može se osnovati Međustranačko vijeće općine.

t
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Pľavilima koje donosi Vijeće utvľđuje se ustroj-
stvo, zadaci i način rada te prava i dužnosti članova
Međustľanačkog vijeća'

Pľostor, sredstva i druge uvjete za ľad Međustra-
načkog vijeća osigurava općinsko vijeće'

Članak 23.

U općinskom vijeću može se osnovati klub člano-
va pľema stranačkoj pripadnosti, te klubovi nezavi-
snih članova. Klub mora imati najmanje tri člana'

Klubovi íz stavka 1. ovog članka obvezni su o
svom osnivanju obavijestiti pľedsjednika općinskog
vijeća, pľiložiti pľavila ľada te podatke o vijećnicima.

Prostoľ, sľedstva i dľuge uvjete za rad kluba
osiguľava općinsko vijeće.

V - PREDSJEDNIK, POTPEEDSJEDNIK VIJECA

Članak 24.

Predsjednik Vijeća:

- pľedstavlja i zastupa Vijeće,

- predsjedava i odľžava ľeđ na sjednicama Vije-
ća,

- pokľeće inicijativu za razrnattanje i ľaspravu
o pojeđinim pitanjima iz djelokľuga Vijeća,

- saziva sjeđnicu Vijeća,

- bľine se o radu Vijeća i drugih tijela'
_ bľine se o suľadnji Vijeća sa vijećima đrugih

općina,

- brine se o pľovođenju načela javnosti i ľada
Vijeća,

- bľine se o pľimjeni Poslovnika Vijeća, te ostva-
rivanju pľava vijećnika,

_ potpisuje odluke i dľuge akte koje donosi vije-
ć.e,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlu-
kom.

Potpľedsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i
druge poslove što mu ih povjeri predsjednik ili Vijeće.

VI _ RADNA TIJELA

Članak 25.

Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom, kojom se
utvrđuje njihov sastav i djelokľug'

Radno tijelo ima pľedsjednika i odľeđen bľoj čIa-
nova koji se biraju među vijećnicinra, tako da je sastav
ľađnog tijela približno razmjeran stľanačkom sastavu
Vijeća.

Članak 26.

U radnim tijelima ľazmatraju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vijeću.

U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, pľimjedbe,
prijedlozi i poticaji koji se odnose na donośenje oďuka i
dľugih općih akata ili koja su važna za gospodarstvo i
dľuge djelatnosti od inteľesa za gľađane.

Članak 2?'

Pľedsjednik ľadnog tijela Vijeća organiziľa rad
radnog tijela, pľedlaže dnevni ľed i predsjedava
sjednicama.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na
osobni poticaj, a dužan ju je sazvatĺ na osnovi
zaključka pľedstavničkog tijela, na zahtjev pľedsjed-
nika predstavničkog tijela ili dva člana ľadnog tijela.

Pľedsjednika ľadnog tijela u slučaju spriječenosti
i]i odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi ľadno
tijelo.

Članak 2B.

Radna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici prisustvuje većina čla_
nova.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

vII - oDNoS VIJEĆA I PoGLAVARSTVA I
UPRAVNIH TIJELA

Članak 29'

Poglavaľstvo je odgovorno Vijeću za svoj rad i za
odluke koje donosi.

Članak 30.

Vijeće može ľaspľavljati o pitanjima što se odnose
na rađ Poglavaľstva, a osobito u svezi njegove odgo-
voľnosti za pľovođenje odluka koje je donijelo Vijeće te
odgovornosti za stanje u pojedinom podľučju, kao i za
izvršavanje odluka i drugih akata vijeća, te usmjera-
vanje i usklađivanje ľada odjela upľavnih tijela.

Raspľava o tim pitanjima moŽe se pokrenuti
povođom odluke ili dľugog akta, izvješća o ľadu
Poglavarstva i dľugĺh pitanja što su u djelokľugu
Vijeća.

. ČIanak 31'

Postupak odgovornosti Poglavaľstva provodi se
prema odredbi čIanka 39. i 40. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi (>Narodne novine. 90/92).

Članak 32.

Pročelnici odjela upľave imaju pravo i dužnost
sudjelovati u ľadu na sjednici Vijeća i ako nisu njihovi
članovi kada se ľaspľavlja o pľijedlogu akata kojima
se uređuju pitanja iz djelokľuga tijela upľave kojim
rukovode i kada se raspravlja o dľugim pitanjima koja
su od interesa iz djelokruga tog tijela.

VIII - AKTI

Akti Vijeća

Članak 33.

Vijeće u ostvarivanju svojih pľava i duŽnosti obav-
lja Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i
u svezi s tim donosi odluke, planove, pľepoľuke, za-
ključke i dľuge opće akte.

Članak 34.

Radna tijela Vijeća donose zaključke, prepoľuke i
rješenja.

Članak 35.

odlukom se uređuju dľuštveni i dľugi odnosi za
gľađane, pľavne osobe i udľuge gľađana, utvrđuju se
njihova prava i duŽnosti, odnosno druga pitanja od
općeg interesa za općinu kad je to zakonom ili
Statutom pľopisano.

Pľeporukom Vijeće ízrażava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja
pojedinih pľoblema, ukazuje na važnost pojedinih
pitanja koja se odnose na pľimjenu Ustava, zakona i
dľugih akata što ih donosi Vijeće, iztažava mišljenje u
svezi usklađivanja odnosa i međusobne suľadnje s
dľugim gradovima, općinama i županijama u pitan-
jima od zajedničkog inteľesa te se pľedlaŽe način i
mjeľe koje bi se tľebale poduzimati radi ľješavanja
pojedinih pitanja u skladu sa njegovim inteľesima'

Članak 36.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izľažava mišl-
jenje ili utvľđuje obveza Poglavarstva, upravnih odjela
u pľĺpľemanju pľijedloga akata i mjera za pľimjenu
odluka Vijeća.

Zaključkom se ľješavaju i druga pitanja iz djelok-
ľuga Vijeća, ľadnih tijela i Stľučne službe Vijeća.

1. Postupak za donošenje odluka i dľugih akata

a) Pokretanje postupka

Članak 3?.

Postupak za donošenje odluka, odnosno dľugog
akta pokreće se prijedlogom za donošenje odluke,
odnosno dľugog akta.

ČIanak 38.

Pľavo pľedlagati donošenje odluka i dľtrgih akata
ima svaki vijećnik, ľadna tijela vijeća i pľedsjednik
Pog1avaľstva.

Članak 39.

Inicĺjativu za donošenje odluke i dľugih akata
Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te upravni
odjeli.

b) Prijedlog za donošenje odluke

Članak 40.

Prijedlog za donošenje odluke moľa sadržavati
pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu stanja, koje
tľeba uľediti odlukom, ocjenu potrebnih sľedstava za
pľovoćIenje odluke i tekst pľijedloga odluke s obľazlo-
Ženjem.

2. Podnošenie pľijedloga za donošenje odluke

Članak 41.

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke
podnosi se predsjedniku Vijeća.

Pľedsjednik Vijeća upućuje primjeľak nacľta od-
luke nadleŽnom ľaclnom tijelu Vijeća.

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
uputit će pľedsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavar-
stvu, ako ono nije predlagač'

Članak 42.

o pľijedlogu za donošenje odluke s prijeđlogom
oclluke ľaspľaviti će Vijeće, najkasnije u ľoku od 30
dana od podnošenja pľedsjedniku Vijeća.

Članak 43'

Pošto se završi ľasprava o pľijedlogu odluke,
Vijeća mogu prijedlog odluke usvojiti, ne pľihvatiti ili
vľatiti pľedlagaču na dopunu u skladu sa poslovnikom.

Ako Vijeće ne prihvati pľijedlog odluke, pľijedlog
se ne moŽe podnijeti ponovno pľije isteka roka od 90
dana, ako Vĺjeće ne odluči dľugačije.

Članak 44.

Pitanja u svezi s amandmanima na pľijedlog
odluke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje
odluka i drugih akata, o javnoj ľaspľavi, potpisivanje,
objavljivanje i ispravci akata, te postupak za dono-
šenje autentičnog tumačenja odluka i drugih akata
uľediti će se poslovnikom.

Ix - PoSLovNI RED NA SJEDNĺCI

Članak 45'

Sjednicu Vijeća saziva pľedsjednik Vijeća na
temelju zaključka Vijeća ili na osobni poticaj.

Pľeclsjednik Vijeća je đuŽan sazvati sjednicu
Vijeća kada to tľaŽi navodeći razloge za sazivanje, Il5
vijećnika, ľadno tijelo Vijeća ili načelnik.

Članak 46'

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u
pľavilu, pet dana pľije sjednice, a ako postoje oprav-
dani razlozi koji se moraju obrazložití, taj rok može
biti i kľaći. Uz pozív se dostavlja prijedlog dnevnog
ľeda, sr'i spisi koji se odnose na pľijedlog dnevnog ľeda
i zapisnik o ľadu s pľethodne sjednice.

Članak 4?.

Kada se o nekom pitanju ľaspľavlja bez pľisut-
nosti javnosti, mateľijal za takvu laspravu ne moľa Se

dostavljati u pisanom obliku.
o odľŽavanju sjednice Vijeća bez prisutnosti

javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.
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Kad pľedlagač pitanje usmeno obtaz|ožt, izvjesti-
telj ľadnog tijela ako je potrebno, može i usmeno
izložítí odnosno dopuniti stav radnog tijela.

6. Zapisnik

1,.

Pľije pľelaska na ľazmatľanje pitanja iz prethod-
nog stavka pľedsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija
prisutnost nije potľebna, da napuste dvoľanu, a zatím
će članove Vijeća obavijestiti o razLozima održavanja
sjednice bez prisutnosti javnosti.

Za povredu reda na sjednici predsjednik moŽe
izľeći mjeľe: opomenu ili oduzimanje riječi'

Ako pľedsjednik ne može ođľžati ľed na sjednici
redovnim mjerama, određit će se kľatak prekid sjedni-
ce.

Članak 63.

O ľadu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici ľaspravlja i odlučuje o povjer-

ljivoj stvaľi ili kada je sa raspľave o nekom pľedmetu
isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 64.

Zapisnik obvezno sađrži vrijeme, mjesto odrŽava-
nja sjednice, dnevni ľed sjednice, ime pľedsjednika,
odnosno pređsjedatelja, imena pľisutnih vijećnika,
imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opravdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom
pitanja o kojima se raspľavilo i odlučivalo, imena
govoľnika sa sažetim prikazom njihovog izlaganja,
ľezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv
svih odluka i dľugih akata donesenih na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i drugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje pľedsjednik Vijeća i
zapisničaľ.

X _ JAVNOST RADA

Članak 65.

Rad općinskog vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost o svom radu i radu svih
ľadnih tijela, te stavovima i odlukama koje je usvojilo.

xI _ zAvRŠNn oonnonE

Člalrak 66

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" sluŽbenom glasilu'
KLASA: 02I-05 / 93-0ll 02

Baška Voda, 13' tľavnja 1993.

Pľedsjedavajući:
Mate Divi . r'.ľ.

Na temelju članka 2I. i 24. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Baška Voda í članka 5. odluke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 13. tľavnja 1993. godine, donijelo je

R,JESENJE
o imenovaniu Mandatne komisije općinskog

vijeća Baška Voda

U Mandatnu komisiju općinskog vijeća Baška
Voda imenuju se:

_ za pľedsjednika
JoŠKo IVANDIĆ, HDZ

Članak 5?.

Pľijave za sudjelovanje u ľaspľavi podnose se
pľedsjedniku prije ľaspľave te u toku ľasprave sve do
njezinog zaključenja.

Sudionik u ľaspľavi u pravilu može govoriti naj-
dulje 10 minuta, a pľedsjednici klubova do 15 minuta.
Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoľiti
i dulje.

Sudionici u ľaspľavi govore redosljedom kojim su
se pľijavili.

Pľedsjednik može dopustiti da i mimo reda govoľi
predstavnik predlagača, ođnosno ľadnog tijela ako
ono nije istodobno i predlagač.

Članak 5B.

o pojedinom predmetu raspľavlja se dok ima
pľijavljenih govoľnika.

U toku ľaspľave sudionici mogu iznositi mišljenje,
ftażiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s
predloženim ľješenjima.

Pľedsjednik zaključuje ľaspravu kada utvľdi da
nema više pľijavljenih govoľnika.

Članak 59.

Pľedlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak.

o povućenom pľijedlogu prestaje ľaspľava.

Povućeni pľijedlog ne može Se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.

5. odlučivanje

Članak 60.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon ľas-
pľave osim, ako je ovom odltrkom određeno da se
odlučuje bez ľasprave.

o pľijedlogu odluke ĺIi dľugog akta glasuje se
poslije zaključenja ľaspľave'

Članak 61.

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega
će pľovesti pľedsjednik uz pomoć đvaju vijećnika koje
izabere Vijeće.

Predsjednik utvrđuje i objavtjuje ľezultat glasova-
nja.

Č]anak 62.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i
ve]ičine,

Svaki vijećnik dobiva po pľozivanju glasački li-
stić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju.

Nevažećim se smatľaju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao zA 1li
PRoTIv pľijedloga.

O tainom glasovanju vodi se posebni zapisnik.

1. Dnevni red

ČIanak 48.

Dnevni ľed sjednice utvľđuje se na početku sjed-
nice.

Predsjednik Vijeća stavlja na ľaspľavu prijedlog
dnevnog reda.

Pľedsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog reda
sve predmete iz djelokruga Vijeća, što su mu ih u
rokovima i na način pľedviđen poslovnikom podnijeli
ov]ašteni pľedlagači.

Ako pľedsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog
ľeda unio predmet, što ga je bio predloŽio ov]ašteni
pľedlagač u ľoku i na način pľedviđen Poslovnikom,
a pľedlagač ostane pri svom prijedlogu, o pľíjedlogu
se odlučuje na sjednĺci bez raspľave. Isto tako se
postupa sa pľijeđlogom što ga ovlašteni predlagač
podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.

o pľijedlogu dnevnog reda glasuje se "ZA" ili
"PROTIV< većinom glasova prisutnih Vijećnika.

2. Predsiedanje i sudielovanje u ľadu

Članak 49.

Sjeđnici Vijeća pľedsjedava pľedsjednik Vijeća'
Pľedsjednika Vijeća kad je odsutan ili spľiječen,

zamjenj uje potpľedsjednik'
Ako je i potpľedsjednĺk odsutan ili spľiječen,

Vijeću predsjedava pľedsjedatelj koga izabeľe Vijeće.
Do izboľa pľedsjedatelja sjednici Vijeća pľedsjedava
najstariji čIan Vijeća'

Č]anak 50.

U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pľavo
sudjelovati svaki vijećnik.

U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez pľava
odlučivanja načelnik i članovi Poglavarstva općine,
te pľedstavnici upravnih odjela.

Pľočelnici upľavnih odjela i Stručne službe Vijeća
dužní su pľisustvovati sjeclnicama Vijeća, kada su na
dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih organa i po
potľebi davati objašnjenja i odgovoľe na pitanja vijeć
nika.

Članak 51'

Sjednici Vijeća mogu prisustvovati i gľađani, osim
ako se iz opravdanih ľazloga sjednica održava bez
prisustva javnosti.

3. održavanje ľeda na sjednici

Članak 52'

Red na sjednici osigurava pľedsjednik.

4. Otvaranje i tok sjednice

Članak 53.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća,
potľebno je da je pľisutna većina vijećnika'

Prisutnost većine vijećnika se utvrđuje bľojanjem
ili pľozivanjem vijećnika'

Prisutnost Se mora utvľditi:

- na početku sjednice,

- kada pľedsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije prisutan dovoljan bľoj vijećnika,

- kada to zatraží najmanje 1/4 vijećnika.
Kad pľedsjednik utvľdi da postoji potľeban bľoj

pľisutnih otvaľa sjednicu'
Ako pľedsjednik na početku sjednice utvľdi da

nije pľisutan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu
za odľeđeni dan i sat.

Sjednicu će pľedsjednik pľekinuti i odgoditi i ako
se za njenog tľajanja utvľdi da nema više potľebnog
broja pľisutnih vijećnika'

o odgodi sjednice u pisanom obliku se izvješćuju
i odsutni vijećnici.

Članak 54.

Zbog opšiľnosti dnevnog ľeda ili dľugih uzroka
Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i zakaže
nastavak za odľeđeni dan i sat o čemu se u pisanom
ob]iku izvješćuju samo odsutni vijećnici.

o prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se
bez rasprave.

ČIanak 55.

Pri utvľđivanju đnevnog reda usvaja se zapisnik
o ľadu na pľethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pľavo podnijeti primjedbe na zapi-
snik prethodne sjednice.

o osnovanosti pľimjedbi na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez rasprave.

Ako se pľimjedbe pľihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo pľimjedbi odnosno zapi-
snik koji je izmjenjen u skladu s prihvaćenim pľimjed-
bama smatľa se usvojenim.

Članak 56.

Poslije utvľđivanja dnevnog reda prelazi se na
ľaspľavljanje o pojedinim pitanjima i to ľedosljedom
utvľđenim u dnevnom ľedu.

U toku sjednice Vijeća moŽe se izmijenĺti ľedosljed
razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač
može dati dopunsko usmeno obrazloženje.
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- za članove
ToMISLAV STANIČIĆ, HDZ
ToNĆI ČIzvĺĆ, sop

KLASA: 021-05/93-01/3
Baška Voda, 13. tľavnja 1993.

Predsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Mate Divić, v.r.

Na temelju č]anka 21'. i 22. odluke o privľemenom
ustrojstvu općine Baška Voda i članka 10' odluke o
pľivremenom posIovničkom ľedu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vođe, na 1. sjednici Vijeća
održanoj 13. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľrr
o imenovanju odboľa za izbor i imenovanie

općinskog viieća Baška Voda

U odbor za ĺzbot i imenovanje općinskog vijeća
Baška Voda imenuju se:

- za pľedsjednika
IVO SIKAVICA,HDZ

_ za članove
IVAN KELVIŠER, SDP-HSLS
LoVRENCo LAUŠIĆ, SDP
IVAN MATKovÍĆ,HDz
PERO RADIĆ Kľešin, HDZ

KLASA: 02I-05/93-0I/4
Baška Voda, 13. tľavnja 1993.

Predsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Maĺe Divić, v.r.

Na temelju članka 21. odluke o privremenom
ustrojstvu općine Baška Voda i članka 10. odluke o
privremenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1' sjeđnici Vijeća
održanoj 13. travnja 1993. godine, đonijelo je

RJEŠBľln
o imenovanju Odboľa za statut i poslovnik

općinskog viieća Baška Voda

U odbor za statut i poslovnik općinskog vijeća
Baška Voda imenuju se:

- za predsjeđníka
MATE DIVIĆ,HDZ

- za članove
JoŠKo RoŠČIĆ, HDZ
LoVRENCo LAUŠIĆ, SDP
ToNĆI ČlzivĺĆ, sop

KLASA: 02Í-o5/93-01/6

Baška Voda, 13. travnja 1993.
Pľedsjednik

oPĆINSKoG VIJEĆA:
Mate Divić, v.r.

Na temelju članka 19. odluke o privľemenom
ustrojstvu općine Baška Voda i članka 11. odluke o
privremenom poslovničkom redu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 13. tľavnja 1993' godine, donijelo je

RJEŠnľrn
o izboľu pľedsjednika općinskog viieća Baška Voda

MATE DIVIĆ, vijećnik općinskog vijeća Baška
Voda, bira se za pľedsjednika općinskog vije a Baška
Voda.

KLASA: 021-05/93-01/5

Baška Voda, 13. travnja 1993.
Predsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Mate Divić, v.r.

Na temelju čIanka 19. odluke o privremenom
ustrojstvu općine Baška Voda i članka 11' odluke o
pľivremenom poslovničkom redu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
održanoj 13. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrB
o izboru potpľedsjednika općinskog viieća

Baška Voda

IVAN KELVIŠER i ToMISLAV STANIČIĆ, vijeć
nici općinskog vijeća Baška Voda, biraju se za
potpredsjednike općinskog vijeća Baška Voda.

KLASA: 02I-05/93-07/7

Baška Voda, 13. travnja 1993
Predsjednik

oPĆINSKoG VIJEĆA:
Mate Divić, v.ľ.

Na temelju članka 35' odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Baška Voda i članka 12. odluke o
pľivremenom poslovničkom redu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 13. travnja 1993' godine, donijelo je

R,JEŠnľrn
o izboľu načelnika općine Baška Voda

JoŠKo RoŠČIĆ, vijećnik općinskog vijeća Baška
Voda, bira se za načelnika općine Baška Voda.

KLASA: 021-05/93-01/8

Baška Voda' 13. travnja 1993.
Predsjednik

oPĆINSKoG VIJEĆA:
Mate Divić' v.r.

Na temelju članka 36. odluke o privľemenom
ustľojstvu općine Baška Voda i članka 12. odluke o
privľemenom poslovničkom redu Vijeća općine Baška
Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 13. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnNĺľ
o izboľu zamienika načelnika općine Baška Voda

Ivo SIKAVICA, vijećnik općinskog vijeća Baška
Voda bira se za zamjenika načelnika općine Baška
Voda.

KLASA: 021-05/93-01/9

Baška Voda, 13' travnja 1993

Pľedsjednik
oPĆINSKoG 'ŕIJEĆA:

Mate Divić' v.r.

Na temelju članka 21. odluke o privľemenom
ustľojStvu općine Baška Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 13' tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľĺB
o imenovanju vijećnika općinskog vijeća Baške Vode

za pľisustvovanje sklapanju bľakova

Za pľisustvovanje sklapanju bľakova imenuju se
vijećnici:

_ MATE DIVIĆ
- LovRENCo LAUŠIĆ
- IVAN MATKoVIĆ
_ ToNČI ĆĺzwĺĺĆ
- IVO SIKAVICA

KLASA: 021-05/93-01/10

Baška Voda, 13. travnja 1993

Predsjednik
oPĆINsKoG uJEĆA:

Mate Divić, v.r.

Na temelju čIanka 11. i 3?. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Baška Voda,

općinsko vijeće Baške Vode, na 1. sjednici Vijeća
odľŽanoj 13. travnja 1993. godine, donijelo je

R,JEŠBľln
o izmieni naziva hotela >>Sutieska< u Baškoj Vodi

I

određuje se da se naziv hotela "Sutjeska< u Baškoj
Vodi izmjeni u hotel >Hrvatska<.

II

ovo ľješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u >G]asniku" _ sluŽbenom glasilu.

KLASA: 021-05/93-01/11
Baška Voda, 13. travnja 1993.

Predsjednik
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Mate Divić, v.r.

Na temelju članka 74. stavak I. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi ("Narodne novine. br' 90/92)
općinsko vijeće Baška Voda na 1' sjednici odľžanoj 13.
tľavnja 1993. g.' donijelo je

ODLUKU
o pľeuzimanju općih akata dosadašnje Skupštine

općine Makaľska

Članak 1.

ovom odlukom preuzimaju se opći akti što ih je
donijela dosadašnja Skupština općine Makaľska.

Čtanak 2.

Do donošenja općih akata kojima e se urediti
pitanja iz samoupľavnog djelokruga općine Baška
Voda, sukladno zakonima RH na podľučju općine
Baška Voda pľimjenjivati će se opći akti dosadašnje
općine Makarska, avaž1li su za područje cijele općine
Makarska do dana konstituiľanja općinskog vijeća
Baška Voda ukoliko nisu u supľotnosti s inteľesima
općine Baška Voda o ćemu će odlučivati općinsko
vijeće.

Članak 3.

Za odluke koje će se pľimjenjivati na podľučju
općine Baška Voda, a nisu vezane uz opće akte
dosadašnje Skupštine općine Makaľska, nadležni oľ-
gani uprave i službe đužni su materijale pripremitĺ i
blagovľemeno ih dostaviti općinskom vijeću Baška
Voda na ľazmatranje i usvajanje.

Članak 4.

Do donošenja općih akata kojima će se urediti
pitanja iz samoupľavnog djelokruga općine Baška
Voda, a za pitanja od opće važnosti za cjelokupan
prostoľ bivše općine Makarska formirati će se privľe-
meno tijelo od pľedstavnika sviju novoformiranih
općina na kojem će se odluke donositi konsenzusom.

Članak 5.

organi uprave i službe dosadašnje općine Makaľ-
ska ovlašteni su i zaduženi đjelovati u duhu ove
Odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
GLASNIKU _ službenom glasilu.

KLASA: 02I-05 /93-03 /I2
Baška Voda, 13. travnja 1993.

Predsjednik
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Mate Divić, v.r.
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oPĆINSKo vlJnĆn BRELA
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-

pľavi i upravi (>Narodne novine* 90/92)' na sjednici
Vijeća općine Bľela, odľžanoj dana 14. tľavnja 1993.
godine, donosi se

ODLUKA
o pľivľemenom ustľojstvu općine Bľela

r _ oPĆE oDREDBE

Č]anak ]'.

općina Brela je jedinica loka]ne samoupľave i
upIave na području utvrđenom Zakonom o podľučjima
županija, gľadova i općina u Republici Hľvatskoj
("Naľodne nol,ine. RH' broj 90/92. i 2/93.).

Članak 2'

Naziv općine je Brela.
Sjedište općine je u Bľelima'
općina Brela je pľavna osoba

Članak 3'

općina BľeIa obuhvaća podľučja naselja: BľeIa i
Gornja Bľela.

Članak 4.

općina Bľela obuhvaća područje u smislu članka
7. Zakona o naseljima i u skladu sa "Glasnikom<
općine Makarska br. 10/B1.

Gľanice općine Brela mogu se mijenjati na način i
po postupku koji je propisan zakonom.

Članak 5.

općina Bľela ima pečat i grb.

Članak 6.

općinsko vijeće može proglasiti počasnim gľađa-
ninom općine Brela osobe koje su se istakle naľočitim
zaslugama za općinu BľeIa'

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna po-
velja općine Bľela.

. Č]anak 7'

općinsko vijeće može dodjeljivati nagľade i dľuga
javna pľiznanja gľađanima i pľavnim osobama za
naľočite uspjehe na svim podľučjima gospodaľskog i
dľuštvenog života od značenja za općinu Brela.

Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuju se pod
lrvjetima i na način pľopisan posebnom odlukom.

II - DJELoKRUG oPĆINE BRELA

1. Samoupravni djelokrug općine Bľela

Članak B.

općína Bre]a u okviľu samoupľavnog đjelokľuga

1. osiguľava uvjete za razvitak gospodaľskih,
dľuštvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važ-
nosti za općinu,

2' osiguľava uvjete za uređenje pľostoľa i urbani-
stičko planiranje, te zaštitu čovjekovog okoliša, ako
posebnim zakonom nije to dľugačije određeno,

3. vodi bľigu o uređenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, o komunalnim objektima, te obavljanju komu-
nalnih i drugih us]uŽnih đjelatnosti te lokalne infľa-
stľuktuľe, ako to zakorrom nije dľugačije odľeđeno,

4. osiguľava loka]ne potľebe stanovnika u oblasti
brige o djeci, obľazovanju i odgoju, javnom zdľavlju
(ambulante, domovi zdľavlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti
Životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skľbi, kultuľi, tjele-
snoj kulturi i špoľtu, ako to nije zakonom dľugačije
odľeđeno,

5. upľavlja općinskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i druge pľavne osobe, u

skladu sa zakonom, radi ostvarivanja određenih go-
spodaľskih, dľuštvenih, komuna]nih i dľugih socijal-
nih inteľesa i potľeba stanovnika,

7. obavlja i dľuge poslove koji su u neposľednoj
svezi s inteľesom općine za gospodaľski, kultuľni i
socijalni napľedak, a nĺsu u nadleŽnosti dľugih tijela,

B. uľeđuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

općinsko 
",,"u" n;:oJjnn;s1ove iz Samoupravnog

djelokruga čije je obavljanje od šiľeg interesa za gra-
đane (pľostoľno uređenje i urbanističko planiranje,
zaštita okoliša, izgľadnja mľeŽe infľastľuktuľnih obje-
kata i dľ.) može pľenijeti na tijela županije Splitsko-
dalmatinske, odnosno na mjesnu samoupravu.

IIt _ oPĆINSKo VIJEĆE BRELA t NJEGoVA Tt_
JELA

l' Položaj i nadležnosti općinskog vijeća Bľela

Članak 10.

općinsko vijeće Brela u okviru svog djelokruga
obavlja poslove iz samoupľavnog djelokruga općine i
poslove dľžavne upľave kada je to odľeđeno zakonom.

Članak 11.

općinsko vijeće Brela u okviľu samoupľavnog
djelokruga:

_ đonosi Statut općine,

- donosi odluke i dľuge opće akte kojima se
uľeđuju pitanja iz samoupľavnog djelokľuga općĺne,

- donosi proľačun i zaključni ľačun općine,
_ donosi odluku o sticanju, otuđivanju i opteľe-

ćenju općinske imovine,

- utvľđuje unutarnje ustľojstvo općinskog po-
g1avaľstva,

- uľeđuje ustrojstvo i djelokrug općinskih uprav-
nih tijela,

- bira i ľazrješava pľedsjednika i potpľeđsjed-
nika općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načel-
nika i članove općinskog poglavarstva, ľadna tijela
općinskog vijeća, te imenuje i ľazľješava i dľuge osobe
određene odlukom općinskog vijeća,

- osniva javne ustanove i dľuge pľavne osobe za
obavljanje gospodarskih, dľuštvenih, komunalnih i
dľugih djelatnosti od inteľesa za stanovnike općine,

- donosi Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o đrugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine'

ČIanak 12.

općinsko vijeće može prenijeti obavljanje pojedi-
nih poslova na općinsko poglavaľStvo, osim:

- đonošenja Statuta općine,

- donošenja proračuna općine i zaključnog ľa-
čuna,

_ donošenje odluke o zaduživanju općine.

2. Sastav i izboľ općinskog vijeća

Članak 13.

općinsko vijeće Bľela bľoji 16 vijećnika'
U slučaju pľomjene bľoja vijećnika općinskog

vijeća utvľđenog Statutom, izabľani vijećnici ostaju na
dužnosti do kľaja izbornog ľazdoblja (do isteka man-
data).

U slučaju pľomjene podľučja općine Bľela doni-
jeti će se odluka o bľoju vijećnika općĺnskog vijeća i
provesti izbori do bľoja koji je utvľđen u odluci.

Članak 14.

Vijećnici op inskog vijeća biľaju se na način i po
postupku odľeđenom u Zakonu o izboľu članova
pľedstavničkih tijela jedinica lokalne samoupľave i
upľave'

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo općinskom
poglavarstvu i pročelnicima koji ľukovode upravnim
tijelima općine postavljati pitanja koja se odnose na
njihov rad ili na poslove iz njihovog djelokruga. općin-
sko poglavarstvo i pľočelnici dužni su odgovaľati na
postavljena pitanja na način i u rokovíma odľeđenim
u odluci o pľivremenom poslovničkom ľedu.

Članak 1B'

Vijećnici općinskog vijeća za svoj ľad u Vijeću
imaju pravo na naknadu troškova, ođnosno izgubljenu
zaľadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

3. Predsjednik i potpľedsjednik općinskog viieća

Članak 19.

općinsko vijeće ima pređsjednika i potpľedsjed-
nika.

Predsjednik Vijeća pľedstavlja općinsko vijeće,
rukovodi njegovim ľadom i ima ovlasti i obveze
utvľđene zakonom, ovom odlukom i odlukom o
privľemenom poslovničkom redu.

Potpľedsjednik pomaže u radu pľeđsjedniku, za-
mjenjuje ga u slučaju ođsutnosti ili spľiječenosti i
obavlja dľuge poslove koje mu povjeľi općinsko vijeće
ili predsjednik.

Pľedsjednika i potpredsjednika bira općinsko vi-
jeć.e iz reda svojih vijećnika javnim glasovanjenr na
prijedlog odboľa za izbot i imenovanja ili na prijedlog
najmanje Sedam vijećnika općinskog vijeća i na način
i po postupku koji je odľeđen odlukorn o pľivremenom
poslovničkom ľedu općinskog vijeća.

Članak 20.

općinsko Vijeće će posebnom odlukom odľediti
da li će pľedsjednik, odnosno potpredsjednik Vijeća
dužnost obavljati pľofesionalno.

Članak 15.

Funkcija vije nika općinskog vijeća je počasna.

Vijećnici općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.

Vijećnici općinskog vijeća imaju pľavo pľisustvo-
vati sjednícama Vijeća, podnositi pľijedloge za dono-
šenje općih akata i dľugih akata i mjera, te da
postavljaju pitanja iz samoupľavnog djelokľuga op-
ćine Brela na sjednici Vijeća neposľedno ili pĺsanim
putem pľedsjedniku općinskog vijeća.

ČIanak 16.

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo podnositi
Vijeću odluke i dľuge akte te pokretati i dľuga pitanja
iz njegovog djelokruga.

ČIanak 17.

Vijećnik općinskog vijeća ima pravo predlagati
Vijeću ľaspľavu o pitanjima koja se odnose na ľad
općinskog poglavaľstva, na izvršavanje odluka ili na
ľad upľavnih tijela općine.

4. Rađna tijela

Članak 21.

općinsko vijeće osniva odbore, komisije i dľuga
ľadna tijela za pľipľemu i pľedlaganje odluka iz svog
djelokľuga odnosno za obavljanje dľugih poslova koja
im se povjeľavaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu sa odlukom o pľivľemenom poslovničkom ľe-
du.

Predsjednika i članove ľadnih tíjela iz stavka 1.
ovog čIanka biľa Vijeće iz reda svojih vijećnika javnim
glasovanjem.

općinsko vijeće na prvoj konstituirajućoj sjednici
osniva:

- Odbor za izbo'- i imenovanje,
_ odboľ za statut i poslovnik,

- Mandatnu komisiju.

ČIanak 22'

odboľ za izbot i imenovanje ima pľedsjeđnika i
četiri člana.

I
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odbor za izbot i imenovanje raspravlja i pľedlaže
izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor
nače]nika, zamjenika načelnika i općinskog poglavaľ-
stva, te izboľ članova radnih tijela općinskog vijeća.

Članak 23.

odboľ za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiľi člana'

odboľ za statut i poslovnik ľaspľavlja i pľedlaže
Statut općine, Poslovnik općinskog vijeća' te predlaže
pokľetanje postupka za izmjenu Statuta odnosno
Poslovnika, te moŽe pľedlagati donošenje odluka i
dľugih općih akata iz nadleŽnosti općinskog vijeća, te
obavlja i dľuge poslove utvľđene ovom odlukom i
odlukom o pľivremenom poslovničkom ľedu.

Članak 24.

Mandatna komisija ima pľedsjednika i dva čiana,

Mandatna komisija ľaspľavlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna pľava vijećnika.

5. Tajnik Op ine

Članak 25.

Tajnik općine se stara o izvršavanju zadataka koji
se odnose na ľad lokalne samouprave i uprave,
učestvuje na sjednicama općinskog vijeća u savjeto-
davnom svojstvu i upozorava pľedsjednika Vijeća i
Vijeće o kľšenju zakonitosti.

Tajnik općine svoju dužnost obavlja pľofesio-
nalno.

Iv - oPĆINSKo PoGLAvARsTvo

Članak 26.

općinsko poglavaľstvo obavlja poslove ĺz svog
djelokľuga na osnovi i u okviľu zakona, ove odluke i
dľugih akata op inskog vijeća.

općinsko poglavaľstvo odgovoľno je u skladu sa
zakonom općinskom vijeću za obavljanje poslova iz
svog djelokruga.

općinsko poglavaľstvo o svom radu dužno je iz-
vješćivati Vijeće.

općinsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavaľ-
stvo podnese izviješće o cjelokupnom ľadu ili o pojedi-
nim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Članak 2?.

Poglavaľstvo u okviru svog djelokľuga:

- pľipľema pľijedloge općih akata koje donosi
općinsko vije e, te daje mišljenje o pľijedlozima od]u-
ka koje podnesu dľugi ovlašteni pľedlagači,

- izvľšava ili osigurava izvršavanje općih akata
općinskog vijeća, pľostornih i uľbanistĺčkih planova,
te dľugih akata općinskog vijeća,

- upravlja nekľetninama i pokľetninama, kao i
prihodima i ľashodima općine,

- utvľđuje pľijedlog godišnjeg pľoľačuna općine
i zaključni račun, te odluke o pľivľemenom financi-
ľanju,

- utvľđuje pľijedlog ustrojstva upľavnih tijela
općine i usmjeľava njihovo djelovanje u obavljanju
poslova iz samoupľavnog djelokľuga općine, odnosno
poslova dľžavne upľave koji se obavljaju u općini, te
nadziľe njihov ľad,

- imenuje i ľazľješava tajnika, pľočelnike uprav_
nih tijela općine, na temelju javnog natječaja,

- pľedlaže osnivanje mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i dľugim općim aktima općinskog
vijeća ili po njegovom ovlaštenju.

Članak 28.

općinsko poglavaľstvo broji najmanje 5 čIanova'
Načelnĺk je po svom poloŽaju pľedsjednik općin-

skog poglavaľstva.
Pľočelnici općinskog poglavaľstva u pľavilu su

članovi Poglavaľstva'

Članak 29.

općinsko poglavaľstvo u obavljanju poslova iz
svog djelokruga suľađuje s poglavaľstvima dľugih je-
dinica lokalne Samoupľave i upľave kao i s drugim
pľavnim osobama te jedinicama mjesne Samoupľave.

Članak 30'

Članov1 općinskog poglavaľstva koji dužnost ne
obavljaju pľofesionalno imaju pľavo na naknaďu tľo-
škova, odnosno izgubljenu zaľadu u skladu s poseb-
nom odlukom općinskog vijeća.

ČIanak 31'

općinsko poglavaľstvo će svojom odlukom o pľi-
vľemenom poslovničkom ľedu, do donošenja statuta,
uľediti ustľojstvo, način rada i odlučivanja kao i
dľuga pĺtanja od značenja- zĐ' ĺ-äd. Poglavarstva.

v - NAČELNIK

ČIanak 32.

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti
općine.

Članak 33.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupľavnog
djelokruga općine:

- pľovodi odluke općinskog vijeća i odgovoľan
je Vijeću za njihovo provođenje,

- ima pravo zađtž,ati od izvľšenja opći akt op-
ćinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili dľugi pľopis, te će zatažiti od Vijeća da se
u ľoku od 15 dana otklone uočeni nedostaci. Ako
općinsko vijeće to ne učini dužan je u roku od 7 dana
o tome obavijestiti oľgan središnje dľžavne uplave
ov]ašten za nadzoľ nad zakonitošću ľada jedinice 1o-
ka]ne samoupľave i upľave'

- vodi bľigu o upravljanju općinskom imovinom
i naľedbodavac ie za izvršenje općinskog proľačuna,

- neposľedno ispľed općinskog poglavaľstva us-
mjeľava ľad upľavnih odjela i potpisuje akte koje oni
donose u okviru svog djelokľuga, ako za potpisivanje
nisu ov]ašteni pročelnici i tajnik općine,

- obavlja i dľuge poslove utvrđene zakonom,
ovom odlukom i odlukama općinskog vijeća.

Članak 34.

Načelnik rukovodi ľadom općinskog poglavaľ-
stva, saziva sjednice Poglavarstva i pľedsjedava im, te
potpisuje akte Poglavaľstva.

Načelnik je odgovoran Županu za obavljanje po-
vjerenih poslova državne uprave na području općine'

Načelnik obavlja i dľuge poslove utvrđene Statu-
tom u skladu sa zakonom.

Čtanak 35.

Nače]nika biľa općinsko vijeće na prijeđlog od-
boľa za izboľ i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećníka.

Nače]nik funkciju obavlja pľofesionalno.

Članak 36.

Načelnik ima zamjenika'
Zamjenik načelnika bira se na način i po postupku

pľopisanom za izbor- načelnika.
Zamjenik načelnika funkciju obavlja volonteľski

ili pľofesionalno (isto će se utvľditi posebnom odlukom
Vijeća).

Zamjenik načelnika pomaŽe načelniku u obavlja-
nju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju njegove
spľiječenosti i odsutnosti, te obavlja i dľuge poslove u
skladu sa zakonom i Statutom.

vI _ AKTI oPĆINE

1. Akti općinskog vijeća

Članak 3?,

općinsko vijeće donosi odluke i dľuge opće akte
1z nadleŽnosti općine na način i po postupku koji je
utvľđen Pos]ovnikom.

općinsko vijeće donosi zaključke kada u skladu
sa zakonom rješava u pojedinačnim slučajevima.

Članak 38.

Svi opći akti koje donosi općinsko vijeće moľaju
biti javno objavljeni na način dostupan građanima, a
obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči u sjedištu
općine kao i na dľugim mjestima na podľučju općine.

2. Akti općinskog poglavarstva

Članak 39.

općinsko poglavaľStvo u poslovima iz svog djelo-
kľuga donosi naľedbe, uputstva, pravila kada odlučuje
o općim stvaľima te zaključke i ľješenja kada u skladu
sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvaľima.

VII _ JAVNOST RADA I ODGOVORNOSTI

Članak 40.

Rad općinskog vijeća, općinskog poglavaľstva i
upravnih tijela općine je javan.

Članak 41.

Javnost ľada općinskog vijeća, općinskog pogla-
vaľstva i upravníh tijela osigurava Se:

- javnim odľŽavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i dľugim
oblicima javnog informiranja,

- objavljivanjem općih akata i dľugih dokume-
nata na način pľopisan ovom odlukom.

Članak 43'

Izabľani i imenovani čelnici u općini obavljaju
svoju funkciju na osnovi i u okviľu Ustava Republike
Hľvatske, zakona i ove odluke, te dobivenih ovlaštenja
i osobno su odgovoľni za obavljanje svoje funkcije.

VIII _ OBAVLJANJE UPBAVNIH I DRUGIH
STRUČNIH PoSLovA Iz DJELoKRUGA
oPĆINE

Članak 44'

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine, kao i poslova dľžavne uprave
pľenijete na njega, osnivaju se upravni odjeli općine.

Upravnim odjelima iz stavka 1. ovog članka
upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje općinsko poglavarstvo.

Uvjeti i način raspisivanja natječaja te postupak
oko imenovanja pročelnika uređuje se posebnom
odlukom.

Djelokrug, unutaľnje ustľojstvo, način rada kao i
dľuga pitanja od značenja za njihov ľad uređuje se
posebnom odlukom.

Unutarnje ustrojstvo odjela iz stavka 1. ovog
članka, uľeđuje svojim aktom općinsko poglavarstvo.

Č]anak 45,

Pročelnik je u pľavilu član Poglavaľstva koga bira
Vijeće sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upľavi i ove odluke, kojima je uľeđen izboľ
članova Poglavaľstva.

Ako pľočelnik ne bude izabran za člana Poglavaľ-
stva ne pľestaje mu duŽnost pročelnika.

Pľočelnici su za svoj rad odgovoľni načelniku'
Imenovanja, ľazrješenja, odgovoľnost, kao i dľuga

pitanja u svezi rada pľočelnika provodi se na način i po
postupku koji je utvľđen zakonom i odlukom općin-
skog vijeća.

Članak 46.

obavljanje stľučnih i uľedskih poslova za potrebe
općinskog vijeća i općinskog poglavarstva obavljaju
upravni odjeli iz čIanka 4?. ove odluke.

I
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Članak 47

Upľavni odjeli općine u okviľu svog djelokľuga i
ovlasti:

- neposredno izvršavaju odluke i dľuge opće
akte općinskog vijeća i osiguravaju njihovo pľovođe-
nje,

- neposľedno izvršavaju poslove državne upľave
kada su ti poslovi prenijeti u djelokľug općine,

_ prate stanje u podľučjima za koje su osnovani
i o tome izvješćuju općinsko poglavaľstvo,

- pripremaju nacľte ođluka i drugih općih akata
koje donosi općinsko vijeće, nacrte akata koje donosi
Poglavaľstvo, te priprema izvješća, analize i druge
materijale iz svog djelokruga za potľebe općinskog
vĺjeća i Poglavarstva,

- pružaju stručnu i đľugu pomoć gľađanima u
okviľu prava i ovlasti općine,

- podnose ízviješće općinskom vijeću i Poglavaľ-
stvu o svom radu,

- obavljaju i druge poslove za koje su ovlašćeni.

Utorak, 11 199 3

Svaki gľađanin ima pľavo općinskom vijeću i
njegovim tijelima slati pľedstavke i pľituŽbe te davati
pľijedloge i na njih dobiti odgovor'

X _ MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 51.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o loka]nim poslo-
vima od neposľednog i svakodnevnog utjecaja na Život
i ľad građana.

Posebnom odlukom po istom postupku kako je
donijeta i ova odluka utvľditi će se broj mjesnih
odboľa.

Članak 52.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odboľa mogu dati
gľađani i njihove oľganizacije i udľuženja, općinsko
vijeće i općinsko poglavaľstvo.

Članak 56.

Savjet mjesnog odboľa bira pľedsjednika savjeta
iz ľeda svojih članova na vľijeme od četiri godine.

Pľedsjednik savjeta pređstavlja mjesni odboľ i za
svoj ľad odgovoľan je savjetu odnosno načelniku.

Savjet mjesnog odbora moŽe ukazati nepovjeľenje
predsjedniku savjeta.

Pľijedlog za pokľetanje povjeľenja pľedsjedniku
savjeta može dati najmanje 1/3 čIanova savjeta, kao i
najmanje 5% birača s podľučja mjesnog ođboľa.

Članak 57.

Savjet mjesnog odboľa u skladu sa ovom odlukom,
radi ľaspľavljanja o potľebama i inteľesĺma građana,
te davanja pľijedloga za ľješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može osnivati mjesne zboľove gľađana.

Mjesni zbor gľađana osniva se za dio područja
mjesnog ođboľa koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
dľugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i
sl.).

Članak 5B.

Mjesni zboľ građana saziva savjet mjesnog odbora,
u skladu sa ovom odlukom.

Mjesni zboľ gľađana ima pľedsjedníka kojeg biľa
iz reda gľađana na način pľopisan pľavilima mjesnog
odboľa.

Čtanak 59.

Nadzoľ nad zakonitošću ľada oľgana mjesnog
odboľa, obavljaju u svom djelokrugu upľavni odjeli
općine.

Upravni odjeli iz stavka 1. ovog članka imaju
pľavo i obvezu pľedložiti načelniku da pokrene postu-
pak kod općinskog vijeća za ľaspuštanje savjeta
mjesnog ođboľa, odnosno ľazľješenje od dužnosti
predsjednika savjeta mjesnog odboľa ako u svom ľadu
učestalo krše pľavila mjesnog odboľa i ne izvľšavaju
povjeľene im poslove.

xI _ PRELAZNE I zAvRŠNE oDBEDBE

Članak 60'

Do donošenja općih akata kojima se uľeđuju
pitanja iz samoupľavnog djelokľuga općine sukladno
posebnim zakonima na podľučju općine pľimjenjivat
će se akti Skupštine općine Makaľska, a koji su važili
na podľučju općine Makaľska do dana konstituiranja
općinskog vijeća Bľela'

općinsko vijeće će posebnom odlukom pľeuzeti
važenje općih akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61'

ova od]uka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u >Glasniku" - službenom glasilu.

KLASA:021-05/93-01/1
BľeIa, 14. tľavnja 1993.

Pľedsjedavajući:
dľ. Božidaľ Šošić, v.r.

Na temelju č]anka 22' Zakona o lokalnoj Sanlou-
pľavi i upľavi (>Naľodne novine<, br. 90/92), na
sjednici Vijeća općine Bľela odľŽanoj dana 14. tľavnja
1993. godine, donosi se

ODLUKA
o pľivľemenom poslovničkom redu

Vijeća općine Bľela

I _ OPCE ODREDBE

ovom odlu-"- :'TrTr'";"""- poslovničkom
ľedu Vijeća općine Bľela (u daljnjem tekstu odlukom)
uređuje se, do donošenja Poslovnika, unutaľnje ustroj-
stvo i način rada Vijeća i to:

- postupak konstituĺľanja općinskog vijeća,

- pľava i dužnosti vijećnika općinskog vijeća,

- izbor pľedsjednika, potpľedsjednika vijeća,
_ izbor i pľovođenje postupka odgovornosti na-

čelnika i članova Poglavaľstva općine,

- izboľ i način ľada tijela Vijeća,

- vrste akata Vijeća,

- druga pitanja važna za rad Vijeća.

II _ KoNSTITUIRANJE VĺJEĆA, PoČETAK oBA-
VLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA I PRES-
TANKA NJIHOVOG MANDATA

Članak 2'

Vijeće je konstituiľano na dan kada se, sazvano od
pľedsjednika dosadašnje Skupštine općine Makaľska,
sastalo na prvo zasjedanje uz uvjet da sjednici pľisu-
stvuje većina Vijećnika.

Članak 3.

od dana konstituiľanja općinsko vijeće, pa do
dana prestanka mandata vijećnika, ima sva pľava i
duŽnosti odľeđena Ustavom Republike Hľvatske, Za-
konom i ovom odlukom.

Članak 4.

Prvoj sjednici općinskog vijeća pľedsjedava, clo
izboľa predsjednika, dobno najstaľiji vijećnik.

Članak 5.

općĺnsko vijeće ima Mandatnu komisiju.
Mandatna komisija biľa se na prvoj sjednici na

prijedlog pľedsjedavatelja ili najmanje pet vijećnika.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjedníci izvješćuje općin-
sko vijeće o pľovedenim izboľima i irrrenima izabľanih
vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost
vijećnika, te o zamjenicima vijećníka koji umjesto njíh
počinju obavljati dužnost vijećnika,

- pľedlaže odluku o prestanku mandata r'ijeć-
nika, kada se ispune zakonom pľedviđelli uvjeti i izvješ
ćuje da su ispunjeni zakonski trvjeti za početak
nrandata zamjelriku vijećnika.
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Ix _ NEPoSREDNo SUDJELoVANJE GRAĐANA
U oDLUčrvANJU I PRAvo INICIJATIVE

Članak 48.

Gľađani mogu neposľedno sudjelovati u odlučiva-
nju o lokalnim poslovima putem refeľenduma, u skla-
du sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 49'

Referendum se može ľaspisati ľadi odlučivanja o
pľijedlogu o pľomjeni odluke o ustrojstvu općine,
pľijedlogu za pronrjenu područja općine, o pľijedlogu
općeg akta i drugog pitanja iz djelokruga općine, kao
o dľugim pitanjima određenim zakonom i ovom odlu-
kom.

Refeľendum, temeljem odľedaba zakona i ove od-
luke raspisuje općinsko vijeće na prijedlog 1/3 člano-
va vijeća, na pľijedlog Poglavarstva' odnosno 1/5 mje-
snih odboľa na podľučju općíne.

Pravo glasovanja na ľefeľendumu imaju građani
koji imaju pľebivalište na podľučju općine i isti su
upisani u popis biľača'

odluka donesena na ľefeľendumu obvezatna je za
općinsko vijeće.

općinsko vijeće može tľažiti mišIjenje od mjesnih
odboľa o pľijedlogu općeg akta ili dľugog pitanja iz
djelokľuga općine, kao i o dľurgim pitanjima koja su
određena zakonom ili ovom odlukom.

Članak 50.

Gľađani imaju pľavo pľedlagati općinskom vijeću
donošenje odľeđenog akta i]i rješavanje određenog
pitanja iz njegove nadležnosti.

o prijedlogu iz stavka 1' ovog članka općinsko
vijeće moľa raspľavljati, ako ga potpisom podľŽi naj-
manje 10% birača upisanih u popis biľača općine, te
se moľa dati odgovor podnositeljima prijedloga najka-
snije u roku ođ tľi mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 53.

Pľijedlog za osnivanje mjesnog odboľa ľaspľavlja
se na zboľu gľađana naselja ili dijela naselja, koji
saziva načelnik. Da bi se mogla đonijeti odluka o
osnivanju mjesnog odbora zboru gľađana moľa pľisu-
stvovati najmanje 10% biľača upisanih u popis biľača
naselja iti dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odbora punovažna je ako se za nju izjasni većina
pľisutnih gľađana na zboľu.

Članak 54.

Mjesni odboľ na podľučju za koje je osnovan
obavlja poslove koji su od svakodnevne vaŽnosti za
potľebe gľađana' kao što je:

- uľeđenje mjesta, izgradnja i odľžavanje manjih
paľkova, dječjih igľališta, rekľeacionih športskih igľa-
1išta,

- izgľadnja i održavanje objekata koji služe za
svakodnevne potľebe gľađana (paľkiľališta' nogos-
tupa, poljskih putova, tľžnica, mjesne kanalizacije,
vodovoda i sl.),

- čišćenje javnih povľšina, odvoz smeća, od-
vodnja atmosfeľskih voda, zaštita okoliša i dľ'

Sľedstva za obavljanje poslova iz stavka 1' ovog
članka osiguľavaju se putem pľoračuna općine, dopľi-
nosa gľađana, odnosno drugih pľihoda iz imovine
mjesnog odboľa'

Članak 55.

Organi mjesnog odboľa su savjet mjesnog odboľa i
pľedsjedník savjeta'

Savjet mjesnog odboľa biľaju građani s podľučja
mjesnog odboľa koji imaju biračko pľavo. Mandat
članova savjeta traje četiri godine.

Savjet mjesnog odboľa donosi program rada mjes-
nog odboľa, poslovnik o svom ľadu, financijski plan i
zaključni ľačun, te obavljaju i druge poslove utvrđene
zakonom i ovom odlukom.

J
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Nakon izvješća Mandatne komisije o pľovedenim
ĺzborima predsjedatelj izgovaľa prisegu sljedećeg sad-
tžaja:

>Prisežem da ću prava i obveze člana općinskog
vijeća Bľela obavljati savjesno i odgovoľno ľadi gospo-
darskog i socijalnog pľobitka općine i Republike Hr-
vatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pľid-
rŽavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
općine i da u štititi ustavni poľedak Republike Hrvat-
ske..

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i pľedaje je
predsjedniku nakon zavľšetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obav-
ljati dužnost vijećnika, polažu pľisegu na pľvoj sjedni-
ci na kojoj su nazočni.

Članak 7.

Vijećniku općinskog vijeća prestaje mandat u
slučajevima utvľđenim Zakonom.

Danom podnesene ostavke vijećnika njegov za-
mjenik počinje obavljati dužnost vijećnika.

Članak B'

Ako ovom odlukom nije dľugačije utvľđeno, op-
ćinsko vijeće donosi odluke javnim glasovanjem veći-
nom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina
vijećnika općinskog vijeća.

Članak 9.

Nakon obavljene prisege donosi se Odluka o pri-
vremenom poslovničkom ľedu općinskog vijeća.

odluka se donosi većinom glasova svih vijećnika.

IĺI _ IzBoR TEMELJNIH RADNIH TIJELA' PRED-
SJEDNIKA I PoTPREDSJEDNIKA VUEĆA I
IZVEŠNIH TIJELA JEDINICE LoKALNE SA_
MOUPBAVE I UPRAVE

Članak 10.

Nakon donošenja odluka, odluke o pľĺvľemenom
ustľojstvu općine Bľela i odluke o privľemenom po-
slovničkom redu Vijeća općine Brela, na konstituiľa-
jućoj sjednici biľa se odbor za izbot i imenovanje i
odboľ za statut i poslovnik.

Predsjednik i članovi odboľa iz stavka 1' ovog
članka biraju se na prijedlog predsjedatelja ili najma-
nje 1/3 vĺjećnika, s tim da je njihov sastav pribliŽno
razmjeľan stranačkom sastavu općinskog vijeća'

Članak 11'

Po izboľu odbora iz članka 10. ove odluke, na
konstituiľajućoj sjednici Vijeća pristupa se izboľu
pľedsjednika i potpľedsjednika Vijeća'

Predsjednik i potpľedsjednik Vijeća biraju se na
prijedlog odboľa za izbor i imenovanje ili najmanje
1/3 vijećnika javnim glasovanjem.

Članak 12.

Načelnika i zamjenika načelnika biľa općinsko
vijeće većinom glasova svih vijećnika na pľijedlog
Odboľa za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećni-
ka, javnim glasovanjem.

Članak 13'

Članove općinskog poglavarstva biľa Vijeće na
pľijedlog načelnika javnim glasovanjem.

Izabrani su članovi Poglavarstva koji dobĺju veći-
nu glasova svih vĺjećnika.

Članovi Poglavaľstva u pľavilu su pľočelnici
upľavnĺh odjela jedinica lokalne samoupľave i uprave.

Članak 14'

Načelnik i članovi Poglavarstva nakon izboľa
daju pľed Vijećem svečanu prisegu'

Tekst svečane prisege glasi:
>Pľisežem da ću duŽnost načelnika i č]ana Pogla-

vaľstva obnašati savjesno i odgovoľno i dľŽati se
Ustava Republike Hľvatske, zakona i odluka Vijeća,
te da ću poštivati pľavni poľedak i zalagatĺ se za
svekoliki napľedak Republike Hľvatske i općine Bľe-
la. "

Iv - PRAVA I DUŽNoSTI VIJEĆNIKA

a) Pľisustvovanje sjednicama

Članak 15.

Vijećnik ima pľavo i dužnost pľisustvovati sjedni-
cama i sudjelovati u ľadu općinskog vijeća, kao i u
ľadu ľadnih tijela Vijeća čiji je član.

Članak 16.

Vijećnik je duŽan obavljati zadaće, koje mu u
okviľu svog djelokľuga povjeľi općinsko vijeće ili
radno tijelo kojega je član.

b) Podnošenie prijedloga

Članak 17.

U obavljanju pľava i dužnosti vijećnik može
pokľetati ľaspľavu o pitanjima iz djelokruga općin-
skog vijeća, te podnositi pľijedloge za donošenje
odluka i drugih akata.

ČIanak 1B.

U pľipľemanju svog prijedloga za donošenje od-
luka ili dľugog akta vijećnik ima pľavo traźiti stľučnu
pomoć od Stručne službe općinskog vijeća ili upľavnih
odjela.

c) Postavljanje pitania, traženie izviešća i podataka

ČIanak 19.

Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se
odnose na ľad i djelokrug općinskog vijeća, odbora i
dľugih radnih tijela, Poglavarstva i njihovih tijela,
Stľučnih službi i oľganizacija koje obavljaju poslove
za općinsko vijeće'

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom
obliku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se predaju na sjed-
nici, a usmena pitanja postavljaju se na zavľšetku
sjednice.

Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici op-
ćinskog vijeća moľaju biti sažeta i kľatka.

ČIanak 20'

Na zahtjev vijećnika, Stručne sluŽbe koje obavlja-
ju poslove za potľebe pređstavničkog tijela dužne su
vijećniku pružiti izviješće i podatke potľebne za obav-
Ijanje njegove dužnosti, a koja se odnose na pitanja iz
njihovog djelokruga, kao i dľuge podatke s kojima
ľaspolaŽu.

Izvješća se daju najkasnije u ľoku od 15 dana u
pisanom obliku.

Članak 21.

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća' načelnika i predsjednika rad-
nog tijela o pitanjima koja se odnose na rad istih.

Vijećnik se ľedovno ili pravodobno informiľa o
svim pitanjima iz djelokľuga Vijeća i ľadnih tijela.

d) Međustľanačko vijeće općine

ČIanak 22'

Radi ľazmjene mišljenja, utvľđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapređivanje ľada, te ľazvijanja
drugih oblika međusobne suľadnje i aktivnosti vijećni-
ka može se osnovati Međustľanačko vijeće općĺne.

Pľavi]ima koje donosi Vijeće utvľđuje se ustľoj-
stvo, zadaci i način ľada te pľava i duŽnosti članova
Međustľanačkog vijeća.

Pľostoľ, sľedstva i druge uvjete zataď Međustľa-
načkog vijeća osiguľava općinsko vijeće'

Članak 23.

U općinskom vijeću može se osnovati klub čIano-
va pľema stranačkoj pripadnosti, te klubovi nezavi-
snih članova. Klub moľa imati najmanje tľi člana.

Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o
svom osnivanju obavijestiti pľedsjednika općinskog
vijeća, pľiložiti pľavila ľada te podatke o vijećnicima.

Pľostor, sľedstva i dľuge uvjete za ľad kluba
osigurava općinsko vijeće.

v _ PREDSJEDNIK, PoTPREDSJEDNIK vtJEĆA

Članak 24'

Pľedsjednik Vijeća:

- predstavlja i zastupa Vijeće,

- pľedsjedava i odľžava ľed na sjednicama Vije-
ća,

_ pokľeće inicijativu za razmattanje i ľaspravu
o pojedinim pitanjima iz djelokľuga Vijeća,

- saziva sjednicu Vijeća,

- bľine se o ľadu Vijeća i drugih tijela,

- bľine se o suradnji Vijeća sa vijećima drugih
općina,

- bľine se o provođenju načela javnosti i ľada
Vijeća,

- brine se o primjeni Poslovnika Vijeća, te ostva-
rivanju prava vijećnika,

- potpisuje odluke i dľuge akte koje donosi vije-
će,

- obavlja i druge poslove utvľđene ovom odlu-
kom.

Potpredsjednik Vijeća zamjenjuje predsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i
druge poslove što mu ih povjeri pľedsjednik ĺli Vijeće.

VI _ RADNA TIJELA

Članak 25.

Rađna tijela Vijeća osnivaju se odlukom, kojom se
utvrđuje njihov sastav i djelokrug.

Radno tijelo ima predsjednika i određen broj čla-
nova koji se biraju među vijećnicima, tako da je sastav
radnog tijela pľibližno ľazmjeľan stranačkom sastavu
Vijeća.

Članak 26.

U ľadnim tijelima razmatľaju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vijeću.

U ľadnim tijelima ľazmatraju se mišljenja, pľi-
mjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na donoše-
nje odluka i dľugih općih akata ili koja su važna za
gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građa-
ne.

Članak 2?'

Predsjednĺk ľadnog tijela Vijeća organizira ľad
radnog tijela, pľedlaže đnevni red i pľedsjedava sjeđ-
nicama.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na osob-
ni poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka
pľedstavničkog tijela, na zahtjev predsjednika pľeds-
tavničkog tijela ili dva člana radnog tijela.

Predsjednika ľadnog tijela u slučaju spriječenosti
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi radno tije-
lo.

Članak 28

Radna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici pľĺsustvuje većina člano-
va.

o ľadu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

vľ - oDNoS VIJEĆA I PoGLAVARSTVA I
UPRAVNIH TIJELA

Članak 29.

Poglavaľstvo je odgovoľno Vijeću za svoj taď í za
odluke koje donosi.
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Članak 30.

Vijeće moŽe raspľavljati o pitanjima što se odnose
na r'ad Poglavaľstva, a osobito u svezi njegove odgo-
voľnosti za provođenje odluka koje je donijelo Vijeće te
odgovoľnosti za stanje u pojedinom pođručju, kao i za
izvršavanje odluka i drugih akata vijeća, te usmjeľa-
vanje í usklađivanje ľada odjela upľavnih tijela'

Raspľava o tim pitanjima nrože se pokľenuti povo-
dom odluke ili dľugog akta, izvješća o ľadu Poglavaľ-
stva i dľugih pitanja što su u djelokl'ugu Vijeća.

Članak 31.

Postupak odgovornosti Poglavaľstva provodi se
prema odľedbi čIanka 39. i 40. Zakona o lokalnoj
samoupľavĺ i upravi (>Naľodne novine. 90/92).

ČIanak 32.

Pľočelnici ocljela uprave imaju pľavo i dužnost
strdjelovati tt ľadu na sjednici Vijeća i ako nisu njihor'i
čIallovi kacla se ľaspľavija o pľijedlogu akata kojima
se uľeđuju pitanja iz djelokruga tijela uprave kojim
ľukovode i kada se ľaspravlja o cLrugim pitanjima koja
su od interesa iz djelokruga tog tijela.

11. svi a 1993

Zaključkom se rješavaju i dľuga pitanja iz djelok-
ľuga Vijeća, ľadnih tijela i Stľučne službe Vijeća.

1. Posttrpak za donošenje odluka i drugih akata

a) Pokretanje postupka

ČIanak 37.

Postupak za donošenje odluka, odnosno dľugog
akta pokľeće se pľijedlogom za donošenje odluke,
odnosno dľugog akta.

Č]anak 3B.

Pľavo pľedlagati donošenje odluka i dľugih akata
ĺma svaki vijećnik, ľadna tijela vijeća i pľedsjednik
Poglavarstva.

Članak 39.

Inicijativu za donošenje odluke i dľugih akata
Vijeća mogu davati gľađani i pľavne osobe te upľavni
odjeii.

Članak 44.

Pitanja u svezi s amandmanima na pľijedlog
odluke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje
odluka i dľugih akata, o javnoj raspľavi, potpisivanje,
objavljivanje i ispľavci akata, te postupak za dono-
šenje autentičnog tumačenja odluka i dľugih akata
uľediti će se poslovnikom.

IX _ POSLOVNI EED NA SJEDNICI

Č]anak 45.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na
temelju zaključka Vijeća ili na osobni poticaj.

Pľedsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu
Vĺjeća kada to tľaži navodeći ľazloge za sazivaĺje, I/5
vijećnika, ľadno tijelo Vijeća i]i načelnik.

Članak 46.

Pozív za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u
pľavilu, pet dana pľije sjednice, a ako postoje opľav-
dani ľazlozi koji se moraju obrazIožíti' taj ľok može
biti i kľaći. Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog
ľeda, svi spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog ľeda
i zapisnik o radu s prethodne sjednice.

Članak 4?.

Kada se o nekom pitanju ľaspľavlja bez pľisut-
nosti javnosti, mateľijal za takvu ľaspľavu ne moľa se
dostavljati u pisanom obliku.

o održavanju sjednice Vijeća bez pľisutnosti
javnosti odlučuje pľedsjednik Vijeća.

Pľije pľelaska na ľazmatľanje pitanja iz pľethod-
nog stavka predsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija
pľisutnost nije potľebna, da napuste dvoranu, a zatim
će čIanove Vijeća obavijestiti o L-azlozima odľŽavanja
sjednice bez pľisutnosti javnosti'

1. Dnevni ľed.

Članak 48.

Dnevni ľed sjednice utvľđuje se na početku
sjednice.

Pľedsjednik Vijeća stavlja na raspľavu pľijedlog
dnevnog ľeda.

Pľedsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog ľeda
sve pľedmete iz djelokruga Vijeća, što su mu ih u
ľokovima i na način predviđen poslovnikom podnijeli
ovlašteni predlagači.

Ako pľedsjednik Vijeća nije u pľĺjeđlog dnevnog
ľeda unio pľedmet, što ga je bio pľedložio ovlašteni
pľedlagač u ľoku i na način pľedviđen Poslovnikom, a
pľedlagač ostane pľi svom pľijedlogu, o pľijedlogu se
odlučuje na sjednici bez ľasprave. Isto tako se postupa
sa pľijedlogom što ga ovlašteni pľedlagač podnese
poslije sazivanja sjednice Vijeća.

o pľijedlogu dnevnog ľeda glasuje se "ZA" i]i
"PROTIV" većinom glasova pľisutnih Vijećnika.

2. Predsjedanje i sudjelovanje u ľadu

Čianak 49.

Sjednici Vijeća predsjedava pľedsjednik Vijeća.

Pľedsjednika Vijeća kad je odsutan ili spľiječen,
zamjenjuj e potpľedsjednik'

Ako je i potpredsjednik odsutan ili spriječen,
Vijeću pľedsjedava pľedsjedatelj koga izabeľe Vijeće.
Do izboľa pľedsjedatelja sjednici Vĺjeća pľedsjedava
najstariji član Vijeća.

ČIanak 50'

U ľadu i odlučivanju na sjednici Vijeća ĺma pľavo
sudjelovati svaki vijećnik.

U ľadu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez pľava
odlučivanja nače]nik i članovi Poglavaľstva općine, te
predstavnici upľavnih odjela.

Pročelnici upľavnih odjela i Stručne službe Vijeća
dužni su pľisustvovatĺ sjednicama Vijeća, kada su na
đnevnom ľedu pitanja iz djelokruga tih oľgana i po
potľebi davati objašnjenja i odgovoľe na pitanja vijeć
nika.

Članak 51'

Sjednici Vijeća mogu pľisustvovati i gľađani, osim
ako se iz opľavdanih razloga sjednica održava bez
pľisustva javnosti.

3. održavanie ľeďa na sjednici

ČIanak 52.

Red na sjednici osiguľava pľedsjednĺk'
Za povľedu ľeda na sjednici pľedsjednik može

izľeći mjeľe: opomenu ili oduzimanje ľiječi.
Ako pľedsjednik ne može odľŽati red na sjednici

redovnim mjerama, odľedit će se kľatak prekid sjed-
nice.

4. Otvaľanje i tok sjcdnice

Članak 53.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća,
potľebno je da je pľisutna većina vijećnika'

Prisutnost većine vijećnika se utvľđuje bľojanjem
ili pľozivanjem vijećnika'

Pľisutnost se moľa utvľditi:

- na početku sjednice,

- kada predsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije pľisutan dovoljan bľoj vijećnika,

- kada to zaftażi najmanje 1/4 vijećnika.
Kad pľedsjednik utvľdi da postoji potľeban bľoj

pľisutnih otvaľa sjednicu'
Ako pľedsjednik na početku sjednice utvľdi da

nije pľisutan potľeban broj vijećnika, odgađa sjednicu
za odľeđeni dan i sat.

Sjednicu će pľedsjednik pľekinuti i odgoditi i ako
se za njenog tľajanja utvľdi da nema više potľebnog
bľoja pľisutnih vijećnika.

o odgodi sjednice! u pisanom oblĺku se izvješćuju
i odsutni vijećnici.

Članak 54'

Zbog opširnosti dnevnog ľeda ili dľugih uzľoka
Vijeće može odlučiti da sjednicu pľekine i zakaže
nastavak za odľeđeni dan i sat o čemu se u pisanom
ob]iku izvješćuju samo odsutni vijećnici'

o pľekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez
ľaSpľave.
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VIIT _ AKTI

Akti Vijeća

Članak 33.

Vijeće u ostvaľivanju svojih prava i dužnosti obav-
lja Ustarlom, zakonom i Statutorn utvľđene poslove i
u svezi s tirn donosi odiuke, planove, prepoľuke, za-
kljlrčke i dľuge opće akte.

Č]anak 34

Radrra tijela Vijeća donose zaključke, pľepoľuke i
ľjeŠenja'

Članak 35'

odlukom se uľeđuju dľuštveni i dľugi odnosi za
gľađane, plavl1e osobe i trdľuge gľađana, utvľđuju se
njihova pľal,a i dtržnosti, odnosno clľuga pitanja od
općeg inteľesa za općínlł kad je to zakononr ili Statu-
tom pľopisano.

Pľepoľukonr Vijeće izľaŽava mišljenje o pojedininr
pitanjima od općeg inteľesa i rračilrima ľješavanja
pojediníh pl'oblerrra, ukazlrje na važnost pojedinih pĺ-
tanja koja se odlrose na pľimjerrrr lJstatla, zakona i
dľugih akata što ih donosi Vijeće, iz'-ažava mišljenje
rt svezi rtsklađir'anja oclnosa i međusoblre suľaclnje s
dľtrgirn gľadovíma, općinama i Županĺjanra u pitanji-
ma od zajeclničiĺog interesa te se pľedlaže način i
nrjeľe koje bi se tľeba]e podtłzinati ľadi ľješavanja
pojedinih pitanja u sklaclu sa niegovim inteľesima.

Članak 36'

Zak1jučkolrr se zauzinraju stavovi, izĺ'aŹava mišIje_
nje ili tttvľđuje obvezir Poglavaľstva, upravnih odjela
u pľipľemanjtr pľijedloga akata i nrjeľa za priľrienu
odluka Vijeća.

b) Pľijedlog za donošenje odluke

Članak 40.

Pľijedlog za donošenje odluke mora sadľžavatj.
pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu stanja, koje
tľeba uľediti odlukom, ocjenu potľebnih sľedstava za
pľor'ođenje odluke i tekst pľijedloga od]uke s obľazlo-
ženjem'

2. Poĺlnošenje pľijeďloga za ďonošenie odluke

Članak 41.

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
podnosi se pľedsjedniku Vijeća.

Pľedsjednik Vijeća upućuje pľimjeľak nacľta od-
luke nadležnom ľadnom tijelu Vijeća.

Pľijedlog za donošenje odltrke s nacľtom odluke
trputit će pľedsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavar-
stvu, ako ono nije pľedlagač.

Članak 42'

o pľijedlogu za donošenje odluke s prijedlogom
odlttke ľaspľaviti će Vijeće, najkasnije u ľoku od 30
dana od podnošenja pľedsjedniku Vĺjeća.

Članak 43'

Pošto se zavľši raspľava o pľijedlogu odluke,
Vijeća mogu pľijedlog odluke usvojiti' ne pľihvatiti ili
vľatiti pľedlagaču na dopunu u skladu sa poslovnikom.

Ako Vijeće ne pľihvati pľijedlog ođluke, pľijedlog
se ne može podnijeti ponovno pľije isteka ľoka od g0

dana, ako Vijeće ne odluči dľugačije.
l;
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ČIanak 55'

Pri utvľđivanju dnevnog ľeda usvaja se zapisnik o

radu na pľethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pľavo podnijeti pľimjedbe na zapis-
nik pľethodne sjednice.

o osnovanosti pľimjedbi na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez ľaspľave.

Ako se pľimjedbe pľihvate, u zapisnik će se unijetĺ
odgovaľajuće izmjene'

Zapisnik na koji nije bilo pľimjedbi odnosno
zapisnik koji je izmjenjen u skladu s pľihvaćenim
primjedbama smatt'a se usvojenim.

Članak 56.

Poslije utvľđivanja dnevnog ľeda pľelazi se na
ľaspľavljanje o pojedinim pitanjima i to ľedosljedom
utvrđenim u dnevnom redu.

U toku sjednice Vijeća može se izmijeniti ľedosljed
razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač
moŽe dati dopunsko usmeno obľazloženje.

Kad pľedlagač pitanje usmeno obĺ*azloži, izvjesti-
telj radnog tijela ako je potľebno, moŽe i usmeno
izložiti odnosno dopuniti stav ľadnog tijela.

5. odlučivanje

ČIanak 60'

Vijeće odlučuje o svakom pľijedlogu nakon ľas-
pľave osim, ako je ovom odlukom odľeđeno da se
odlučuje bez ľaspľave.

o pľijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se
poslije zaključenja ľaspľave.

Članak 61.

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega
će provesti pľedsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje
izabere Víjeće.

Predsjednik utvľđuje i objavljuje rezultat glaso-
vanja.

Članak 62.

Tajno se glasuje na glasačkim ]istićima iste boje i
veličine.

Svaki vijećnik dobiva po pľozivanju glasački
listić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju'

Nevažećim se smatľaju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvľditĺ je Ii vijećnik glasovao ZA 1li
PROTIV prijedloga.

O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.

xI _ zAvBŠľn oonnoľn

Članak 66

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavitĺ će se u "Glasniku" sluŽbenom glasilu.
KLASA: 02 1-05/93-01/02
Bľela, 14. tľavnja 1993.

Predsjedavajući:
dľ. Božidaľ Šošić, v.ľ.

Na temelju č]anka 2I. i 24. odluke o pľĺvľemenom
ustľojstvu opć1ne Bľe]a i članka 5' odluke o pľivreme-
nom poslovničkom ľedu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľža-
noj 14. tľavnja 1993' godine, donijelo je

EJEŠnNrn
o imenovaniu Mandatne komisije općinskog

vijeća Bľela

U Mandatnu komisiju općinskog vĺjeća Brela ime-
nuju se:

- za pľedsjednika
FRANE ŠoŠlĆ, Hoz

- za članove
IVAN SOKOL, HDZ
ToNĆI ŠoŠIĆ, sop

KLASA: 021-05/93-01/3

Brela, 14. travnja 1993.

Pľedsjedavajući
oPĆINSKOG VUEĆA:

dľ. Božidaľ Šošić, v.ľ'

Na temelju članka 2I. 122. odluke o pľivremenom
ustľojstvu općine Bľela i članka 10. odluke o pľivľe-
menom poslovničkom redu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľža-
noj 14' tľavnja 1993' godine, donijelo je

R,JEŠnľrn
o imenovanju odboľa za |zbor i imenovanje

općinskog vijeća Bľela

U odbor za izbor i imenovanje općinskog vijeća
Bľela imenuju se:

- za pľedsjednika
JoSIP ŠoŠIĆ, Hoz

- za članove
dľ' JOSIP BEKAVAC, nezavisni kandidat
ToNĆI ŠoŠĺĆ, sop
Żvĺlĺ<o ŠoŠrĆ, Hoz
ANTE URSIĆ, nezavisni kandidat

KLASA: 021-05/93-0I/4

BľeIa, 14' tľavnja 1993'
Pľedsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:
dľ. Božidar Šošić, v.ľ.

Na temelju članka 2t. i 23. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Bľela i članka 10. odluke o pľivre-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Brela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľža-
noj 14' tľavnja 1993' godine, donijelo je

RJEŠnNĺn
o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

općinskog viieća Brela

U odboľ za statut i poslovnik općinskog vijeća
Bľela imenuju se:

- za pľedsjednika
FRANE ŠoŠIĆ

- za članove
dľ. JOSIP BEKAVAC, nezavisni kandidat
ROMANA MLINAREVIĆ' nezavisni kandidat
ToNČI ŠoŠlĆ, sop
TADE ZELTĆ,HDZ

KLASA:021-05/93-01/5

Bľela, 14. tľavnja 1993.
Pľedsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:
dľ. Božidaľ Šošić, v.ľ.

Na temelju članka 19. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Bľe]a i članka 11. odluke o pr'ivľe-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľža-
noj 14. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľĺn
o izboru pľedsiednika općinskog vijeća Bľela

FRANE ŠoŠlĆ, vijećnik općinskog vijeća Bľela,
biľa se za predsjednika općinskog vijeća BľeIa.

KLASA: 021-05/93-0I/6

Bľela, 14. travnja 1993.
Pr'edsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:
dľ. Božidaľ Šošić, v.ľ.

Na temelju čIanka 19. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Bľela i članka 11. odluke o pľivre-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće BľeIa, na 1. sjednici Vijeća ođrža-
noj 14. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBNĺB
o izboľu potpľeđsjednika općinskog vijeća Bľela

JOSIP ŠoŠrĆ, vijećnik općinskog vijeća Bľela
imenuje se za potpredsjednika općinskog vijeća BľeIa'

KLASA: 027-05/93-0I/7

Bre]a, 14. tľavnja 1993'
Pľedsjednik

OPĆINSKoG VIJEĆA:
_ x Ý!.ľrane sosrc' v.ľ.

Članak 5?'

Prijave za sudjelovanje u ľaspľavi podnose se
pľedsjedniku pľije ľaspľave te u toku rasprave sve do
njezinog zaključenja.

Sudionik u ľaspravi u pľavilu može govoriti
najdulje 10 minuta, a pľedsjednici klubova do 15

minuta. Vijeće moŽe odlučiti da pojedini vijećnik moŽe
govoľiti i dulje.

Sudionici u ľaspľavi govoľe redosljedom kojim su
se prijavili.

Pľedsjednik može dopustiti da i mimo reda govoľi
pľedstavnik pľedlagača, odnosno radnog tijela ako ono
nije istodobno i pľedlagač'

Članak 58

o pojedinom pľedmetu ľaspľavlja se dok ima
prijavljenih govoľnika.

U toku ľaspľave sudionici mogu iznositi mišljenje'
tĺ-ażiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s
predloŽenim ľješenjima.

Predsjednik zaključuje ľaspravu kada utvrdi da
nema više pľijavljenih govoľnika.

6. Zapisnik

Članak 63.

o ľadu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici ľaspľavlja i odlučuje o

povjeľljivoj stvaľi ili kada je sa raspľave o nekom
pľedmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 64.

Zapisnik obvezno sadľŽi vľijeme, mjesto odľža-
vanja sjednice, dnevni red sjednice, ime pľedsjednika,
odnosno pľedsjedatelja, imena pľisutnih vijećnika,
imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opľavdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom
pitanja o kojĺma se raspravilo i odlučivalo, imena
govoľnika sa sažetim pľikazom njihovog izlaganja,
rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv
svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i drugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje pľedsjednik Vijeća i
zapisničaľ.

Članak 59'

Predlagač može svoj prijeđlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak'

o povućenom prijedlogu pľestaje ľaspľava.

Povućeni pľijedlog ne može se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.

X - JAVNOST RADA

Članak 65.

Rad općinskog vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost o svom radu i radu svih
ľađnih tijela, te stavovima i odlukama koje je usvojilo.
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Na temelju članka 35. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Bľela i članka 12' odluke o pľivľe-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľŽa-
noj 14. tľavnja 1993. godine, donijelo je

EJEŠnľĺrB
o izboľu načelnika općine Bľela

IVANKA FILIPOVIĆ, vijećnik općinskog vijeća
Brela biľa se za načelnika općine Bľela.

KLASA: 027-05/93-01/8

Bľe1a, 14' tľavnja 1993.

Pľedsjednik
OPĆINSKOG \.IJEĆA:

Fľane Šošić, v.ľ.

Na ternelju č]anka 36. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Bľela i članka 12. odluke o pľivľe-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Bľela,

općinsko vijeće Bľeia, na 1. sjednici Vijeća održa-
noj 14. travnja 1993. godine, donijelo je

EJEŠENJE
o izboľu zamjenika načelnika općine Bľela

TADE ZELIĆ, vijećnik općinskog vijeća Brela,
biľa se za zamjeníka načelnika općine Bľela'

KLASA: 021-05/93-01/9

BľeIa, 14. tľavnja 1993.

Pľedsjednik
OPĆINSKoG VUEĆA:

Fľane Šošić, v.ľ.

Na temelju članka 11. i 25. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1. sjednici Vijeća odľža-
noj 14. tľavnja 1993. godirre, donijelo je

RJEŠnNrB
o imenovanju vľšitelja dužnosti

tajnika općine Bľela

IVICA IVANÁC, dosadašnji tajnik Mjesne zajedni-
ce Bľela, imenuje se za vľšítelja duŽnosti tajnika op-
ćinskog vijeća Bľela.

KLASA: 021-05/93-01/10

Bľela, 14. tľavnja 1993.

Pľedsjednik:
OPĆINSKoG VIJEĆA:

Fľarre Šošić, v'ľ.

Na temelju članka 21. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Bľela,

općinsko vijeće Bľela, na 1' sjednici Vijeća odľŽa-
noj 14. tľavnja 1993' godine, donijelo je

BJEŠBNrn
o imenovanju vijećnika općinskog vijeća Brela za

pľisustvovanje sklapanjrr bľakova

Za pľisustvovanje sklapanju brakova imenuju se
vij ećnici:

- ANTE BEKAVAC
- JOZO BEKAVAC
- IVANKA FILIPoVIĆ
- FRANE ŠoŠlc
- TONĆI ŠoŠtĆ
- IVAN URSIĆ

KLASA: 021-0s/93-01/11

Bľela, 14' tľavnja 1993.

Pľedsjednik:
oPĆINSKOG VIJEĆA

Frarre Šošić, v'ľ'

Na temelju č]anka 74. stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi ("Naľodne novineu bľ. 90/92),
općirrsko rlijeće Brela na 1. sjednici vijeća odľžanoj 14.
tľavnja 1993. g., donijelo je

ODLUKU
o preuzimanju općih akata dosadašnje Skupštine

općine Makaľska

Č]anak 1.

ovom odlukom pľeuzimaju se opći akti što ih je
donijela dosadašnja Skupština općine Makarska.

Članak 2'

Do donošenja općih akata kojima će se uľediti
pitanja ĺz sanroupravnog djelokľuga općine Bľela,
sukladno zakonima Republike Hľvatske na podľučju
općine Bľela pľimjenjir'ati će se opći akti dosadašnje
općine Makaľska, a važili su za područje cijele općine
Makaľska do dana konstituiranja općinskog vijeca
Bľe]a o ćemu će odlučivati općinsko vijeće.

Članak 3.

Za odiuke koje će se pľ1nrjenjivati na podľučju
općine Bľela, a nisu vezane uz opće akte dosadašnje
Skupštine općine Makaľska, nad]ežnĺ oľgani upľave i
siuŽbe dužni su mateľijale pľipľemiti i blagovľeneno
ih dostaviti općinskom vijeću Bľela na ľazmatľanje i
usvajanje.

Članak 4.

Do donošenja općih akata kojinra će se uľediti
pitanja iz samoupľavnog djelokľuga općine Bľela, a za
pitanja ocl opće važnosti za cjelokupan pľostoľ bivše

općine Makaľska foľmiľati će se pľivľemeno tijelo od
pľedstavnika sviju novofoľmiľanih općina na kojem će
se odluke donositi konsenzusom.

Članak 5

oľgani upľave i sluŽbe dosadašnje općine Makar-
ska ovlašteni su i zaďuž.ení djelovati u duhu ove
Odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
GLASNIKU - sluŽbenom glasilu.

KLASA: 021 -05 / 93-0 I / 12

Bľela, 14. tľavnja 1993.

Pľedsjednik:
Frane Šošić, v'ľ'

oPĆINSKo vlJnĆn GRADAC
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-

pľavi i upravi ("Narodne novine* 90/92), na sjednici
Vijeća općine Gľadac, održanoj dana 15. tľavnja 1993'
godine, donosi se

ODLUKA
o privľemenom trstľojstvu općine Gľadac

I _ oPĆE oDREDBE

Članak 1.

općina Gľadac je jedinica loka]ne samoupľave i
upľave na podľučju utvľđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hľvatskoj
("Naľodne novineu RH' bľoj 90l92. i 2/93.)'

Članak 2.

Naziv općine je Gľadac.
Sjedište općine je u Gľacu.
općina Gľadac je pľavna osoba

Članak 3.

općina Gľadac obuhvaća podľučja naselja: Gľa-
dac, Bľi.st, Podaca, Dľvenik, Zaostrog i Živogošće'

općina Gľadac "r:lTä |ou..,u," koje ide gľani-
cama katastaľskih općina Gľadac, Bľist, Podaca,
Dľvenik, Zaostľog i Živogošće.

Gľanice općine Gľadac mogu se mijenjati na način
i po postupku koii je pľopisan zakonom.

Članak 5,

općina Gľadac ima pečat i gľb

Č]anak 6.

općinsko vijeće može pľoglasiti počasnim gľađa-
ninom općine Gľadac osobe koje su se istakle naľoči-
tim zaslugama za općinu Gľadac'

Počasnom gľađaninu dodjeljuje se posebna Po-
velja općine Gľadac.

ČIanak ?

općĺnsko vijeće moŽe dodjeljivati nagľade i dľuga
javna pľiznanja gľađanima i pľavnim osobama za
naľočite uspjehe na svj'm podľučjima gospodaľskog i
dľuštvenog života od značenja za općinu Gľadac.

Nagľade i dľuga javna pľiznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način pľopisan posebnom odlukom.

II - DJELoKRUG oPĆINE GRADAC

1' Samoupravni dielokľug općine Gradac

ČIanak B.

općina Gľadac u okviľu Samoupravnog djelok-
ľuga:

1. osigurava uvjete za L-azvitak gospodaľskih,
dľuštvenih, komunalnih i dľugih djelatnosti od važ-
nosti za općinu,

2' osigurava uvjete za uľeđenje pľostoľa i uľba-
nističko planiľanje, te zaštitu čovjekovog okoliša, ako
posebnim zakonom nije to dľugačije određeno,

3. vodi bľigu o uľeđenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, o komunalnim objektima, te obavljanju komu-
nalnih i dľugih uslužnih djelatnosti te lokalne in-
fľastľukture, ako to zakonom nije dľugačije odľeđeno,

4. osiguľava lokalne potľebe stanovnika u oblasti
bľige o djeci, obľazovanju i odgoju, javnom zdľavlju
(ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdľavstvenoj zaštiti
Životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skľbi, kultuľi,
tjelesnoj kultuľi i špoľtu, ako to nije zakonom dľuga-
čije odľeđeno,

5. upravlja općinskom imovinom,

6. osniva javne ustanove i dľuge pl'avne osobe, u
skladu sa zakonom, ľadi ostvaľivanja odľeđenih go-
spodaľskih, dľuštvenih, komuna-lnih i dľugih socijal-
nih interesa i potreba stanovnika,

7. obavlja i dľuge poslove koji su u neposrednoj
svezi s inteľesom općine za gospodaľski, kultuľni i
socijalni napľedak, a nisu u nadležnosti dľugih tijela,

B. uľeđuje i dľuga pitanja u sk]adu sa zakonom.

Članak 9

općinsko vijeće pojedine poslove iz samoupravnog
djelokľuga čije je obavljanje od šiľeg interesa za
gľađane (pľostoľno uľeđenje i uľbanističko planiľanje,
zaštita okoliša, izgľadnja mľeŽe infľastľuktuľnih obje-
kata i dľ.) može pľenijeti na tijela Županije Splitsko-
dalmatinske.
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III - oPĆINSKo VIJEĆE GBADAC I NJEGoVA Članak 15.
TIJELA Funkcija vijećnika općinskog vijeća je počasna'

1. Položaja i nadležnosti općinskog vijeća Graďac Vijećnici općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.

Vijećnici općinskog vijeća imaju pľavo pľisustvo-
vati sjednicama Vijeća, podnositi pľijedloge za dono-
šenje općih akata i đrugih akata i mjeľa, te da
postavljaju pitanja iz samoupľavnog djelokľuga grada
Makaľske na sjednici Vijeća neposľedno ili pisanim
putem pľedsjedniku općinskog vijeća.

ČIanak 11.

općinsko vijeće Gradac u okviľu Samoupľavnog
djelokruga:

- donosi Statut općine,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se
uređuju djelokruga općine,

- donosi pľoľačun i zaključni račun općine,

- donosi ođluku o sticanju, otuđivanju i opteľe-
ćenju općinske imovine,

- utvľđuje unutaľnje ustrojstvo općinskog po-
glavarstva,

- uređuje ustľojstvo i djelokľug općinskih
upľavnih tijela,

- biľa i razľješava predsjednika i potpľedsjed-
nika opći.nskog vijeća, načelnika i č]anove općinskog
poglavaľstva, ľadna tijela općinskog vijeća, te irnenuje
i razľješava i druge osobe određene odlukom općin-
skog vijeća,

- osniva javne ustanove i dľuge pľavne osobe za
obavljanje gospodaľskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za stanovnike općine,

- donosi Poslovnik o svom ľadu,

- odlučuje o dľugim pitanjima iz samoupľavnog
djelokruga općine.

Članak 12.

općinsko vijeće moŽe pľenijeti obavljanje pojedi-
nih poslova na općinsko poglavaľstvo, osim:

- donošenja Statuta općine,

- donošenja pľoračuna općine i zaključnog ra-
čuna,

- donošenje odluke o zaďuźívanju općine.

3. Predsjednik i potpľedsiednik općinskog vijeća
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Čtanak 10.

općinsko vijeće Gľadac u okviľu svog djelokľuga
obavlja poslove iz samoupľavnog djelokľuga gľada i
poslove dľžavne uprave kada je to odľeđeno zakonom.

2. Sastav i izboľ općinskog vijeća

ČIanak 13.

općinsko vijeće Gradac bľoji 16 vijećnika.
U slučaju pľomjene bľoja vijećnika općinskog

vijeća utvľđenog Statutom, izabľani vijećnici ostaju na
duŽnosti do kľaja izboľnog ľazdoblja (do isteka man-
data).

U slučaju pľomjene podľučja općine Gľadac doni-
jeti će se odluka o bľoju vijećnika općinskog vijeća i
pľovesti izboľi do bľoja koji je utvľđen u odluci.

Članak 14.

Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku odľeđenom u Zakonu o izboľu članova pred-
stavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 16.

Vijećnik općinskog vijeća ima pravo podnositi
Vijeću odluke i druge akte te pokľetati i dľuga pitanja
iz njegovog djelokruga.

Članak 1?'

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo pľedlagati
Vijeću ľaspľavu o pitanjima koja se odnose na rad
općinskog poglavarstva, na izvršavanje odluka ili na
ľad upľavnih tijela općine.

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo općinskom
poglavaľStvu i pľočelnicima koji ľukovode upľavnim
tijelima općine postavljati pitanja koja se odnose na
njihov ľad ili na poslove iz njihovog djelokruga.
općinsko poglavaľstvo i pročelníci dužni su odgova-
ľati na postavljena pitanja na način i u ľokovima
odľeđenim u od]uci o pľivremenom poslovničkom
ľedu'

Članak 1B'

Vijećnici općinskog vijeća za svoj ľad u Vijeću
imaju pľavo na naknadu tľoškova, odnosno izgubljenu
zaľadu u skladu s posebnom od]ukom Vijeća.

Članak 19.

općinsko vijeće ima pľedsjednika i potpľedsjed-
nika.

Pľedsjednik Vijeća predstavlja općinsko vijeće,
ľukovodi njegovim ľadom i ima ovlastĺ í obveze
utvľđene zakonom, ovom odlukom i odlukom o
privľemenom poslovničkom redu.

Potpredsjednik pomaže u ľadu pľedsjedniku, za-
mjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i
obavlja dľuge poslove koje mu povjeľi općinsko vijeće
ili pľedsjednik.

Pľedsjednika i potpľedsjednika biľa općinsko
vijeće iz ľeda svojih vijećnika tajnim glasovanjem na
pľijedlog odboľa za izbo,- i imenovanja ili na pľijedlog
najmanje sedam vijećnika općinskog vijeća i na način i
po postupku koji je određen odlukom o pľivľemenom
poslovničkom ľedu općinskog vijeća Gľadac.

Članak 20.

općinsko vijeće će posebnom odlukom odrediti da
li će pľedsjednik, odnosno potpľedsjednik Vijeća duž
nost obavljati pľofesionalno.

4. Radna tijela

Članak 21.

općinsko vijeće osniva odbore' komisije i dľuga
ľadna tijela za pľipľemu i pľedlaganje odluka iz svog
djelokľuga odnosno za obavljanje dľugih poslova koja
im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu sa odlukom o pľivľemenom poslovničkom ľe-
du.

Pľedsjednika i članove ľadnih tijela iz stavka 1.

ovog č]anka biľa Vijeće iz ľeda svojih vijećnika javnim
glasovanjem.

općinsko vijeće na pľvoj konstituiľajućoj sjedníci
osniva:

- odboľ za izbor i imenovanje,

- odboľ za statut i poslovnik,

- Mandatnu komisiju.

ČIanak 22.

odboľ za izbor i imenovanje ima pľedsjednika i
četiri člana.

odboľ za izbot i imenovanje ľaspľavlja i predlaže
izboľ pľedsjeđnika i potpľedsjednika Vijeća, izboľ
načelnika, zamjenika načelnika i općinskog pog]avaľ-
stva, te izbor č]anova radnih tijela općinskog vijeća.

ČIanak 23.

odboľ za statut i poslovnik ima pľedsjednika i
četiri člana,

odboľ za statut i poslovnik ľaspľavlja i pľedlaŽe
Statut općine, Poslovnik općinskog vijeća, te pľedlaže
pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Po-
slovnika, te može pľedlagati donošenje od]uka i dľugih
općih akata iz nadležnosti općinskog vijeća, te obavlja
i druge poslove utvľđene ovom odlukom i od]ukom o
pľivľemenom poslovničkom redu.

'Članak 24.

Mandatna komisija ima pľedsjednika i. dva člana.

Mandatna komisija ľaspľavlja o pitanjima koja se
odnose na mandatna prava vijećnika.

5. Tajnik općine

Članak 25.

Tajnik općine se staľa o izvľšavanju zadataka koji
se odnose na rad ]okalne samoupľave i upľave,
učestvuje na sjednicama općinskog vijeća u savjeto-
davnom svojstvu i upozoľava pľedsjednika Vijeća i
Vijeće o kršenju zakonitosti.

Tajnik općine svoju duŽnost obavlja pľofesio-
nalno.

Iv - oPĆINSKo PoGLAvARsTvo

Članak 26.

općinsko poglavaľstvo obavlja poslove iz svog
djelokruga na osnovi i u okviru zakona, ove odluke i
drugih akata općinskog vijeća'

općinsko poglavarstvo odgovorno je u skladu sa
zakonom općinskom vijeću za obavljanje poslova iz
svog djelokľuga.

općinsko poglavaľstvo o svom ľadu duŽno je
izvješćivati Vijeće.

općinsko vijeće moŽe zahtijevati da mu Poglavaľ-
stvo pođnese izviješće o cjelokupnom ľadu ili o
pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Č]anak 2?.

Poglavarstvo u okviľu svog djelokruga:

- pľipľema pľijedloge općih akata koje donosi
općinsko vijeće, te daje mišljenje o pľijedlozima
odluka koje podnesu dľugi ov]ašteni pređlagači,

- izvľšava ili osiguľava izvršavanje općih akata
općinskog vijeća' pľostoľnih i uľbanističkih planova,
te drugih akata općinskog vijeća,

- upľavlja nekľetninama i pokľetninama, kao i
pľihodima i rashodima općine,

- utvľđuje pľijedlog godišnjeg pľoľačuna općine
i zaključni ľačun, te odluke o pľivľemenom financi-
ľanju,

- utvľđuje pľijedlog ustľojstva upravnih tijela
općine i usmjeľava njihovo djelovanje u obavljanju
poslova iz samoupľavnog djelokruga općine, odnosno
poslova dľžavne upľave koji se obavljaju u općini, te
nadzire njihov rad,

- imenuje i razľješava tajnika, pročelnike uprav-
nih tijela općine, na temelju javnog natječaja,

- pľedlaŽe osnivanje mjesnih odboľa,

- obavlja i dľuge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i dľugim općim aktima općinskog
vijeća ili po njegovom ovlaštenju.

Članak 2B.

općinsko poglavaľstvo bľoji 5 čIanova'
Načelnik je po svom položaju predsjednik općin-

skog poglavaľstva'
Pľočelnici općinskog poglavarstva članovi su

PogIavaľstva'

Č]anak 29.

općinsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz
svog djelokľuga suľađuje s poglavaľstvima dľugih
jedinica lokalne samouprave i uprave kao i s dľugim
pľavnim osobama te jedinicama mjesne samoupľave'

Č]anak 30'

Članovi općinskog poglavarstva koji dužnost ne
obavljaju pľofesionalno imaju pľavo na naknadu
tľoškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s
posebnom odlukom općinskog vijeća.

Č]anak 31.

općinsko poglavaľstvo će svojom odlukom o
pľivremenom poslovničkom redu, do donošenja sta-
tuta, urediti ustľojstvo, način rada i odlučivanja kao i
dľuga pitanja od značenja za raď Poglavarstva.
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v _ NAČELNIK

Č]anak 32.

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti
općine.

Članak 33.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupľavnog
djelokľuga općine:

- pľovodi odluke općinskog vijeća i odgovoľan je
Vijeću za njihovo provođenje,

_ ima pL-avo zađržati od ĺzvľšenja opći akt
općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povľije-
đen zakon ili dľugi pľopis, te će zatažiti od Vijeća da
se u ľoku od 15 dana otklone uočeni nedostaci' Ako
općinsko vijeće to ne učini dužan je u ľoku od 7 dana o
tome obavijestiti organ sľedišnje dľžavne upľave
ov]ašten za rraďzot nad zakonitošću rada jedinice
]okalne samoupľave ĺ uprave,

- vodi brigu o upľavljanju općinskom imovinom
i naľedboda\,]ac je za izvršenje općinskog pľoračuna,

- neposľedno ispľed općinskog poglavaľstva
usmjerava ľad upravnih odjela i potpisuje akte koje
oni donose u okviľu svog djelokľuga, ako za potpisi-
vanje nisu ovlašteni pľočelnici i tajnik općine,

_ obavlja i druge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i odlukama općinskog vijeća'

Č]anak 34.

Nače]nik rukovodi ľadom općinskog poglavaľ-
stva, saziva sjednice Poglavarstva i pľedsjedava im, te
potpisuje akte Poglavaľstva.

Načelnik je odgovoľan županu za obavljanje
povjerenih poslova državne upľave na području op-
ćine.

Načelnik obavlja i dľuge poslove utvrđene Statu-
tom u skladu sa zakonom.

Članak 35'

Načelnika bira općinsko vijeće na pľijeđlog od-
boľa za izboľ i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Načelnik funkciju obavlja pľofesionalno.

Članak 36.

Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika biľa se na način i po postupku

propisanom za izbot načelnika.
Zamjenik načelnika funkciju obavlja volonteľski

ili pľofesionalno.
Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavl-

janju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju
njegove spľiječenosti i odsutnosti, te obavlja i druge
poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

vI - AKTI oPĆtNE

1. Akti općinskog vijeca

Članak 3?.

općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte iz
nadležnosti općine na način i po postupku koji je
utvľđen Poslovnikom.

općinsko vijeće donosi zaključke kada u skladu sa
zakonom ľješava u pojedinačnim slučajevima.

Čtanak 3B,

Svi opći akti koje donosi općinsko vijeće moľaju
biti javno objavljeni na način dostupan građanima, a
obvezno se objavljuju na og]asnoj ploči u sjedištu
općine kao i na dľugim mjestima na podľučju općine.

2. Akti općinskog poglavarstva

Članak 39.

općinsko poglavaľstvo u poslovima iz svog djelo-
kľuga donosi naredbe, uputstva, pľavila kada odlučuje
o općim stvaľima te zaključke i ľješenja kada u skladu
sa zakonom odlučuje o pojedinačnim stvaľima.

VII _ JAVNOST EADA T ODGOVORNOSTI

Članak 40.

Rad općinskog vijeća, općinskog poglavaľstva i
upravnih tijela općine je javan'

ČIanak 41.

Javnost ľada općinskog vijeća, općinskog pogla-
vaľstva i upľavnih tijela osiguľava Se:

_ javnim odľžavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i dľugim
ob]icima javnog in ľormiľanja,

- objavljivanjem općih akata i dľugih dokume-
nata na načín propisan ovom odlukom'

Č]anak 42.

općinsko vijeće svojom odlukom odľeđuje koji
podaci iz ľada i nadležnosti Vijeća, Poglavaľstva i
upľavnih tijela se ne mogu objavljivati, jeľ pľedstav-
ljaju tajnu, te odľeđuje način njihovog čuvanja.

Č]anak 43.

Izabrani i imenovanĺ čelnici u općini obavljaju
svoju funkciju na osnovi i u okviru Ustava Republike
Hľvatske, Zakona i ove odluke, te dobivenih ovlaštenja
i osobno su odgovoľni za obavljanje svoje funkcije.

VNI - OBAVLJANJE UPRAVNIH I DRUGIH
STRUČNIH PoSLovA IZ DJELoKRUGA
oPĆrNE

Članak 44.

Za obavljanje upľavnih poslova iz samoupľavnog
djelokruga općine, kao i poslova dľŽavne upľave pre-
nijete na njega, osnivaju se upľavni odjeli općine.

Upľavnĺm odjelima iz stavka 1. ovog članka
upľavljaju pľočelnici koje na temelju javnog natječaja
imenuje općinsko poglavaľstvo.

Uvjeti i način raspisivanja natječaja te postupak
oko imenovanja pľočelnika uređuje se posebnom odlu-
kom.

Djelokľug, unutaľnje ustľojstvo, način ľada kao i
dľuga pitanja od značenja za njihov ľad uľeđuje se
posebnom odlukom.

Unutarnje ustľojstvo odjela iz stavka 1. ovog
članka, uľeđuje svojim aktom općinsko poglavarstvo.

Č]anak 45.

Pľočelnik može biti član Poglavaľstva koga bĺľa
Vijeće sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upľavi i ove odluke, kojima je uľeđen izbor
članova Poglavarstva'

Ako pľočelnik ne bude izabľan za člana Poglavaľ-
stva ne pľestaje mu duŽnost pľočelnika.

Pľoče]nici su za svoj ľad odgovoľni načelniku'
Imenovanja, ľazľješenja, odgovoľnost, kao i dľuga

pitanja u svezi ľada pľočelnika pľovodi se na način i po
postupku koji je utvľđen Zakonom i odlukom općin-
skog vijeća.

Č]anak 46.

obavljanje stľučnih i uľedskih poslova za potľebe
općinskog vijeća i općĺnskog poglavarstva obavljaju
upravni odjeli iz članka 47' ove odluke'

Članak 4?

Upľavni odjeli općine u okviľu svog djelokľuga i
ovlasti:

- neposľedno izvľšavaju ođluke i dľuge opće akte
općinskog vijeća i osiguľavaju njihovo pľovođenje,

- neposredno izvľšavaju poslove dľžavne upľave
kada su ti poslovi pľenijeti u djelokrug općine,

- pľate stanje u podľučjima za koje su osnovani i
o tome izvješćuju općinsko poglavaľstvo,

- pripľemaju nacľte odluka i dľugih općih akata
koje donosi općinsko vijeće, nacľte akata koje donosi
Poglavaľstvo, te pľipľema izvješća, analize i dľuge
materijale iz svog djelokruga za potrebe općinskog
vijeća i Poglavaľstva,

- pružaju stľučnu i drugu pomoć građanima u
okviľu pľava i ov]asti opći.ne,

- podnose ĺzviješće općinskom vijeću i Pogla-
vaľstvu o svom ľadu,

- obavljaju i dľuge poslove za koje su oviaš eni.

IX - NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRADANA
U oDLUČryANJU I PRAvo INICIJATIVE

Članak 4B.

Gľađani mogu neposľedno sudjelovati u odluči-
vanju o loka]nim poslovima putem ľefeľenduma, u
skladu sa zakonom i ovom odlukom.

općeg akta i drugog pitanja iz djelokľuga općine, kao o
dľugim pitanjima odľeđenim zakonom i ovom odlu-
kom.

Refeľendum, tenreljem odľedaba zakona i ove
odluke ľaspisuje općinsko vijeće na pľijedlog 1/3
članova vijeća, na pľijedlog Poglavaľstva, odnosno 1/5
mjesnih ođbora na podľučju općine.

Pľavo glasovanja na ľefeľendumu imaju gľađani
koji imaju pľebivalište na području općine i isti su
upisani u popis biľača.

odluka donesena na ľefeľendumu obvezatna je za
općinsko vijeće.

općinsko vijeće može tražití mišljenje od mjesnih
odboľa o pľijedlogu općeg akta ili dľugog pitanja iz
djelokľuga općine, kao i o dľugim pitanjima koja su
određena zakonom ili ovom od]ukom.

Članak 50.

Građani imaju pravo pľedlagati opći.nskom vijeću
donošenje odľeđenog akta ili ľješavanje odľeđenog
pitanja iz njegove nadleŽnosti.

o pľijedlogu iz stavka 1' ovog članka općinsko
vijeće moľa raspľavljati, ako ga potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis biľača općine,
te se mora dati odgovor podnositeljima pľijedloga
najkasnije u roku od tľi mjeseca od pľijema pľijedloga.

Svaki gľađanin ima pľavo općinskom vijeću i
njegovim tijelima slati pľedstavke i pľituŽbe te davati
pľijedloge i na njih dobiti odgovor.

X - MJESNA SAMOUPRAVA

Čtanak 51.

Mjesni odboľi osnivaju se kao oblik neposređnog
sudjelovanja gľađana u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposľednog i svakodnevnog utjecaja na Život
i rad građana'

Posebnom odlukom po istom postupku kako je
donijeta i ova odluka utvľditi će se bľoj mjesnih
odboľa.

Č]anak 52.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odboľa mogu dati
gľađani i njihove organĺzacije i udľuŽenja, općinsko
vijeće i općinsko poglavar'stvo.

Članak 53.

Prijedlog za osni.vanje mjesnog odboľa ľaspľavlja
se na zboru gľađana naselja ili dijela naselja, koji
saziva načelnik. Da bi se mogla donijeti odluka o
osnivanju mjesnog odboľa zboľu gľađana moľa pľisu-
stvovati najnanje 10% birača upisanih u popis biľača
naselja ili dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odboľa punovažna je ako se za nju izjasni većina
pľisutnih gľađana na zboľu.

Članak 49'

Referendum se može raspisati ľadi odlučivanja o
pľijedlogu o pľomjeni odluke o ustľojstvu općine,
pľijedlogu za pľomjenu podľučja općine, o pľijedlogu

Č]anak 54.

Mjesni odboľ na podľučju za koje je osnovan
obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za
potľebe gľađana, kao što je:
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- uľeđenje mjesta, izgľadnja i odľŽavanje manjih
paľkova, dječjih igľališta, ľekľeacionih špoľtskih igľa-
1išta'

- izgľadnja i održavanje objekata koji služe za
svakodnevne potľebe gľađana (parkiľališta, nogostu-
pa' poljskih putova, tržníca, mjesne kanalizacije, vo_
dovoda i sl.,

- čišćenje javnih povľšina, odvoz smeća, odvod-
nja atmosfeľskih voda, zaštita okoliša i dľ.

Sľedstva za obavljanje poslova iz stavka 1' ovog
članka osiguľavaju se putem pľoľačuna općine, dopľi-
nosa gľađana, odnosno dľugih pľihoda iz imovine
mjesnog odboľa.

ČIanak 55.

organi nrjesnog odboľa su savjet mjesnog odboľa
i predsjednik savjeta.

Savjet mjesnog odboľa biraju gľađani s podľučja
mjesnog odboľa koji imaju biľačko pravo. Mandat
članova savjeta tľaje četiľi godine.

Savjet mjesnog odbora donosi progľam ľada mje-
snog odboľa, poslovnik o Svom ľadu, financijski plan
i zaključni ľačun, te obavljaju i dľuge poslove utvľđene
zakonom i ovom odlukom.

Č]anak 56.

Savjet mjesnog odboľa biľa pľedsjednika savjeta
iz ľeda svojih članova na vľijeme od četiľi godine.

Pľedsjednik savjeta pľedstavlja mjesni odboľ i za
svoj rad odgovoran je savjetu odnosno gľadonačelniku'

Savjet mjesnog odboľa może ukazati nepovjerenje
pľedsjedniku savjeta.

Pľijedlog za pokľetanje povjerenja pľedsjedniktr
savjeta može dati najmanje 1/3 čIanova savjeta, kao i
najmanje 5% biľača s podľučja mjesnog odboľa.

ČIanak 5?.

Savjet mjesnog odboľa u skladu sa ovom odlukom,
radi ľaspľavljanja o potľebama i inteľesima gľađana,
te davanja pľijedloga za ľješavanje pĺtanja od lokalnog
značenja, moŽe osnivati mjesne zborove gľađana.

Mjesni zboľ gľađana osniva se za dio podľučja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
dľugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok i
SI.).

Članak 5B

Mjesni zboľ gľađana saziva savjet mjesnog odboľa,
u skladu sa ovom odlukom.

Mjesni zboľ građana ima pľedsjednika kojeg biľa
iz ľeda gľađana na način pľopisan pravilima mjesnog
odboľa.

Članak 59.

Nadzoľ nad zakonitošću ľada oľgana mjesnog od-
boľa, obavljaju u svom djelokľugu upľavni odjeli op-
ćine.

Upľavni odjelĺ iz stavka 1. ovog članka imaju
pľavo i obvezu pľedloŽiti načelniku da pokľene postu-
pak kod općinskog vijeća za ľaspuštanje savjeta mje-

snog odboľa, odnosno ľazrješenje od duŽnosti pľeds-
jednika savjeta mjesnog odboľa ako u svom ľadu
učestalo kľše pľavila mjesnog odboľa i ne izvľšavaju
povjeľene im poslove'

xI _ PRELAZNE I zAvRŠNE oDBEDBE

ČIanak 60.

Do donošenja općih akata kojima se uľeđuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga općine suk]adno
posebnim zakonima na podľučju općine pľimjenjivat
će se akti Skupštine općine Makarska, a koji su vaŽili
na području općine Makaľska do dana konstituiľanja
općinskog vijeća Gradac.

općinsko vijeće će posebnom odlukom pľeuzeti
vaŽenje općih akata iz stavka 1. ovog č]anka.

Članak 61

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" - službenom glasilu.
KLASA: 02 1 -05/93-03/0 I
Gradac, 15. tľavnja 1993'

Predsjedavajući:
Zlatko Rajić, v.ľ.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj Samou-
pľavi i upľavi ("Naľodne novineu, bľ. 90/92), na
sjednici Vijeća općine Gľadac, odľŽanoj dana 15.
tľavnja 1993' godine, donosi se

ODLUKA
o pľivľemenom poslovničkom ľedu

Vijeća općine Gľadac

I _ OPCE ODREDBE

ČIanak 1.

ovom odlukom o pľivľemenom poslovničkom
ľedu Vijeća općine Gľadac (u daljnjem tekstu odlu-
konr) uľeđuje se, do donošenja Poslovnika, unutaľnje
ustľojstvo i način ľada Vijeća i to:

- postupak konstituiľanja općinskog vijeća,

- pľava i dužnosti vijećnika općinskog vijeća,

- izboľ pľedsjednika, potpľedsjednika vijeća,

- lzbo'- i pľovođenje postupka odgovoľnosti na_
če]nika i članova Poglavaľstva općine,

- ízbor i način rada tijela Vijeća,

- vľsta akata Vijeća,

- dľuga pitanja vaźna za ľad Vijeća.

II - KoNSTITUIRANJE VIJEĆA, PoČETAK oBA-
VLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA I PEES-
TANKA NJIHOVOG MANDATA

Članak 2.

Vijeće je konstituirano na dan kada se, sazvano od
pľedsjednika dosadašnje Skupštine općine Makaľska,
sastalo na pryo zasjedanje uz uvjet da sjednici pľisu-
stvuje većina Vijećnika'

Članak 3'

od dana konstituiľanja općinsko vijeće, pa do
dana pľestanka mandata vijećnika, ima sva pľava i
đužnosti određena Ustavom Republike Hľvatske, Za_
konom i ovom odlukom.

Č]anak 4.

Pľvoj sjednici općinskog vijeća pľedsjedava, do
izboľa pľedsjednika, dobno najstaľiji vijećnik.

općinsko 
",,"u" 

,,ł] *"lJ"tr'u Lo-ĺslju.
Mandatna komisija biľa se na pľvoj sjeđnĺci na

pľijedlog pľedsjedavatelja ili najmanje pet vijećnika.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici izvješćuje općin-
sko vijeće o plovedenin izboľima i imenima izabľanih
vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost
vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati duŽnost vijećnika,

- pľedlaŽe odluku o prestanku mandata vijećni-
ka, kada se ispune zakonom pľedviđeni uvjeti i izvješ
ćuje da su ispunjeni zakonskĺ uvjeti za početak nranda-
ta zamjeniku vijećni.ka.

III - IZBOB TEMELJNIH BADNIH TIJELA,
PR,EDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VI-
JEĆA I IZVRŠNIH TIJELA JEDINICE Lo-
KALNE SAMOUPRAVE I UPBAVE

Članak 10.

Nakon donošenja odluka, odluke o pľivremenom
ustľojstvu općine Gľadac i odluke o pľivľemenom
poslor'ničkom ľedu Vijeća općine Gľadac, na konstitu-
ĺľajućoj sjednici biľa se odboľ za izbor i imenovanje i
odboľ za statut i poslovnik'

Pľedsjednik i članovi odboľa iz stavka 1' ovog
članka biľaju se na pľijedlog pľedsjedatelja ili na-
jnranje 1/3 vijećnika, s tim da je njihov sastav pribiiŽno
ľazmjeľan stľanačkom sastavu općinskog vijeća.

Članak 11.

Po izboľu odboľa iz članka 10. ove odluke, na
konstituiľajućoj sjednici Vijeća pristupa se izboľu
pľedsjednika i potpľedsjednika Vijeća.

Pľedsjednik i potpľedsjednik Vijeća biľaju se na
pľijedlog odboľa za izbol^ i imenovanje ili najmanje
1/3 vĺjećnika 1ajnim glasovanjem.

Nakon izvješća 
':::T:J-omisije 

o provedenim
izboľima predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sad-
rżaja:

"Pľisežem da ću pľava i obveze člana općinskog
vijeća Gľadac obavljati savjesno i odgovorno ľadi
gospodarskog i socijalnog pľobitka općine i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju duŽnosti vijećnika
pľidržavati Ustava Republike Hľvatske, zakona i Sta-
tuta općine i da ću štititi ustavnĺ poľedak Republike
Hľvatske'"

Svaki vijećnik potpisuje tekst pľisege i pľedaje je
pľedsjedniku nakon završetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituiľajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavlja-
ti duŽnost vijećnika, polaŽu pľisegu na pľvoj sjednici
na kojoj su nazočni.

Članak ?.

Vijećniku općinskog vijeća prestaje mandat u
slučajevima utvrđenim Zakonom'

Danom podnesene ostavke vijećnika njegov za-
mjenik počinje obavljati duŽnost vijećnika.

Članak B.

Ako ovom odlukom nije dľugačije utvrđeno, op-
ćinsko vijeće donosi odluke javnim glasovanjem veći-
nom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina
vijećnika općinskog vijeća.

Članak g.

Nakon obavljene pľisege donosí se odluka o pľi-
vľemenom poslovničkom ľedu općinskog vijeća.

odluka se donosi većinom glasova svih vijećnika.

Članak 12.

Načelnika i zamjenika nače]nika biľa općinsko
vijeće većinom glasova svih vijećnika na prijecllog
odboľa za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijeć-
nika, tajnim glasovanjem.

Članak 13.

Članove općinskog poglavaľstva biľa Vijeće na
pľijedlog načelnika tajnim gIasovanjenr.

Izabľani su članovi Poglavaľstva koji dobiju ve-
ćinu glasova svih vijećnika.

Članovi Poglavaľstva u pľavilu su pľočelnici
upľavnih odjela jedinica lokalne Samouprave i upľave.

Čtanak 14.

Načelnik i članovi Poglavaľstva nakon izboľa daju
pľed Vijećem svečanu pľisegu.

Tekst svečane pľisege glasi:
>PľiseŽem da ću duŽnost načeinika i člana Pogla-

vaľstva obnašati savjesno i odgovoľno i dľžati se
Ustava Republike Hľvatske, Zakona i odluka Vijeća, te
da ću poštivati pľavni poľedak i zalagati se za
sveko]iki napľedak Republike Hľvatske i općine
Gľadac.

Iv - PEAVA I DUŽNoSTI VIJEĆNIKA

a) Pľisustvovanje sjednicama

Članak 15.

Vijećnik ima pľavo i dužnost pľisustvovati sjedni-
cama i sudjelovati u ľadu općinskog vijeća, kao i u
ľadu ľadnih tijela Vijeća čiji je član.
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Članak 16.

Vijećnik je duŽan obavljati zaďaće, koje mu u
okviru svog djelokľuga povjeri općinsko vijeće ili
ľadno tijelo kojega je član.

b) Podnošenje pľijedloga

Članak 1?.

U obavljanju pľava i dužnosti vijećnik može
pokľetati ľaspravu o pitanjima iz djelokruga općin-
skog vijeća, te podnositi prijedloge za donošenje
odluka i drugih akata.

Članak 1B.

U pľipľemanju svog pľijedloga za donošenje od-
Iuka ili dľugog akta vijećnik ima pľavo tĺ-ažiti stľučnu
pomoć od Stľučne službe općinskog vijeća ili upľavnih
odjela.

c) Postavlianje pitanja, tľaženje izvješća i podataka

Članak 19.

Vijećnik ima pľavo postavljati pitanja koja se
odnose na ľad i djelokľug općinskog vijeća, odboľa i
dľugih radnih tijela, Poglavaľstva i njihovih tijela'
Stľučnih sluŽbi i oľganizacija koje obavljaju poslove
za općinsko vijeće.

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom
obliku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se pľedaju na
sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na zavľšetku
sjednice.

Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici
općinskog vijeća moľaju biti sažeta i kratka.

Članak 20.

Na zahtjev vijećnika, Stľučne sluŽbe koje obavl-
jaju poslove za potľebe predstavničkog tijela duŽne su
vijećniku pľužiti izviješće i podatke potľebne za
obavljanje njegove duŽnosti, a koja se odnose na
pitanja iz njihovog djelokľuga, kao i dľuge podatke s
kojima ľaspolažu.

Izvješća se daju najkasnije u ľoku od 15 dana u
pisanom oblĺku.

llanak 21.

Vijećnik ima pravo tľažiti izvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća, načelnika i pľedsjednika
ľadnog tijela o pitanjima koja se odnose na ľad istih.

Vijećnik se ľedovno ili pravodobno infoľmiľa o
svim pitanjima iz djelokruga Vijeća i ľadnih tijela'

d) Međustľanačko vijeće Gľada

Članak 22'

Radi ľazmjene mišljenja, utvľđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapľeđivanje ľada, te ľazvijanja
dľugih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijeć-
nika moŽe se osnovati Međustranačko vijeće općine.

Pľavilima koje donosi Vijeće utvľđuje se ustroj-
stvo, zadaci i način ľada te pľava i dužnosti članova
Međustľanačkog vij eća.

Pľostoľ, sľedstva i dľuge uvjete za rad Međustľa-
načkog vijeća osiguľava općinsko vijeće.

Članak 23.

U općinskom vijeću moŽe se osnovati klub člano-
va prema stranačkoj pľipadnosti, te klubovi nezavi-
snih čIanova. Klub moľa imati najmanje tľi člana'

Klubovi iz stavka 1' ovog članka obvezni su o
svom osnivanju obavijestiti pľedsjednika općinskog
vijeća, priložiti pľavila ľada te podatke o vijećnicima.

Prostoľ, sľedstva i dľuge uvjete za ľad kluba
osiguľava općinsko vijeće.

v - PREDSJEDNIK, PoTPREDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 24.

Predsjednik Vijeća:

- pľedstavlja i zastupa Vijeće,

- pľedsjedava i odľŽava ľed na sjednicama Vi-
jeća,

- pokľeće inicijativu za L-azmatL-anje i raspravu o
pojedinim pitanjima iz djelokľuga Vijeća,

_ saziva sjednicu Vijeća,

- brine se o rađu Vijeća i dľugih tijela,

- brine se o suradnji Vijeća sa vijećima dľugih
općina,

- bľine se o pľovođenju načela javnosti i rada
Vijeća,

- bľine se o pľimjeni Poslovnika Vijeća, te
ostvaľivanju pľava vijećnika,

- potpisuje odluke i dľuge akte koje donosi
vijeće,

- obavlja i dľuge poslove utvrđene ovom odlu-
kom.

Potpľedsjednik Vijeća zamjenjuje pľedsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i
dľuge poslove što mu ih povjeri pľedsjednik ili Vijeće.

VI - RADNA TIJELA

Članak 25'

Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom, kojom se
utvľđuje njihov sastav i djelokrug.

Radno tijelo ima pľedsjednika i odľeđen bľoj
č]anova koji se biľaju među vijećnicima, tako da je
sastav radnog tijela pľibližno ľazmjeľan stľanačkom
sastavu Vijeća.

Članak 26.

U ľadnim tijelima ľazmatraju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vijeću.

U ľadnim tijelima ľazmatľaju se mišljenja, prim-
jedbe' pľijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje
odluka i dľugih općih akata ili koja su važna za
gospodaľstvo i dľuge djelatnosti od interesa za gra-
đane.

Članak 2?.

Pľedsjednik radnog tijela Vijeća oľganiziľa ľad
radnog tijela, predlaže dnevni ľed i pľedsjedava sjed-
nicama.

Sjednice ľadnog tijela saziva pľedsjednik na osob-
ni poticaj, a duŽan ju' je sazivati na osnovi zaključka
predstavničkog tijela, na zahtjev pľedsjednika pľed-
stavničkog tijela ili dva člana ľadnog tijela.

Predsjednika ľadnog tijela u slučaju spriječenosti
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odľedi ľadno tĺje-
1o.

Članak 2B.

Rađna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici prisustvuje većina člano-
va.

o ľadu na sjednici ľadnog tijela vodi se zapisnik.

VII _ ODNOS VIJECA I POGLAVARSTVA I
UPRAVNIH TIJELA

Članak 29.

Poglavaľstvo je odgovoľno Vijeću za svoj ľad i za
odluke koje donosi.

Članak 30'

Vijeće može ľaspľavljati o pĺtanjima što se ođnose
na ľad Poglavaľstva, a osobito u svezi njegove odgo-
voľnosti za pľovođenje odluka koje je donijelo Vijeće,
te odgovoľnosti za stanje u pojedinom podľučju, kao i
za izvľšavanje odluka i dľugih akata Vijeća, te
usmjeľavanje i usklađivanje ľada odjeia upľavnih
tĺjela.

Rasprava o tim pitanjima može se pokrenuti povo-
dom odluke ili dľugog akta, izvješća o radu Poglavar-
stva i drugih pitanja što su u djelokľugu Vijeća.

Čtanak 31.

Postupak odgovornosti Poglavaľstva pľovodi se
pľema odredbi članka 39. i 40. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upľavi ("Naľodne novine< 90/92).

Članak 32.

Pročelnici odjela upľave imaju pľavo i dužnost
sudjelovati u radu na sjednici Vijeća i ako nisu njihovi
članovi kada se ľaspravlja o prijedlogu akata kojima
se uľeđuju pitanja iz djelokľuga tijela upľave kojim
rukovode i kada se raspravlja o drugim pitanjima koja
su od interesa iz djelokľuga tog tijela'

Članak 34.

Radna tijela Vijeća donose zaključke, pľepoľuke i
ľješenia.

Članak 35

odlukom se uľeđuju dľuštveni i drugi odnosi za
gľađane, pľavne osobe i udľuge gľađana, utvľđuju se
njihova pľava i dužnosti, odnosno dľuga pitanja od
općeg inteľesa za općinu kađ je to zakonom ili
Statutom pľopisano.

Pľepoľukom Vijeće ízľažava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg inteľesa i načinima rješavanja
pojedinih pľoblema, ukazuje na vaŽnost pojedinih
pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i
dľugih akata što ih donosi Vijeće, iz,-ažava mišljenje u
svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s
dľugim gľadovima, općinama i županijama u pitan-
jima od zajedničkog inteľesa te se pľedlaže način i
mjeľe koje bi se trebale poduzimati ľadi ľješavanja
pojedinih pitanja u skladu sa njegovim inteľesima.

Članak 36.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izľažava mišl-
jenje ili utvľđuje obveza Poglavarstva, upravnih odjela
u pľipremanju pľijedloga akata i mjeľa za pľimjenu
odluka Vijeća.

Zaključkom se ľješavaju i dľuga pitanja iz djelok-
ľuga Vijeća, ľadnih tijela i Stľučne s]užbe Vijeća'

l. Postupak za donošenje odluka i dľugih akata

a) Pokĺetanje postupka

Članak 37

Postupak za donošenje odluka, odnosno dľugog
akta pokreće se prijedlogom Za donošenje odluke,
odnosno dľugog akta.

Članak 3B.

Pľavo predlagati donošenje odluka i drugih akata
ima svaki vijećnik, ľadna tijela vijeća i predsjednik
Poglavaľstva.

Č]anak 39

Inicijativu za donošenje od]uke ĺ dľugih akata
Vijeća mogu davati gľađani i pravne osobe te upľavni
odjeli.

VIII _ AKTI

Akti Vijeća

Članak 33.

Vijeće u ostvaľivanju svojih pľava i dužnosti obav-
lja Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i
u svezi s tim donosi odluke, planove, prepoľuke, za-
ključke i dľuge opće akte.

b) Pľijedlog za donošenje odluke

Članak 40

Pľijedlog za donošenje odluke moľa sadržavati
pľavnu osnovu' temeljna pitanja i ocjenu stanja, koje
treba uľediti odlukom, ocjenu potľebnih sľedstava za
pľovođenje odluke i tekst pľijedloga odluke s obľazlo-
ženjem'
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Članak 41.

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
podnosi se pľedsjedniku Vijeća.

Pľedsjednik Vijeća upućuje pľimjerak nacľta od-
luke nadležnom ľadnom tijelu Vijeća.

Pľijedlog za donošenje od]uke s nacľtom odluke
uputit će pľedsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavaľ-
stvu, ako ono niie pľedlagač.

Članak 42.

o pľijedlogu za donošenje odluke s pľijedlogom
odluke ľaspľaviti će Vijeće, najkasnije u ľoku od 30

dana od podnošenja pľedsjedniku Vijeća.

Č]anak 43'

Pošto se zavľši ľaspľava o pľijedlogu odluke,
Vijeća rnogu pľijeđlog odluke usvojiti, ne pľihvatiti ili
vľatiti pľedlagaču na dopunu u skladu sa poslovnikom.

Ako Vije e ne pľihvati pľijedlog odluke, pľijedlog
se ne moŽe podnijeti ponovno pľije isteka roka od g0

dana, ako Vijeće ne odluči dľugačiie.

Pľije pľelaska na ľazmatľanje pitanja iz pľethod-
nog stavka pľedsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija
pľisutnost nije potrebna, da napuste dvoľanu, a zatír'rr
će članove Vijeća obavijestiti o ľazlozima odrŽavanja
sjednice bez pľisutnosti javnosti.

1. Dnevni red

Članak 4B.

Dnevni red sjednice utvľđuje se na početku sjedni-

Pľedsjednik Vijeća stavlja na ľaspľavu pľijedlog
dnevnog ľeda.

Pľeclsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog reda
sve pľedmete iz djelokľuga Vijeća, što su mu ih u
rokovima i na način predvíđen Poslovnikom podnijeli
ovlašteni pľedlagači'

Ako pľedsjednik Vijeća nije u pľijedlog dnevnog
ľeda unio pľedmet, što ga je bio pľedložio ovlašteni
pľedlagač u ľoku i na način pľedviđen Poslovnikom,
a pľedlagač ostane pľi svom pľijedlogu, o pľijedlogu
se odlučuje na sjednici bez ľaspľave. Isto tako se
postupa sa pľijedlogon što ga ovlašteni pľedlagač
podnese poslije sazĺvanja sjednice Vijeća.

o pľijedlogu dnevnog ľeda glasuje se "ZA" ili>PROTIV( većinom glasova pľisutnih Vijećnika.

Za povľedu ľeda na sjednici pľedsjednik moŽe
izľeći mjeľe: opomenu ili oduzimanje ľiječi.

Ako predsjednik ne moŽe odľžati red na sjednici
redovnim mjeľama, odľedit će se kľatak pľekid sjedni-

4. Otvaranje i tok sjednice

Č]anak 53.

Za pľavovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća,
potrebno je da je pľisutna većina vijećnika.

Pľisutnost većine vijećnika se utvľđuje bľojanjem
ili pľozivanjem vijećnika'

Pľisutnost se moľa utvrditi:

- na početku sjednice,

- kada predsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije pľisutan dovoljan broj vijećnika,

- kada to zaŁraži najmanje 1/4 vijećnika.
Kad pľedsjednik utvrdi da postoji potľeban bľoj

pr'isuĹnih otvaľa sjednicu.

Ako pľedsjednik na početku sjednice utvľdi da
nije pľisutan potreban bľoj vijećnika, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.

Sjednicu će pľedsjednik pľekinuti i odgoditi i ako
se za njenog trajanja utvľdi da nema više potrebnog
bľoja pľisutnih vijećnika.

o odgodi sjednice u pisanom obliku se izvješćuju
i odsutni vijećnici.

Članak 54.

Zbog opšiľnosti dnevnog ľeda ili drugih uzľoka
Vijeće može odlučiti da sjednicu pľekine i zakaźe
nastavak za odľeđeni dan i sat o čemu se u pisanom
obliku izvješćuju samo odsutni vijećnici.

o prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez
rasprave.

Članak 55.

Pri utvľđivanju dnevnog ľeda usvaja se zapisnik
o ľadu na pľethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pľavo podnijeti pľimjedbe na zapi-
snik pľethodne sjednice.

o osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se
na sjednici bez raspľave.

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo primjeđbi odnosno zapi-
snik koji je izmjenjen u sklađu s prihvaćenim pľimjed-
bama smatra se usvojenim.

Članak 56.

Poslije utvľđivanja dnevnog reda pľelazi se na
raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redosljedom
utvrđenim u dnevnom ľedu'

U toku sjednice Vijeća moŽe se izmijenĺti ľedosljed
ľazmatľanja pojedinih pitanja.

Na početku ľaspľave o svakom pitanju predlagač
može dati dopunsko usmeno obrazloženje.

Kad pľedlagač pítanje usmeno obrazloži, izvjesti-
telj ľadnog tijela ako je potľebno, može i usmeno
izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

Članak 57.

Pľijave za sudjelovanje u ľaspľavi podnose se
predsjedniku pľije ľaspľave te u toku rasprave sve do
njezinog zaključenja.

Sudionik u ľaspravi u pľavilu moŽe govoľiti
najdulje 10 minuta, a predsjednici klubova do 15
minuta' Vijeće moŽe odlučiti da pojedini vijećnik moŽe
govoľiti i dulje.

Sudionici u ľaspľavi govor'e redosljedom kojim su
se pľijavili'

Predsjeđnik može dopustiti da i mimo reda govoľi
pľedstavnik pľedlagača, odnosno ľadnog tijela ako ono
nije istodobno i predlagač.

Članak 5B.

o pojedinom pľedmetu ľaspľavlja se dok ima
pl'ijavl jenih govoľnika.

U toku ľaspľave suđionici mogu iznositi mišljenje,
traŽiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s
pľedloženim ľješenjima'

Predsjednik zaključuje ľaspľavu kada utvľdi da
nema više prijavljenih govoľnika.

Članak 59.

Predlagač može svoj pľijedlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak.

o povućenom prijedlogu pľestaje raspľava.
Povućeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti

na istoj sjednici.

5. odlučivanje

Članak 60'

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon ľas-
prave osim, ako je ovom odlukom odľeđeno da se
odlučuje bez ľasprave.

o prijedlogu odluke ili dľugog akta glasuje se
poslije zaključenja ľaspľave.

Članak 61.

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega
će provesti pľedsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje
izabeľe Vijeće.

Predsjednik utvľđuje i objavljuje ľezultat glaso-
vanja.

Č]anak 62.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i
veličine'

Svaki vijećnik dobiva po pľozivanju glasački
listić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju.

Nevažećim se smatľaju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvľditi je li vijećnik glasovao zA 1|í
PROTIV prijedloga.

O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.

ČIanak 44.

Pitanja u svezi s amandmanima na pľijedlog
odluke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje
odluka i dľugih akata, o javnoj ľaspľavi, potpisivanje,
objavljivanje i ispľavci akata, te postupak za dono-
šenje autentičnog tumačenja odluka i dľugih akata
urediti će se poslovnikom.

IX _ POSLOVNT RED NA SJEDNICI

Članak 45.

Sjednicu Vijeća saziva pľedsjednik Vijeća na te-
melju zaključka Vĺjeća ili na osobni poticaj.

Pľedsjednik Vijeća je duŽarr sazvati sjednicu Vije-
ća kada to ttaži navodeći ľazloge za sazivanje, |l5
vijećnika, ľadno tijelo Vijeća i]i nače]nik'

Članak 46.

Poziv za sjednicu đostavlja se č]anovima Vijeća u
pľavilu, pet dana pľije sjednice, a ako postoje opľavda-
nirazlozi koji se moľaju obľazloŽiti, taj ľok može biti
i kraći' Uz poziv se dostavlja pľijedlog dnevnog ľeda,
svi spisi koji se odnose na pľijedlog dnevnog ľeda i
zapisnik o ľadu s pľethodne sjednice'

Članak 4?.

Kada se o nekom pitanju ľaspravlja bez pľisutno-
sti javnosti, mateľijal za takvu raspr'avu ne moľa Se

dostavljati u pisanom obliku.
o održavanju sjednice Vijeća bez pľisutnosti jav-

nosti odlučuje pľedsjednik Vije a'

2. Pľedsjedanje i suđielovanje u raďu

Č]anak 49.

Sjednici Vijeća pľedsjedava pľedsjednik Vijeća.
Pľedsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen,

zamjenjuje potpľedsjednik.
Ako je i potpľedsjednik odsutan ili spriječen,

Vijeću pľedsjedava pľedsjedatelj koga izabeľe Vijeće.
Do izboľa pľedsjedatelja sjednici Vijeća pľedsjedava
najstaľĺji član Vijeća.

Članak 50.

U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pľavo
sudjelovati svaki vijećnik.

U ľadu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez pľava
odlučivanja nače]nik i čIanovi Poglavaľstva općine, te
pľedstavnici. upľavnih odjela.

Pľočelnici upľavnih odjela i Stľučne službe Vijeća
dužni su prisustvovati sjednicanra Vijeća, kada su na
dnevnonr ľedu pitanja iz djelokľuga tih oľgana i po
potľebi davati objašnjenja i odgovoľe na pitanja vijeć
nika.

Članak 51.

Sjednici Vijeća mogu pľisustvovatĺ i gľađani, osim
ako se iz opľavdanih ľazloga sjednica odľžava bez
pľisustva javnosti.

3. odľžavanje ľeda na sjednici

Članak 52.

Red na sjednici osiguľar'a pľedsjednĺk.
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6. Zapisnik

Članak 63.

o ľadu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici ľaspľavlja i odlučuje o

povjeľljivoj stvari ili kada je Sa ľaspľave o nekom
pľedmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 64'

Zapisnik obvezno sadľži vrijeme, mjesto održa-
vanja sjednice, dnevni ľed sjednice, ime pľedsjednika,
odnosno pľedsjedatelja, imena pľisutnih vijećnika,
imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opľavdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kľatak tok sjednice s nazivom
pitanja o kojima se ľaspľavilo i odlučivalo, imena
govoľnika sa saŽetim pľikazom njihovog izlaganja,
ľezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv
svih odluka i dľugih akata đonesenih na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i drugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i
zapisničaľ.

X - JAVNOST RADA

ČIanak 65.

Rad općinskog vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost o svom ľadu i radu svih
ľadnih tijela, te stavovima i od]ukama koje je usvojilo.

xI - zAvRŠNB oonEosr

ČIanak 66

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" sluŽbenom glasilu.

KLASA: 02I-05 / 93 -0I / 02

Gľadac, 15. tľavnja 1993.

Pľedsjedavajući:
Zlatko Eajić' v.ľ.

Na temelju članka 2I. i 24' odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Gľadac i članka 5. odluke o pľivľe-
menom poslovničkom redu Vijeća općine Gradac,

općinsko vijeće Gľadac, na 1. sjednici Vijeća od-
ľžanoj 15. travnja 1993. godine, donijelo je

BJESENJE
o imenovanju Mandatne komisije općinskog

vijeća Gľadac

U Mandatnu komisiju općinskog vijeća Gradac
imenuju se:

- za predsjednika
MoMČILo BARTULoVIĆ

- za članove
ALJoŠA KoSovIĆ
MILJENKO MIRKO

KLASA: 021-05/93-01/3

Gľadac, 15. travnja 1993.
Pľedsjedavajući
OPĆINSKoG VUEĆA:

Zlatko Rajić' v.ľ.

Na temelju članka 2I. í 22. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Gradac i članka 10. odluke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Gľa-
dac,

općinsko vijeće Gradac' na 1. sjednici Vijeća
odrŽanoj 15. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľrB
o imenovanju odboľa za izbor i imenovanje

općinskog viieća Gradac

U odbor za izbot i imenovanje općinskog vijeća
Gľadac imenuju se:

- za pľedsjednika
DRAGo BEBIĆ

_ za članove
MILJENKO MIRKO
IVAN KosoVIĆ
Žĺvĺ<o ŽnnnIĆ
ZLATIŕi} RAJIĆ

KLASA: 02I-05/93-0I/4

Gľadac, 15. tľavnja 1993.
Predsjedavajućĺ
oPĆINSKoG VUEĆA:

Zlatko Rajić, v.ľ.

Na temelju članka 2I. i 23. odluke o pľivremenom
ustrojstvu općine Gľadac i članka 10' odluke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća,

općinsko vijeće Gľadace' na 1. sjednici Vijeća
odľŽanoj 15. tľavn'ia 1993. godine, doniieloie

RJEŠBľrn
o imenovanju odboľa za statut i poslovnik

općinskog vijeća Gľadac

U odboľ za statut i poslovnik općĺnskog vijeća
Gradac imenuju se:

- za predsjednika
ISKREN BARTULouĆ

- za članove
ALJoŠA KosouĆ
DAvoR ANDRIJAŠEVIĆ
MILJENKO MIRKO
RAJKo MARUŠIĆ

KLASA: 021-05/93-01/5

Gľadac, 15. tľavnja 1993
Pľedsjedavajući
oPĆINSKoG VUEĆA:

Zlatko Rajić' v.ľ.

Na temelju članka 21. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Gradac,

općinsko vijeće Gľadac' na 1. sjednici Vijeća
održanoj 15. tľavnja 1993' godine, donijelo je

RJEŠnľĺB
o imenovanju vijećnika općinskog vijeća Gľadac za

pľisustvovanje sklapanju brakova

Za pľisustvovanje sklapanju bľakova imenuju se
vijećnici:

- ISKREN BARTULouĆ
- DRAGO BEBIC
- MIRJANA KORLJAN
- IVAN KosouĆ
- MARIo YEEIĆ

KLASA: 021-05/93-01/6

Gľadac, 15. tľavnja 1993
Pr'edsjedavajući
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zlatko Rajić' v.r.

Na temelju članka 74' stavak 1. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi (>Naľodne novine. bľ. 90/92)
općinsko vijeće Gľadac 1. sjednici Vijeća odľŽanoj 15.
travnja 1993. godine, donijelo je

Na temelju članka 11. i 37. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Gradac,

općinsko vijeće Gľadac' na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 15' tľavnja 1993. godine, donijelo je

z^I LJUČłx
o pľemieštanju natpisa "Makaľska ľivijeľa<

I

određuje se da se tabla s natpisom "MAKARSKA
RIVIJERA", koja se nalazi u Zaostľogu, premjesti na
gľanicu općine Gľadac i Gľada Ploče.

II

ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "GLASNIKU" - s]užbenom glasilu.

KLASA: 021-05/93-01/8

Gľadac, 15. tľavnja 1993.
Pľedsjedavajući
oPĆINSKOG VUEĆA:

Zlatko Rajić' v.ľ.

Na temelju članka 11. i 19. odluke o pľivľemenom
ustrojstr,ĺr općine Gradac te članka 11. oďuke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Gľadac,

općinsko vijeće Gľadac' na 2. sjednici Vijeća
odľŽanoj 11. svibnja 1993. godine, donijelo je

ODLUKU
o pľeuzimanju odluka i dľugih općih akata dosadašnje

Skupštine općine Makaľska

ovom odluk"- r.'":1*11,r r" oal,rL. i dľugi opći
akti što ih je donijela dosadašnja Skupština općine
Makarska.

odluke i drugi "r!iäT 
'o 

ur^rlo^l' ove odluke
pľimjenjuju se u općini Gľadac do donošenja općih
akata kojima se uľeđuju pitanja iz samoupľavnog
djelokruga sukladno zakonu, ako nisu pľotivne zako-
nima i dľugim pľopisima Republike Hľvatskě.

Članak 3.

oľgani uprave i službe dosadašnje općine Makaľ-
ska ovlašteni su za izvľšavanje i primjenu odluka i
drugih općih akata iz članka 1. ove odluke u okviru
njihovih ovlasti utvľđene tim pľopisima.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
"GLASNIKU" - službenom glasilu'

KLASA: 021-05193-0I/7

Gľadac' 15' travnja 1993' 
Pľedsjedavajući
oPĆINSKoG VUEĆA:

Zlatko Rajić, v.r.

RJEŠnľĺn
o izboľu predsjednika općinskog vijeća Gľadac

RAJKO MARUŠIĆ, vijećnik općinskog vijeća
Građac, bira se za pľedsjednika općinskog vijeća
Gradac.

KLASA: 021-05/93-01/9

Gradac, 11. svibnja 1993
Pľedsjedavajući
OPĆINSKoG VIJEĆA:

Zlatko Rajić' v.ľ.

Na temelju članka 11. i 19. oďuke o pľi'uľemenom
ustľojstvu općine Gľadac te članka 11. odluke o
privľemenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Gľadac,

općinsko vijeće Gľadac' na 2. sjednici Vijeća
odľŽanoj 11. svibnja 1993. godine, donijelo je

R,JEŠnľĺB
o izboľu potpredsjednika općinskog vijeća Gľadac

MILJENKO MIRKO, vijećnik općinskog vijeća
Gľadac, biľa se za potpredsjednika općinskog vijeća
Gľadac,

KLASA: 02 1-05/93-01/10

Gľadac, 11. svibnja 1993.
Predsjednik

oPĆINSKoG VUEĆA:
Rajko Marušić' v.ľ.
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Na temelju čIanka 11. i 35. odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Gradac te čIanka 12' odluke o
pľivremenom poslovničkom redu Vijeća općine Gľa-
dac,

općinsko vijeće Gradac' na 2' sjednici Vijeća
odľŽanoj 11' svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrB
o izboľu načelnika općine Gradac

VEDRAN ANTUNOVIĆ, vijećnik op inskog vi-
jeća Gľädac, bira se za načelnika općine Gľadac.

KLASA: 021-05/93-01/1 1

Gľadac' 11' svibnja 1993' 
Predsj ednik

oPĆINSKOG VIJEĆA:

Rajko Maľušić, v.ľ.

Na temelju čIanka 11. i 36. oďuke o privľemenom
ustľojstvu općine Gradac te članka 12. oďuke o
privr'emenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Gradac,

općinsko vijeće Gľadac' na 2. sjednici Vijeća
odľžanoj 11. svibnja 1993' godine, donijelo je

RJEŠrľĺrB
o izboľu zamjenika načelnika općine Gradac

MIRJANA KORLJAN, vijećnik općinskog vijeća
Gľadac biľa se zazarrrjen1ka načelnika općine Gľadac.

KLASA: 02I-05 /03-01/ ).2

Gľadac' 11' svibnja 1993' 
Pľedsj ednik

OPĆINSKoG VIJEĆA:

Rajko Maľušić, v.ľ.

oPĆINSKo vIJEĆu pooGoRA

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upľavi ("Naľodne novine. 90/92)' na sjednici
Vijeća općine Podgoľa, odľŽanoj dana 16' tľavnja
1993. godine, donosi se

ODLUKA
o pľivľemenom ustľoistvu općine Podgora

I - oPĆE oDBEDBE

Članak 1.

općina Podgoľa je jedinica lokalne samoupľave i
uprave na podľučju utvľđenom Zakonom o podľučjima
županija, gľadova i općina u Republici Hľvatskoj
("Naľodne novine* RH, broj 90/92. i 2/93').

Članak 2'

Naziv općine je Podgora.
Sjedište općine je u Podgori.
općina Podgoľa je pľavna osoba.
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Članak 3.

općina Podgoľa obuhvaća podľučja naselja: Pod-
goľa, Dľašnice, Igľane i Gornje lgľane.

Članak 4.

općina Podgoľa obuhvaća podľučje koje ide gľa-
nicama katastaľskih općina Podgoľa, Dľašnice, Igrane
i Goľnje lgľane.

Granice općine Podgora mogu Se mijenjati na
način i po postupku koji je propisan zakonom.

ČIanak 5.

općina Podgoľa ima pečat i gľb

Članak 6'

općinsko vijeće može pľoglasiti počasnim gľađa-
ninom općine Podgoľa osobe koje su se istakle
naľočitim zaslugama za općinu Podgoľa.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Po-
velja općine Podgoľa.

Članak ?.

općinsko vijeće može dodjeljivati nagľade i druga
javna pľiznanja građanima i pľavnim osobama za
naročite uspjehe na svim područjima gospodaľskog i
dľuštvenog života od značenja za općinu Podgoľa.

Nagrade ĺ dľuga javna pľiznanja dodjeljuju se pod
uvjetima i na način pľopisan posebnom odlukom.

II - DJELoKRUG oPĆINE PoDGoRA

1. Samoupravni dje|okľug općine Podgoľa

općĺna Po dgoľa,r''o1|rr1ľ."-oupľavnog d j elok-
ľuga:

1. osiguľava uvjete za tazvitak gospodaľskih,
dľuštvenih, komunalnih i dľugih djelätnosti od važ-
nosti za općinu,

2. osiguľava uvjete za uređenje prostoľa í urba-
nističko planiranje, te zaštitu čovjekovog okoliša, ako
posebnim zakonom nije to dľugačije odľeđeno,

3. vodi bľigu o uľeđenju naselja, kvaliteti stano-
vanja, o komunalnim objektima, te obavljanju komu-
nalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne in-
fľastľuktuľe, ako to zakonom nije drugačije odľeđeno,

4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti
bľige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdľavlju
(ambulante, domovi zdravlja i sI.), zdľavstvenoj zaštiti
životinja i zaštiti bilja, socijalnoj skľbi, kulturi,
tjelesnoj kulturi i špoľtu, ako to nije zakonom dľuga-
čije odľeđeno,

5. upravlja općinskom imovinom,
6. osniva javne ustanove i druge pľavne osobe, u

skladu sa zakonom, ľadi ostvaľivanja određenih go-
spodarskih, dľuštvenih, komunalnih i drugih socijal-
nih inteľesa i potľeba stanovnika,

?. obavlja i dľuge poslove koji su u neposľednoj
svezi s interesom općine za gospodaľski, kultuľni i
socijalni napredak, a nisu u nadležnosti drugih tijela,

B' uľeđuje i dľuga pitanja u sklađu sa zakonom

Članak g.

općinsko vijeće pojedine poslove iz samoupľavnog
djelokľuga čĺje je obavljanje od šiľeg inteľesa za
gľađane (pľostoľno uľeđenje i uľbanističko planiľanje,
zaštita okoliša, izgľadnja mľeže infľastľuktuľnih obje-
kata i dľ.) moŽe prenijeti na tijela županije Splitsko-
dalmatinske.

il _ oPĆINSKo VIJEĆE PoDGoRA l NJEGoVA
TIJELA

1. Položaja i nadležnosti općinskog vijeća Podgoľa

ČIanak 10.

općinsko vijeće Podgora u okviľu svog djelokľuga
obavlja poslove iz samoupľavnog djelokľuga grada i
poslove drŽavne upľave kada je to određeno zakonom.

Č]anak 11

općinsko vijeće Podgora u okviru samoupravnog
djelokľuga:

- donosi Statut općine,

- donosi odluke i dľuge opće akte kojima se
uređuju djelokľuga općine,

- donosi pľoľačun i zaključni račun općine,
_ donosi odluku o sticanju, otuđivanju i optere-

ćenju općinske imovine,

- utvľđuje unutaľnje ustľojstvo općinskog po-
glavaľstva,

- uređuje ustľojstvo i djelokľug općinskih
upľavnih tijela,

- biľa i razľješava pľedsjednika i potpredsjed-
nika općinskog vijeća, načelnĺka i članove općinskog
poglavarstva, ľadna tijela općinskog vijeća, te imenuje
i ľazrješava i druge osobe odľeđene ođlukom općin-
skog vijeća,

- osniva javne ustanove i dľuge pľavne osobe za
obavljanje gospodaľskih, dľuštvenih, komunalnih i
dľugih djelatnosti od interesa za stanovnike općine,

- donosĺ Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o dľugim pitanjima iz samoupľavnog
djelokruga općine.

Č]anak 12.

općinsko vijeće može pľenijeti obavljanje pojedi-
nih poslova na općinsko poglavaľstvo, osim:

- donošenja Statuta općine,

- donošenja pľoľačuna općine i zaključnog ra-
čuna,

- donošenje odluke o zaduživanju općine.

2' Sastav i izboľ općinskog vijeća

Članak 13.

općinsko vijeće Podgore broji 16 vijećnika'
U slučaju promjene bľoja vijećnika općinskog

vijeća utvľđenog Statutom, izabľani vijećnici ostaju na
dužnosti do kľaja izbornog ľazdoblja (do isteka man-
data).

U slučaju pľomjene područja općine Podgora
donijeti će se odluka o broju vijećnika općinskog
vijeća i provesti izboľi do broja koji je utvľđen u
odluci.

Č]anak 14.

Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po
postupku određenom u Zakonu o izboľu članova pred-
stavničkj.h tijela jedinica lokalne samoupľave i uprave.

ČIanak 15.

Funkcija vijećnika općinskog vijeća je počasna.
Vijećnici općinskog vijeća nemaju obvezujući

mandat i nisu opozivi.
Vijećnici općinskog vije a imaju pľavo pľisustvo-

vati sjednicama Vijeća, podnositi pľijedloge za donoše-
nje općih akata ĺ dľugih akata i mjera, te da postavljaju
pitanja iz samoupľavnog djelokruga gľada Makaľske
na sjednici Vijeća neposľedno ili pisanim putem pľed-
sjedniku općinskog vijeća.

Članak 16.

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo podnositi
Vijeću odluke i dľuge akte te pokretati i dľuga pitanja
iz njegovog djelokľuga'

Č]anak 1?.

Vijećnik općinskog vijeća ima pravo pľedlagati
Vijeću ľaspľavu o pitanjima koja se odnose na ľad
općinskog poglavaľstva, na izvľšavanje odluka ili na
ľad upľavnih tijela općine.

Vijećnik općinskog vijeća ima pľavo općinskom
poglavaľstvu i pročelnicima koji ľukovode upľavnim
tijelima općine postavljati pitanja koja se odnose na
njihov ľad i]i na poslove iz njihovog djelokruga. općin-
sko poglavarstvo i pročelnici dužni su odgovaľati na
postavljena pitanja na način i u rokovima odľeđenim
u ođluci o pľivľemenom poslovničkom ľedu.

ČIanak 1B.

Vijećnici općinskog vijeć.a za svoj ľad u Vijeću
imaju pľavo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu
zaradu u skladu s posebnom odlukom Vijeća'

3. Pređsjednik i potpľedsjednik općinskog vijeća

ČIanak 19.

općinsko vijeće ima pľedsjednika i potpľedsjed-
nika.

Pľedsjednik Vijeća pľedstavlja općinsko vijeće,
ľukovodi njegovim radom i ima ovlasti i obveze
utvľđene zakonom, ovom odlukom i odlukom o
pľivľemenom poslovničkom ľedu.

Potpredsjednik pomaže u ľadu pľeđsjedniku, za-
mjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spľiječenosti i
obavlja druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće
ili pľedsjednik.

Pľedsjednika i potpređsjednika bira općinsko vi-
jeće lz ľeda svojih vijećnika tajnim glasovanjem na
pľijedlog odbora za izbol- i imenovanja ili na prijedlog
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najmanje sedam vijećnika općinskog vijeća i na način
i po postupku koji je utvrđen odlukom o pľivľemenom
poslovničkom ľedu općinskog vijeća Podgoľe'

Članak 20.

općĺnsko vijeće će posebnom odlukom odľediti da
li će predsjednik, odnosno potpľedsjednik Vijeća duž
nost obavljati pľofesionalno.

4. Radna tijela

ČIanak 21.

općinsko vijeće osniva odboľe, komisije i dľuga
ľadna tijela za pripľemu i pľedlaganje odluka iz svog
djelokruga odnosno za obavljanje drugih poslova koja
im se povjeľavaju odlukom o njihovom osnivanju u
skladu sa odlukom o pľivľemenom poslovničkom ľe-
du.

Predsjednika i članove ľadnih tijela iz stavka 1.

ovog članka bira Vijeće iz reda svojih vijećnika javnim
glasovanjem.

općinsko vijeće na prvoj konstituiľajućoj sjednici
osniva:

- odboľ za ízbor i imenovanje,

- odboľ za statut i poslovnik,

- Mandatnu komisiju.

Članak 22.

odboľ za izbor i imenovanje ima predsjeđnika i
četiľi člana.

odboľ za izbor i imenovanje ľaspľavlja i predlaže
izboľ pľedsjednika i potpľedsjednika Vijeća, izbor
načelnika, zamjenika načelnika i općinskog poglavar-
stva, te izboľ članova ľadnih tijela općinskog vijeća'

Članak 23.

Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika i
četiľi člana.

odbor za statut i poslovnik ľaspľavlja i pľedlaŽe
Statut općine' Poslovnik općinskog vijeća, te pľedlaŽe
pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Po-
slovnika, te može pľedlagati donošenje odluka i drugih
općih akata iz nadležnosti općinskog vijeća, te obavlja
i dľuge poslove utvľđene ovom odlukom i odlukom o
pľivremenom poslovničkom ľedu.

ČIanak 24.

Mandatna komisija ima pľedsjednika i dva člana'
Mandatna komisija raspľavlja o pitanjima koja se

odnose na mandatna pľava vijećnika.

5. Tainik općine

Č]anak 25.

općina ima tajnika.
Tajnik pľipľema sjednice općinskog vijeća i Po-

glavarstva i upozoľava ih na kľšenje zakonitosti.
Tajnik općine svoju dužnost obavlja pľofesional-

no.
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rv _ oPĆINSKo PoGLAvARsTvo

Članak 26.

općinsko poglavaľstvo obavlja poslove iz svog
djelokľuga na osnovi i u okviľu zakona, ove odluke i
dľugih akata općinskog vijeća.

općinsko poglavaľstvo odgovoľno je u skladu sa
zakonom općinskom vijeću za obavljanje poslova iz
svog djelokľuga.

općinsko poglavaľstvo o svom ľadu dužno je iz-
vješćivati Vijeće.

općinsko vijeće moŽe zahtijevati da mu Poglavar-
stvo podnese izviješće o cjelokupnom ľadu ili o pojedi-
nim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Članak 27'

Poglavaľstvo u okviľu svog djelokruga:

- pľipľema pľijedloge općih akata koje donosi
općinsko vijeće, te daje mišljenje o pľijedlozima odlu-
ka koje podnesu drugi ovlašteni predlagači,

- izvľšava ili osiguľava izvľšavanje općih akata
općinskog vijeća, pľostoľnih i uľbanističkĺh planova,
te dľugih akata općinskog vijeća,

- upľavlja nekľetninama i pokľetninama, kao i
pľihodima i ľashodima općine,

- utvľđuje pľijedlog godišnjeg proračuna općine
i zaključni ľačun, te odluke o pľivľemenom financiľa-
nju,

- utvľđuje pľijedlog ustľojstva upľavnih tijela
općine ĺ usmjeľava njihovo djelovanje u obavljanju
poslova iz samoupľavnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne upľave koji se obavljaju u općini, te
nadziľe njihov ľad,

- imenuje i ľazľješava tajnika,

- pľedlaže osnivanje mjesnih odboľa,
_ obavlja i dľuge poslove utvrđene zakonom,

ovom odlukom i dľugim općim aktima općinskog
vijeća ili po njegovom ovlaštenju.

Č]anak 2B.

općinsko poglavaľstvo bľoji 9 članova.
Načelnik je po svom položaju pľedsjednik općin-

skog poglavarstva.
Tajnik općine je po svojoj funkciji član općinskog

pogIavaľStVa.

ČIan Poglavaľstva može se zadužítí za odľeđeno
područje iz djelokruga lokalne samouprave.

ČIanak 29.

općinsko poglavaľstvo u obavljanju poslova iz
svog djelokľuga suľađuje s poglavaľstvima dľugih je-
dinica lokalne samoupľave i upľave kao i s dľugim
pľavnim osobama te jedinicama mjesne Samoupľave.

ČIanak 30.

Članovi općinskog poglavaľstva koji duŽnost ne
obavljaju profesionalno imaju pľavo na naknadu tľo-
škova, odnosno izgubljenu zaraďu u skladu s poseb-
nom odlukom općinskog vijeća.

Članak 31'

općĺnsko poglavaľstvo će svojom odlukom o pľi-
Vremenom poslovničkom ľedu, do donošenja statuta,
urediti ustľojstvo, način ľada i odlučivanja kao i dľuga
pitanja od značenja za raď Poglavaľstva.

v - NAčELNIK

Članak 32'

Načelnik zastupa općinu i nositelj je izvľšne vlasti
općine.

Članak 33.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupľavnog
djelokľuga općine:

- pľovodi odluke op inskog vijeća i odgovoran je
Vijeću za njihovo provođenje,

- ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povľije-
đen zakon ili dľugi pľopis, te ć.e zaftaźiti od Vijeća da
se u ľoku od 15 dana otklone uočeni nedostaci' Ako
općĺnsko vijeće to ne učini dužan je u ľoku od ? dana o
tome obavijestiti organ sľedišnje državne upľave
ovlašten za nadzot nad zakonĺtošću rada jedinice
lokalne samoupľave i upľave,

- vodi brigu o upľavljanju općinskom imovínom
i naľedbodavac je za izvľšenje općinskog proľačuna,

- neposredno ispľed općinskog poglavalstva
usmjeľava rad općinske upľave i potpisuje akte koje
oni donose u okviľu svog djelokľuga,

- obavlja i dľuge poslove utvľđene zakonom,
ovom odlukom i odlukama općinskog vijeća.

Zamjenik načelnika pomaže načelniku u obavl-
janju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju
njegove spriječenosti i odsutnosti, te obavlja i dľuge
poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

VI _ AKTI OPCINE

1. Akti općinskog vijeća

Članak 3?.

općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte iz
nadležnosti općine na način i po postupku koji je
utvľđen Poslovnikom.

općinsko vijeće donosi zaključke kada u skladu sa
zakonom ľješava u pojedinačnim slučajevima'

Članak 3B.

Svi opći akti koje donosi općínsko vijeće moľaju
biti javno objavljeni na način dostupan gľađanima, a
obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči u sjedištu
općine kao i na dľugim mjestima na podľučju općine.

2. Akti općinskog poglavaľstva

Č]anak 39.

općinsko pog]avarstvo u poslovima iz svog djelok-
ľuga donosi naľedbe, uputstva, pľavila kada odlučuje o
općim stvaľima te zaključke i ľješenja kada u skladu sa
zakonom odlučuje o pojedinačnim stvarima.
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Č]anak 34'

Načelnik ľukovodi ľadom općinskog poglavar-
stva, saziva sjednice Poglavaľstva i pľedsjedava im, te
potpisuje akte Poglavarstva.

Načelnik je odgovoľan Županu za obavljanje
povjerenih poslova državne uprave na podľučju op-
ćine'

Načelnik obavlja i druge poslove utvrđene Statu-
tom u skladu sa zakonom.

ČIanak 35.

Načelnika biľa općinsko vijeće na pľijedlog od-
boľa za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Načelnik funkciju obavlja profesionalno i]i volon-
terski, a isto će se odľediti u ľoku od 6 mjeseci
donošenje Statuta općine,

Članak 36.

Načelnik ima zamjenika.
Zamjenik načelnika biľa se na način i po postupku

propisanom za izboľ načelnika.
Zamjenik nače]nika funkciju obavlja pľofesio-

nalno ili volonteľski, a isto će se odrediti u ľoku od 6

mjeseci donošenjem Statuta općine'
Načelnik, njegov zamjenik i ostali članovi općin-

skog Poglavaľstva kada dužnost obavljaju volonteľski,
imaju pravo na naknadu troškova, odnosno na izgubl-
jenu zaradu u skladu sa odlukom Vijeća'

VII _ JAVNOST RADA I ODGOVORNOSTI

Članak 40'

Rad općinskog vijeća, općinskog poglavaľstva i
općinske upľave je javan.

Čtanak 41.

Javnost ľada općinskog vijeća, općinskog pogla-
varstva i općinske upľave osiguľava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i đľugim
oblici ma javnog informiranja,

- objavljivanjem općih akata i dľugih dokume-
nata na način pľopisan ovom odlukom.

Članak 42.

općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji
podaci iz ľada i nadležnosti Vijeća, Poglavarstva i
općinske upľave se ne mogu objavljivati, jeľ pľeds-
tavljaju tajnu, te odľeđuje načĺn njihovog čuvanja'

Članak 43.

Izabľani i imenovani čelnici u općini obavljaju
svoju funkciju na osnovi i u okviľu Ustava Republike
Hľvatske, zakona i ove odluke, te dobivenih ovlaštenja
i osobno su odgovorni za obavljanje svoje funkcije.
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VIII - OBAVLJANJE UPR,AVNIH I DRUGIH
STRUČNIH PoSLovA Iz DJELoKRUGA
oPĆINE

Članak 44.

Za obavljanje upľavnih poslova iz samoupľavnog
djelokľuga općine, kao i poslova državne uprave
pľenijetih na općinu, osniva se općinska upľava bez
podjele na odjele.

općinskom upravom upľavlja tajnik kojega na
temelju javnog natječaja imenuje općinsko poglavaľ-
stvo.

Ako tajnik ne bude izabľan za člar'a Poglavarstva
prestaje mu dužnost tajnika.

Do izbora tajnika, njegovu dužnost obavlja vršilac
dužnosti općinskog tajnika.

Unutrašnji ustroj općinske uprave, uvjeti i način
raspisivanja natječaja djelatnika i tajnĺka uľeđuje se
posebnom odlukom Vijeća.

Članak 45.

Pročelnik može biti član Poglavaľstva koga biľa
Vijeće sukladno odľedbama Zakona o lokalnoj samou-
pravi i upravi i ove ođluke, kojima je uređen izbor
članova Poglavarstva'

Ako pľočelnik ne bude izabľan za člana Poglavar-
stva ne prestaje mu dužnost pľočelnika.

Pľočelnici su za svoj rad odgovoľni načelniku.
Imenovanja, ľazľješenja, odgovornost, kao i dľuga

pitanja u svezi ľada pľočelnika provodi se na način i po
postupku koji je utvrđen zakonom i odlukom općin-
skog vijeća'

ČIanak 46'

obavljanje stručnih i uredskih poslova za potľebe
općinskog vijeća i općinskog poglavarstva obavlja
općinska uprava.

ČIanak 4?.

općinska uprava u okviru svog djelokľuga i
ovlasti:

_ neposredno izvršavaju odluke i dľuge opće akte
općínskog vijeća i osiguravaju njihovo provođenje,

- neposľedno izvľšavaju poslove dľžavne uprave
kada su ti poslovi pľenijeti u djelokľug općine,

_ pľate stanje u područjima za koje su osnovani i
o tome izvješćuju općinsko poglavaľstvo,

- pľipremaju nacľte odluka i dľugih općih akata
koje donosi općinsko vijeće, nacľte akata koje donosi
Poglavaľstvo, te priprema izvješ a, analize i dľuge
mateľijale iz svog djelokruga za potľebe općinskog
vĺje a i Poglavarstva,

- pružaju stľučnu i dľugu pomoć građanima u
okviru pľava i ovlasti općine,

- podnose izviješće općinskom vijeću i Pogla-
varstvu o svom ľadu,

_ obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

IX - NEPOSEEDNO SUDJELOVANJE GRADANA
U oDLUčtvANJU t PRAvo INICIJATIVE

ČIanak 48'

Gľađani mogu neposľedno sudjelovati u odluči-
vanju o lokalnim poslovima putem referenduma, u
skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 49'

Refeľendum se može ľaspisati ľadi odlučivanja o
pľijedlogu o pľomjeni odluke o ustrojstvu općine,
pľijedlogu za pľomjenu podľučja općine, o pľijedlogu
općeg akta i dľugog pitanja iz djelokľuga općine, kao o
dľugim pitanjima odľeđenim zakonom i ovom odlu-
kom.

Referendum, temeljem odľedaba zakona i ove
odluke ľaspisuje općinsko vijeće na pľijedlog 1/3
članova vijeća, na prijedlog Poglavaľstva, odnosno 1/5
mjesnih odbora na području općine.

Pľavo glasovanja na ľeferendumu imaju gľađani
koji imaju pľebivalište na području općine i isti su
upisani u popis biľača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za
općinsko vijeće.

općinsko vije e moŽe fuažiti mišljenje od mjesnih
odboľa o pľijedlogu općeg akta ili dľugog pitanja iz
djelokruga općine, kao i o dľugim pitanjima koja su
odľeđena zakonotn ili ovom odlukom.

Članak 50.

Gľađani imaju pľavo pľedlagati općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili ľješavanje odľeđenog
pitanja iz njegove nadležnosti.

o prijedlogu iz stavka 1' ovog članka općinsko
vijeće moľa ľaspľavljati, ako ga potpisom podľži
najmanje 10% biľača upisanih u popis biľača općine,
te se moľa dati odgovor podnositeljima pľijedloga
najkasnije u roku od tľi mjeseca od pľijema pľijedloga.

Svaki gľađanin ima pľavo općinskom vijeću i
njegovim tijelima slati predstavke i pritužbe te davati
prijedloge i na njih dobiti odgovoľ.

X - MJESNA SAMOUPRAVA

ČIanak 51.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog
sudjelovanja gľađana u odlučivanju o lokalnim poslo-
vima od neposľednog i svakodnevnog utjecaja na život
i rad gľađana.

Posebnom odlukom po istom postupku kako je
donijeta i ova odluka utvrditi će se bľoj mjesnih
odbora.

ČIanak 52.

Pľijedlog za osnivanje mjesnog odboľa mogu dati
građani i njihove organizacije i udľuženja, općinsko
vijeće i općinsko poglavaľstvo.

Članak 53.

Pľijedlog za osnivanje mjesnog odboľa ľaspľavlja
se na zboru gľađana naselja iti dijela naselja, koji
saziva načelnik. Da bi se mogla donijeti odluka o
osnivanju mjesnog odboľa zboru gľađana moľa pľisu-
stvovati najmanje 10% biľača upisanih u popis biľača
naselja iti dijela naselja. Odluka o osnivanju mjesnog
odbora punovažna je ako se za nju izjasni većina
pľisutnih građana na zboru.

Članak 54.

Mjesni odboľ na pođľučju za koje je osnovan
obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za
potrebe građana, kao što je:

- uređenje mjesta, izgľadnja i odrŽavanje manjih
paľkova, dječjih igrališta, rekreacionih špoľtskih igľa-
1išta,

- izgľadnja i odľžavanje objekata koji sluŽe za
svakodnevne potľebe gľađana (paľkiľališta, nogostu-
pa' poljskih putova, ttźnica, mjesne kanalizacije, vo-
dovoda i sl.,

- čišćenje javnih povľšina, odvoz smeća, odvod-
nja atmosfeľskih voda, zaštíta okoliša i dr.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
članka osiguľavaju se putem proľačuna općine, dopľi-
nosa građana, odnosno drugih prihoda iz ĺmovine
mjesnog odbora.

Članak 55.

oľgani mjesnog odbora su savjet mjesnog odbora
i pľedsjednik savjeta'

Savjet mjesnog odbora biľaju građani s podľučja
mjesnog odboľa koji imaju biľačko pravo. "Mandat
članova savjeta traje četiri godine.

Savjet mjesnog odbora donosi pľogTam rada mje-
snog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan
i zaključni ľačun, te obavljaju i dľuge poslove utvrđene
zakonom i ovom odlukom.

Članak 56.

Savjet mjesnog odbora biľa pľedsjednika savjeta
iz reda svojih članova na vľijeme od četiľi godine'

Predsjednik savjeta pľedstavlja mjesni odbor i za
svoj rad odgovoran je savjetu odnosno načelníku.

Savjet mjesnog odbora može ukazati nepovjeľenje
pľedsjedniku savjeta.

Pľijedlog za pokľetanje povjeľenja pľedsjedniku
savjeta može dati najmanje 1/3 članova savjeta, kao i
najmanje 5% biľača s podľučja mjesnog odbora.

Članak 5?.

Savjet mjesnog odbora u skladu sa ovom odlukom,
ľadi raspľavljanja o potrebama i inteľesima građana,
te davanja prijedloga za ľješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može osnivati mjesne zboľove građana.

Mjesni zbor gľađana osniva se za dio podľučja
mjesnog odboľa koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od
dľugih dijelova naselja (đio naselja, stambeni blok i
sl.).

Članak 5B.

Mjesni zboľ gľađana saziva savjet mjesnog odboľa,
u sklađu sa ovom ođlukom.

Mjesni zboľ građana ima predsjednika kojeg biľa
iz reda građana na način pľopisan pravilima mjesnog
odbora.

Članak 59'

Nadzor nad zakonitošću ľada oľgana mjesnog od-
bora, obavljaju u svom đjelokľugu upľavni odjeli op-
ćine.

Upravni odjeli iz stavka 1' ovog članka imaju
pravo i obvezu pľedložiti načelniku da pokľene postu-
pak kod općinskog vijeća za raspuštanje savjeta mje-

snog odboľa, odnosno ľazrješenje od dužnosti preds-
jednika savjeta mjesnog odboľa ako u svom ľadu
učestalo kľše pravila mjesnog odboľa i ne izvršavaju
povjeľene im poslove.

xI - PRELAZNE I zAvRŠNE oDREDBE

Članak 60.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju
pitanja iz samoupravnog djelokruga općine sukladno
posebnim zakonima na podľučju općine pľimjenjivat
će se akti Skupštine općine Makarska, a koji su važili
na području općine Makaľska do dana konstituiranja
općinskog vijeća Podgoľe.

općinsko vijeće će posebnom odlukom preuzeti
važenje općih akata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" - službenom glasilu.
KLASA: 021-05/93-01/01
Podgora, 16. tľavnja 1993.

Predsjedavajući:
Nikola Vela,'v.r.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samou-
pľavi i upľavi ("Narodne novine*, bľ' 90/92), na
sjednici Vijeća općine Podgoľa, odľžanoj dana 16.
tľavnja 1993. godine, donosi se

ODLUKA
o privľemenom poslovničkom ľedu

Vijeća općine Pođgora

I _ oPĆE oDBEDBE

Članak 1.

ovom odlukom o pľivremenom poslovničkom ľe-
du Vijeća općine (u daljnjem tekstu odlukom) uľeđuje
se, do donošenja Poslovnika, unutaľnje ustľojstvo i
način ľada Vijeća i to:

- postupak konstituiľanja općinskog vijeća,

- prava i dužnosti vijećnika općinskog vijeća,

- izbor pľedsjednika, potpľedsjednika vijeća,

- izbor i pľovođenje postupka odgovoľnosti na-
čelnika i članova Poglavaľstva općine,

- izbor i način rada tijela Vijeća,

- vrste akata Vijeća,

- dľuga pitanja važna za ľad Vijeća.

II - KoNSTITUIRANJE VIJEĆA, PoČETAK oBA-
VLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA I PRES-
TANKA NJIHOVOG MANDATA

Članak 2.

Vijeće je konstituiľano na dan kada se' sazvano
od predsjednika dosađašnje Skupštine općine Makaľ-
ska, sastalo na prvo zasjedanje uz uvjet da sjednici
pľisustvuje većina Vijećnika.
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Članak 3.

od dana konstituiľanja općinsko vijeće, pa do
dana pľestanka mandata vijećnika, ima sva prava i
duŽnosti odľeđena Ustavom Republike Hľvatske, Za-
konom i ovom odlukom.

Pľvoj sjedni", on:ľ.oľgnur,"u" pľedsjedava, do
izboľa pľedsjednika, dobno najstaľiji vijećnik'

općinsko',,"u",,łj *"lJ"t.,,, Lo*iri1,r'
Mandatna komisija biľa se na pľvoj sjednici na

pľijedlog pľedsjedavatelja ili najmanje pet vijećnika.

Mandatna komisija:

- na konstituiľajućoj sjednici izvješćuje općin-
sko vijeće o pľovedenim izborima i imenima izabľanih
vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost
vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji urnjesto njih
počinju obavljati duŽnost vijećnika,

- pľedlaže odluku o prestanku mandata vijećni-
ka, kada se ispune zakonom pľedviđeni uvjeti i izvješ
ćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak manda-
ta zamjeniku vijećnika.

Članak 6'

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izboľima pľedsjedatelj izgovaľa pľisegu sljedećeg sad-
tžaja

"Prisežem da ću pľava i obveze člana općinskog
vijeća Podgoľe obavljati savjesno i odgovorno ľadi
gospodaľskog i socijalnog pľobitka općine i Republike
Hrvatske, da ću se u obavljanju duŽnosti vijećnika
pľidľŽavati Ustava Republike Hľvatske, zakona i Sta-
tuta općine i da ću štititi ustavni poľedak Republike
Hrvatske."

Svaki vijećnik potpisuje tekst pľisege i predaje je
pľedsjedniku nakon završetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavlja-
ti dužnost vijećnika, polažu pľisegu na pľvoj sjednici
na kojoj su nazočni.

Vijećniku 
"ru,"rľľ'T,Je" 

p.".t"1" mandat u
slučajevima utvľđenim Zakonom.

Danom podnesene ostavke vijećnika njegov za-
mjenik poěinje obavljati dužnost vijećnika.

Ako ovom "u'"o"ľ ľľ jr,re"ĺi:. 
utvrđeno, op-

ćinsko vijeće donosi odluke javnim glasovanjem veći-
nom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina
vijećnika općinskog vijeća.

Nakon obavljene i::ľ ]o.'or, se odluka o pri-
vľemenom poslovničkom ľedu općinskog vijeća.

odluka se donosi većinom glasova svih vijećnika.

III _ IZBOR TEMELJNIH RADNIH TIJELA,
PREDSJEDNIKA T POTPEEDSJEDNIKA VI.
JEĆA I IZVBŠNIH TIJELA JEDINICE Lo_
KALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

ČIanak 10'

Nakon donošenja odluka, odluke o pľivľemenom
ustrojstvu općine Podgora i odluke o pľivľemenom
poslovničkom redu Vijeća općine Podgoľa, na konsti-
tuirajućoj sjednici biľa se odbor za izboľ i imenovanje
i odboľ za statut i poslovnik'

Pľedsjednik i članovi odbora iz stavka 1. ovog
članka biľaju se na pľijedlog predsjedatelja ili na-
jmanje 1/3 vijećnika, s tim da je njihov sastav pľibližno
ľazmjeľan stľanačkom sastavu općinskog vijeća.

Članak 11'

Po izboľu odbora iz članka 10. ove odluke, na
konstituirajućoj sjednici Vijeća pľistupa se izboru
predsjednika i potpredsjednika Vijeća.

Predsjednik i potpľedsjednik Vijeća biľaju se na
pľijedlog odboľa za izbor i imenovanje ili najmanje
1/3 vijećnika tajnim glasovanjem.

Članak 12'

Načelnika i zamjenika načelnika bira općinsko
vijeće većinom glasova svih vijećnika na prijedlog
odboľa za ízbot i imenovanje ili najmanje 1/3 vijeć-
nika, tajnim glasovanjem.

Članak 13.

Članove općinskog poglavaľstva biľa Vijeće na
pľijedlog nače]nika tajnim glasovanjem.

Izabrani su članovi Poglavarstva koji dobiju ve-
ćinu glasova svih vijećnika.

Članovi Poglavaľstva u pľavilu su pľočelnici
upravnih odjela jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 14'

Načelnik i članovi Poglavaľstva nakon izbora daju
pl'ed Vijećem svečanu pr'isegu.

Tekst svečane prisege glasi:

"Pľisežem da ću duŽnost načelnika i člana Pogla-
vaľstva obnašati savjesno i odgovoľno i držati se
Ustava Republike Hľvatske, zakona i odluka Vijeća, te
da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za
svekolíki napľedak Republike Hľvatske i općine
Podgora."

Iv _ PRAVA I DUŽNoSTI VIJEĆNIKA

a) Pľisustvovanje siednicama

Članak 15.

Vijećnik ima pravo i dužnost prisustvovati sjedni-
cama i sudjelovati u radu op inskog vijeća, kao i u
radu radnih tijela Vijeća čiji je član.

Članak 16.

Vijećnik je duŽan obavljati zaďaće, koje mu u
okviru svog djelokľuga povjeľi općinsko vijeće ili
ľadno tijelo kojega je član.

b) Podnošenje prijedloga

Članak 1?.

U obavljanju plava i dužnosti vijećnik može
pokretati ľaspľavu o pitanjima iz djelokľuga općin-
skog vijeća, te podnositi pľijedloge za donošenje
odluka i drugih akata.

Članak 1B.

U pľipremanju svog prijedloga za donošenje od-
luka ilĺ drugog akta vijećnik ima pľavo tražití stľučnu
pomoć od Stručne službe općinskog vijeća ili upľavnih
odjela.

c) Postavljanje pitanja, tľaženie izvješća i podataka

Članak 19'

Vijećnik ima pľavo postavljati pitanja koja se
odnose na ľad i djelokľug općinskog vijeća, odboľa i
drugih ľadnih tijela, Poglavaľstva i njihovih tijela'
Stľučnih s]uŽbi i oľganizacija koje obavljaju poslove
za općinsko vijeće.

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom
obliku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se predaju na
sjednici, a usmena pitanja postavljaju se na zavľšetku
sjednice.

Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici
općinskog vijeća moľaju biti sažeta i kratka.

Članak 20.

Na zahtjev vijećnika, Stľučne sluŽbe koje obavl-
jaju poslove za potľebe pľedstavničkog tijela dužne su
vijećniku pruŽiti izviješće i podatke potľebne za
obavljanje njegove dužnosti, a koja se odnose na
pitanja iz njihovog djelokľuga, kao i druge podatke s
kojima ľaspolažu.

Izvješća se daju najkasnije u roku od 15 dana u
pisanom obliku.

Članak 21.

Vijećnik ima pľavo tražítí izvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća, načelnika i pľedsjednika
radnog tijela o pitanjima koja se odnose na ľad istih.

Vijećnik se ľedovno ili pľavodobno informiľa o
svim pitanjima iz djelokľuga Vijeća i radnih tijela'

đ) Međustľanačko viieće općine

Čtanak 22.

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapľeđivanje ľada, te razvijanja
drugih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijeć-
nika može se osnovati Međustľanačko vijeće općine.

Pľavilinra koje donosi Vijeće utvľđuje se ustľoj-
stvo, zadaci i način ľada te pľava i đuŽnosti članova
Međustľanačkog vijeća.

Pľostor, sľedstva i dľuge uvjete za ľad Međustľa-
načkog vijeća osiguľava općinsko vijeće'

Članak 23.

U općinskom vijeću moŽe se osnovati klub člano-
va pľema stranačkoj pľipadnosti, te klubovi nezavi-
snih članova. Klub moľa imati najmanje tri člana.

I(lubovĺ iz stavka 1. ovog č]anka obvezni su o
svom osnivanju obavijestitĺ predsjednika općinskog
vijeća, pľiloŽiti pľavila ľada te podatke o vijećnicima.

Prostoľ, sľedstva i druge uvjete za ľad kluba
osiguľava općinsko vijeće'

v - PREDSJEDNIK' PoTPEEDSJEDNIK VIJEĆA

Članak 24.

Pľedsjednik Vijeća:

- pľedstavlja i zastupa Vijeće'

- pľedsjedava i odľžava ľed na sjednicama Vi-
jeća,

- pokreće inicijativu za ľazmatľanje i ľaspravu o
pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

- saziva sjednicu Vijeća,

- bľine se o ľadu Vijeća i dľugih tijela,

- bľine se o suľadnji Vijeća sa vijećima dľugih
općina,

- bľine se o pľovođenju načela javnosti i ľada
Vijeća,

- bľine se o pľimjeni Poslovnika Vijeća, te
ostvaľivanju pľava vijećnika,

- potpisuje od]uke i dľuge akte koje donosi
vijeće,

- obavlja i druge poslove utvľđene ovom odlu-
kom.

Potpľedsjednik Vijeća zamjenjuje pľedsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spľiječenosti i obavlja i
druge poslove što mu ih povjeri predsjednik iti Vijeće.

VI - RADNA TIJELA

Članak 25'

Radna tijela Vijeća osnivaju se odlukom, kojom se
utvľđuje njihov sastav i djelokľug.

Radno tijelo ima pľedsjednika i odľeđen bľoj
članova koji se biľaju među vijećnicima, tako da je
sastav ľadnog tijela pľibliŽno ľazmjeľan stľanačkom
sastavu Vijeća.

Članak 26.

U ľadnim tijelima ľazmatraju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vijeću.

U ľadnim tijelima razmatraju se mišljenja, pľinrjedbe,
pr'ĺjeďozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka i
drugth općih akata ili koja su važna za gospodarstvo i
druge djelatnosti od inteľesa za gľađane.

t
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Članak 2?.

Pľedsjednik ľadnog tijela Vijeća oľganiziľa ľad
radnog tijela, pľedlaŽe dnevni ľed i pľedsjedava
sjednĺcama.

Sjednice ľadnog tijela saziva pľedsjednik na
osobni poticaj, a duŽan ju je sazvati na osnovi
zaključka pľedstavničkog tijela, na zahtjev pľedsjed-
nĺka pľedstavničkog tijela ili dva čIana radnog tijela.

Pľedsjednika radnog tijela u slučaju spľiječenosti
ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi ľadno
tijelo.

Članak 2B.

Radna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici prisustvuje većina čIa-
nova.

o ľadu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

vu - oDNoS VIJEĆA I PoGLAVARSTVA I
UPRAVNIH TIJELA

Članak 29.

Poglavaľstvo je odgovoľno Vijeću za svoj ľad i za
odluke koje donosi.

Članak 30.

Vijeće moŽe ľaspľavljati o pitanjima što se odnose
na ľad Poglavaľstva a osobito u svezi njegove odgovoľ-
nosti za pľovođenje ođluka koje je donijelo Vijeće te
odgovornosti za stanje u pojedinom podľučju, kao i za
izvršavanje odluka i dľugih akata Vĺjeća, te usmjera-
vanje i usklađivanje ľada odjela upravnih tijela.

Raspľava o tim pitanjima može se pokrenuti
povodom odluke ili dľugog akta, izvješća o ľadu
Poglavaľstva i dľugih pitanja što su u djelokrugu
Vijeća'

ČIanak 31.

Postupak odgovornosti Poglavarstva pľovodi se
pľema odľedbi članka 39' i 40. Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi (>Narodne novine. 90/92).

Članak 32.

Djelatnici oćinske upľave imaju pľavo i dužnost
sudjelovati u ľadu na sjednici Vijeća i ako nisu njihovi
članovi kada se ľaspľavlja o pľijedlogu akata kojima
se uľeđuju pitanja iz njihova djelokruga i kada se
ľaspľavlja o drugim pitanjima koja su od inteľesa iz
djelokruga općinske upľave'

VIII - AKTI

Akti Vije a

ČIanak 33.

Vijeće u ostvarivanju svojih pľava i dužnosti obav-
lja Ustavom, zakonom i Statutom utvľđene poslove i
u svezi s tim donosi odluke, planove, pľeporuke, za-
ključke i druge opće akte.

Članak 34'

Radna tijela Vijeća donose zaključke, pľepoľuke i
rješenja.

Članak 35.

odlukom se uređuju dľuštveni i drugi odnosi za
gr-ađane' pľavne osobe i udruge gľađana' utvľđuju se
njihova pľava i duŽnosti, odnosno dľuga pitanja od
općeg interesa za općinu kad je to zakonom ili
Statutom pľopisano.

Pľepoľukom Vijeće izražava mišljenje o pojedinim
pitanjima od općeg inteľesa i načinima ľješavanja
pojedinih pľoblema, ukazuje na vaŽnost pojedinih
pitanja koja se odnose na pľimjenu lJstava, zakona i
dľugih akata što ih donosi Vijeće, izĺ-ažava mišIjenje u
svezi usklađivanja odnosa i međusobne suľadnje s
dľugim gradovima, općinama i županijama u pitan-
jima od zajedničkog inteľesa te se pľedlaže način i
mjeľe koje bi se tľebale poduzimati ľadi rješavanja
pojedinih pitanja u skladu sa njegovim inteľesima'

Članak 36.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišl-
jenje ili utvľđuje obveza Poglavaľstva, upravnih odjela
u pľipremanju pľijedloga akata i mjeľa za pľimjenu
odluka Vijeća.

Zaključkom se ľješavaju i druga pitanja iz djelok-
ľuga Vijeća, ľadnih tijela i Stľučne s]užbe Vijeća.

1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata

a) Pokĺetanje postupka

Članak 37

Postupak za donošenje odluka, odnosno drugog
akta pokľeće se prijedlogom Za donošenje odluke,
odnosno dľugog akta.

Članak 3B.

Pľavo pľedlagati donošenje odluka i drugih akata
ima svaki vijećnik, ľadna tijela vijeća i pľedsjednik
Poglavaľstva.

Članak 39.

Inicijativu za donošenje odluke i dľugih akata
Vijeća mogu davati građani i pľavne osobe te upľavni
odjeli.

b) Prijedlog za donošenje odluke

Članak 40

Pľijedlog za donošenje odluke moľa sadľŽavati
pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu stanja, koje
tľeba urediti odlukom, ocjenu potľebnih sľedstava za
pľovođenje odluke i tekst pľijedloga odluke s obľazlo-
ženjem.

2. Podnošenje pľiiedloga za donošenje odluke

Članak 41.

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
podnosi se pľedsjedniku Vijeća.

Pľedsjednik Vijeća upućuje pľimjeľak nacrta od-
luke nadleŽnom radnom tijelu Vijeća'

Pľijedlog za donošenje odluke s nacľtom odluke
uputit će pľeđsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavaľ-
stvu, ako ono nije pľedlagač.

Članak 42'

o prijedlogu za donošenje odluke s pľijedlogom
od]uke raspraviti će Vijeće, najkasnije u roku od 30
dana od podnošenja pľedsjedniku Vijeća.

Članak 43.

Pošto se zavľši ľaspľava o prijedlogu odluke, Vije-
ća mogu prijedlog odluke usvojiti, ne pľihvatiti ili
vratiti pľedlagaču na dopunu u sklađu sa poslovnikom.

Ako Vijeće ne pľihvati pľijedlog odluke, prijedlog
se ne može podnijeti ponovno prije isteka ľoka od g0
dana, ako Vijeće ne odluči dľugačije'

Članak 44.

Pitanja u svezi s amandmanima na pľijedlog odlu-
ke, pitanja oko hitnog postupka za donošenje odluka
i dľugih akata, o javnoj ľaspľavi, potpisivanje, objav-
ljivanje i ispľavci akata, te postupak za donošenje
autentičnog tumačenja odluka i drugih akata uľediti
će se poslovnikom.

1. Dnevni ľed

ČIanak 4B.

Dnevni ľed sjednĺce utvľđuje se na početku
sjednice.

Pľedsjednik Vijeća stavlja na ľaspľavu pľijedlog
dnevnog ľeda.

Pľedsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog ľeda
sve pľedmete iz djelokľuga Vijeća, što su mu ih u
ľokovima i na način pľedviđen Poslovnikom podnijeli
ovlašteni pľedlagači.

Ako pľedsjednik Vijeća nije u pľijedlog dnevnog
ľeda unio pľedmet, što ga je bio pľedložio ovlašteni
pľedlagač u ľoku i na način pľedviđen Poslovnikom, a
predlagač ostane pri svom pľijedlogu, o prijedlogu se
odlučuje na sjednici bez ľasprave. Isto tako se postupa
sa pľijedlogom što ga ovlašteni predlagač podnese
poslije sazivanja sjednice Vijeća'

o pľijedlogu dnevnog reda glasuje se >ZA< ili
"PRoTIV" Većinom glasova pľisutnih vijećnika.

2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu

Članak 49.

Sjednici Vijeća pľedsjedava pľedsjednik Vijeća.
Pľedsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen,

zamjenjuje potpredsjednik.
Ako je i potpľedsjednik odsutan ili spľiječen, Vije-

ću predsjedava pľedsjedatetj koga izabeľe Vijeće. Do
izbora pľedsjedatelja sjednici Vijeća predsjedava naj-
staľiji član Vijeća.

u

,

)

IX - POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 45'

Sjednicu Vijeća saziva pľedsjednik Vijeća na te-
melju zaključka Vijeća ili na osobnĺ poticaj'

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vije-
ća kada to ttaži navodeći ľazloge za sazivaĺje, 7/5
vijećnika, ľadno tijelo Vijeća ili načelnik'

Članak 46.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u
pravilu, pet dana prije sjednice, a ako postoje opľavda-
nitazlozi koji se moľaju obľazložiti, taj rok može biti
i kraći. Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog ľeda,
svi spisi koji se odnose na pľijedlog dnevnog reda i
zapisnik o ľadu s prethodne sjednice'

Članak 4?.

Kada se o nekom pitanju ľaspľavlja bez prisutno-
sti javnosti, mateľijal za takvu ľaspravu ne mora se
dostavljati u pisanom obliku.

o odľŽavanju sjednice Vijeća bez pľisutnosti jav-
nosti odlučuje predsjednik Vijeća.

Pľije prelaska na razmatľanje pitanja iz pľethod-
nog stavka predsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija
prisutnost nije potrebna, da napuste dvoľanu a zatim
će članove Vijeća obavijestiti o razlozima održavanja
sjednice bez prisutnosti javnosti.

Članak 50.

U ľadlr i odlučivanju na sjednici Vijeća ima pľavo
sudjelovati svaki vĺjećnik.

U ľadu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez pľava
odlučivanja načelnik i članovi Poglavarstva općine, te
predstavnici upravnih odjela.

Pročelnici upľavnih odjela i Stľučne službe Vijeća
dužni su pľisustvovati sjednicama Vijeća, kada su na
dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih oľgana i po
potľebi davati objašnjenja i odgovoľe na pitanja vijeć
nika.

Članak 51.

Sjednici Vijeća mogu prisustvovati i gľađani, osim
ako se iz opravdanih razloga sjednica odľžava bez
pľisustva javnosti.

3. održavanje ľeda na sjednici

Članak 52.

Ređ na sjednici osĺgurava predsjednik

Za povredu reda na sjednici predsjeđnik može
izrećĺ mjere: opomenu ili oduzimanje ľiječi.

Ako predsjednik ne može održati ľed na sjednici
redovnim mjeľama, odredit će se kratak pľekid sjedni-
ce.
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4. otvaľanje i tok sjednice

ČIanak 53'

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća'
potľebno je da je pľisutna većina vijećnika.

Pľisutnost većine vijećnika se utvľđuje bľojanjem
ili pľozivanjem vijećnika.

Pľisutnost se moľa utvľditi:

- na početku sjednice,

- kada pľedsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije pľisutan dovoljan broj vijećnika,

- kada to zattaži najmanje 1/4 vijećnika.

Kad pľedsjednik utvľdi da postoji potľeban bľoj
pľisutnih otvaľa sjednicu'

Ako preďsjednik na početku sjednice utvľdi da
nije pľisutan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.

Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ako
se za njenog tľajanja utvrdi da nema više potrebnog
broja pľisutnih vijećnika.

o odgodi sjednice u pisanom obliku se izvješćuju i
odsutni vijećnici.

Članak 57'

Pľijave za sudjelovanje u ľaspravi podnose se
pľedsjedniku pľije ľaspľave te u toku ľaspľave sve do
njezinog zaključenja.

Sudionik u ľaspľavi u pravilu moŽe govoľiti
najdulje 10 minuta, a pľedsjednici klubova do 15
minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može
govoriti i dutje.

Sudĺonici u ľaspľavi govoľe ľedosljedom kojim su
se pľijavili.

Pľedsjednik može dopustiti da i mimo ľeda govoľi
pľedstavnik predlagača, odnosno radnog tijela ako ono
nije istodobno i pľedlagač.

Članak 5B'

o pojedinom pľedmetu raspravlja se dok ima
pľijavljenih govoľnika.

U toku ľaspľave sudionici mogu iznositi mišljenje'
ftažití objašnjenja te postavljati pĺtanja u svezi s
pľedloŽenim rješenjima.

Predsjednik zaključuje raspľavu kada utvľdi da
nema više pľijavljenih govoľnika.

6. Zapisnik

Članak 63.

o radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik'
Kada se na sjednici ľaspravlja i odlučuje o

povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom
pľedmetu ísključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 64.

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto odľža-
vanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika,
odnosno predsjedatelja, imena prisutnih víjećnika,
imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opravdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom
pitanja o kojima se ľaspľavilo i odlučivalo, imena
govornika sa sažetim prikazom njihovog izlaganja,
ľezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv
svih odluka i drugih akata donesenih na sjednici.

Sastavni dio zapisnika su i izglasovani tekstovi
odluka i dľugih akata.

Usvojeni zapisnik potpisuje pľedsjednik Vijeća i
zapisničaľ.

X - JAVNOST EADA

Članak 65.

Rad općinskog vijeća je javan.

Vijeće obavještava javnost o svom ľadu i ľadu svih
radnih tijela, te stavovima i odlukama koje je usvojilo.

xI - zAvBŠľn oonnoľp

Članak 66.

ova ođluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Glasniku" službenom glasilu'

KLASA: 02I-05/53-0U02
Podgora, 16. travnja 1993.

Predsjedavajući:
Nikola Vela, v.r.

Na temelju članka 2I. i 24. od]uke o privľemenom
ustrojstvu općine Podgoľa i čIanka 5. odluke o pľivre-
menom poslovničkom ľedu Vijeća općine Podgora,

općinsko vijeće Podgora' na 1. sjednici Vijeća
odľžanoj 16. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľĺn
o imenovanju Mandatne komisiie općinskog

vijeća Podgoľa

U Mandatnu komisiju općinskog vijeća Podgora
imenuju se:

- za predsjednika
GoJIMIR MARINoVIĆ

_ za članove
ZoRAN RADoNIĆ
MATKO VELA

KLASA: 021-05/93-01i03

Podgora, 16. travnja 1993.

Predsjedavajućĺ
oPĆINSKoG VUEĆA:

Nikola Vela, v.r.

Na temelju članka 2L 122. odluke o pľivremenom
ustľojstvu općine Podgora i članka 10. odluke o
pľivľemenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Pod-
gora,

općinsko vijeće Podgoľa' na 1. sjednici Vijeća
održanoj 16. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľrn
o imenovanju odboľa za izbot i imenovanje

općinskog vijeća Podgora

U odboľ za izbot i imenovanje općinskog vijeća
Podgora imenuju se:

- za predsjednika
NIKOLA VELA

- za članove
dľ. BRANKo GLUŠAC
LoVoR RoŠČIĆ
ANTUN SISARIĆ
VEDRAN CVITANoVIĆ

KLASA: 02I-05/93-0L/4

Podgora, 16. travnja 1993.

Predsjedavajućĺ
oPĆINSKoG \ĄJEĆA:

Nikola Vela, v.ľ.

Na temelju čIanka 27. i 23. odluke o privľemenom
ustrojstvu općine Podgoľa i članka 10' odluke o
privremenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Pod-
gora,

općinsko vijeće Podgora' na 1' sjednici Vijeća
održanoj 16. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrn
o imenovanju odboľa za statut i poslovnik

općinskog viieća Podgoľa

U odbor za statut i poslovnik općinskog vijeća
Podgora imenuju se:

- za predsjednika
ANTE LULIĆ

_ za članove
DRAŽEN MIoČEvIĆ
Žpr,;nmI DEAN
Šruuľ BoRIĆ
BoRIS MIŠIĆ

KLASA: 021-05/93-01i5

Podgora, 16. tľavnja 1993.

Pľeđsjedavajući
oPĆINSKOG VUEĆA:

Nikola Vela, v.ľ.

s

Članak 54'

Zbog opšiľnosti dnevnog ľeda ili drugih uzľoka
Vijeće može odlučiti da sjednicu pľekine i zakaźe
nastavak za određeni dan i sat o čemu se u pisanom
obliku izvješćuju samo odsutni vijećnici.

o prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez
IaspľaVe.

Članak 55.

Pľi utvľđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o

radu na pľethodnoj sjednici'

Vijećnik ima pľavo podnijeti pľimjedbe na zapis-
nik prethodne sjednice.

o osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se
na sjednicí bez raspľave.

Ako se pľimjedbe pľihvate, u zapisnik će se unijeti
odgovaľajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno
zapisnik koji je izmjenjen u skladu s pľihvaćenim
pľimjedbama smatľa se usvojenim.

Članak 56.

Poslije utvrđivanja dnevnog ľeda pľelazi se na
raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redosljedom
utvľđenim u dnevnom ľedu.

U toku sjednice Vijeća može se izmijenĺti ľedosljed
ľazmatľanja pojedinih pitanja.

Na početku raspľave o svakom pitanju pľedlagač
može dati dopunsko usmeno obľazloženje.

Kad pľedlagač pitanje usmeno obrazloż| izvjesti-
telj radnog tijela ako je potrebno, može i usmeno
tzloźiti ođnosno dopuniti stav ľađnog tijela.

Članak 59.

Pľedlagač nrože svoj pľijedlog povući dok o njemu
još nije donesen zaključak'

o povućenom prijedlogu pľestaje raspľava.

Povućeni prijedlog ne moŽe se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.

5. odlučivanje

ČIanak 60.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon ras-
pľave osim, ako je ovom odlukom odľeđeno da se
odlučuje bez ľaspľave'

o pľijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se
poslije zaključenja rasprave.

Članak 61'

Ako Vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega
će pľovesti pľedsjednik uz pomoć dvaju vĺjećnika koje
izabeľe Vijeće.

Pľedsjednik utvľđuje i objavljuje ľezultat glaso-
vanja.

Članak 62.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i
veličine'

Svaki vijećnik dobiva po pľozivanju glasački
listić, koji kada ispuni stavlja u glasačku kutiju.

NevaŽećim se smatraju glasački listići iz kojih se
ne može točno utvľditi je li vijećnik glasovao ZA íIi
PRoTIv pľijedloga.

O tajnom glasovanju vodi se posebni zapisnik.

,
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Na temelju članka 19. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Podgoľa i članka 11. odluke o pri-
vľemenom poslovničkom redu Vijeća općine Podgoľa,

općinsko vijeće Podgora' na 1' sjednici Vijeća
održanoj 16. tľavnja 1993. godine, donijelo je

Na temelju članka 21. odluke o privremenom
ustrojstvu općine Podgora,

općinsko vijeće Podgora' na 1. sjednici Vijeća
odľŽanoj 16. tľavnja 1993. godine, donijelo je

Na temeJ.ju članka 11. 25. i 44. odluke o pľivľeme-
nom ustľojstvu općine Podgora,

općinsko vijeće Podgoľa' na 2' sjednici Vijeća
održanoj 07. svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľrB
o imenovanju vľšitelja dužnosti

tajnika općine Podgoľa

VESEN vELA, dosadašnji tajnik Mjesne zajednice
Podgora, imenuje se za vľšitelja dužnosti tajnika
općine Podgora'

KLASA: 021-05/93-01/11

Podgora, 07. svibnja 1993
Pľedsjednik

oPĆINSKoG VIJEĆA
Dľ. Teo Boľić, v.r.

Na temelju članka 11' i 28' ođluke o pľivremenom
ustľojstvu općine Podgoľa te članka 13. odluke o
pľivremenom poslovničkom ľedu Vijeća općine Pod-
goľa'

općinsko vijeće Podgora' na 2. sjednici Vijeća
održanoj 07. svibnja 1993. godine, donijelo je

BJEŠBNrn
o izboľu općinskog poglavaľstva Podgoľe

U općinsko poglavaľStvo Podgore izabrani su:

1. Dipl. oecc ANTE CVITANOVIĆ 1uoz1, za pľed-
sjedníka

2. DENIS GLUČINA (HKDS), za člana
3. ANITA NOLA (IJDZ), za čIaĺa
4. Dľ. BRANKo GLUŠAC (}:^DZ), za člana
5. MILJENKo SISARIĆ (SDP), za člana
6. ŽELJENI DEAN (SDP), za člana
?. LUKŠA KoKIĆ (SDP), za člana

KLASA: 027-05 /93-0I/ 12

Podgora, 07. svibnja 1993.

Pľedsjednik
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Dľ. Teo Boľić, v.r.

R,JEŠrNrn
o izboľu pľedsjednika općinskog vijęća Podgora

Dr. TEo BORIĆ, vijećnik općinskog vijeća Podgo-
re, bira se za predsjednika općinskog vijeća Podgoľe.

KLASA: 021-05/93-01/6

Podgora, 16. travnja 1993.

Predsjedavajući
oPĆINSKoG VIJEĆA:

Nikola Vela, v.r.

Na temelju čIanka 19. odluke o pľivľemenom
ustľojstvu općine Podgora i članka 11. odluke o pri-
vľemenom poslovničkom redu Vijeća općine Podgoľa,

općinsko vijeće Podgoľa' na 1' sjeđnici Vijeća
odľžanoj 16. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠnľĺn
o izboľu potpľedsiednika općinskog vijeća Podgoľa

DipI. oecc Šruuľ BORIĆ, vijećnik općinskog
vijeća Podgoľa, bira se za potpredsjednika općinskog
vijeća Podgoľa'

KLASA: 02I-05/93-01/7

Podgora, 16. travnja 1993.

Pľedsjednik
oPĆINsKoG VIJEĆA:

dľ. Teo Borić, v.ľ.

Na temelju čIanka 35. odluke o privľemenom
ustrojstvu općine Podgoľa i članka 12. odluke o pri-
vľemenom pos]ovničkom redu Vijeća općine Podgora,

općinsko vijeće Podgoľa' na 1. sjednici Vijeća
održanoj 16. tľavnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠBľrB
o izboľu načelnika općine Podgoľa

DipI. oecc ANTE CVITANOVIĆ, biľa se za načel-
nika općine Podgora.

KLASA: 021-05/93-01/B

Podgora, 16. tľavnja 1993.

Predsjeđnik
OPĆINSKoG VIJEĆa:

Dľ. Teo Borić, v.ľ'

RJEŠnľrn
o imenovanju vijećnika općinskog vije a Podgoľa

za pľisustvovanje sklapanju bľakova

Za pľisustvovanje sklapanju brakova imenuju se vijeć
nici:

dľ. TEo BORIĆ
dr. BRANKo GLUŠAC
Šlvruiv BoRIĆ
GoJKo MARINoVIĆ
ZoRAN RADoNIĆ

KLASA: 021-05/93-01/9

Podgora, 16. tľavnja 1993.

Pľedsjednik
OPĆINSKoG VIJEĆA

Dľ' Teo Boľić, v.r.

Na temelju članka 74. stavak I. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upľavi ("Narodne novine< br. 90/92)
općinsko vijeće Podgoľa na 1. sjednici Vijeća odľžanoj
16. travnja 1993. godine, donijelo je

ODLUKU
o pľeuzimanju odluka i dľugih općih akata dosadašnje

Skupštine općine Makarska

Članak 1.

ovom odlukom pľeuzimaju se odluke i dľugi opći
akti što ih je donijela dosadašnja Skupština općine
Makaľska.

ČIanak 2.

odluke i drugi opći akti iz članka 1. ove odluke
pľimjenuju se u općini Podgoľa do donošenja općih
akata kojima Se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokľuga sukladno zakonu, ako nisu protivne zako-
nima i dľugim pľopisima Republike Hrvatske.

Članak 3.

organi uprave i sluŽbe dosadašnje općine Makar-
ska ovlaštenĺ su za izvľšavanje i pľimjenu odluka i
dľugih općih akata iz članka 1. ove odluke u okviľu
njihovih ovlasti utvľđene tim pľopisima'

Članak 4'

Ova odluka stupa na snagu danom objave u
>GLASNIKU< - službenom glasilu.

KLASA: 021-05/93-01/10

Podgora, 16. tľavnja 1993.

Predsjednik:
Dľ. Teo Boľić, v.ľ.

o
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