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I

Na temelju čIanka 2I. l 22' Zakona o lokalnoj
samoupľavi i upľavi ("Naľodne novine<, bľ. 90/92,
94/93, i 117/93), članka 14', 16. i 74. Statuta Gľada
Makaľske, Gľadsko vijeće Makaľske na 25. sjednici
održanoj 15. siječnja 1996. godine, donijelo je

POSLOVNIK
Gľadskog vijeća Makaľske

I - oPĆE oDREDBE

ČIanak 1.

ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustľoj-
stvo i način rada Gľadskog vijeća Makaľske (u
daljnjem tekstu: Vijeće) i to:

- postupak konstituiranja Vijeća,

- prava i duŽnosti vijećnika Vijeća,

- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- izboľ i pľovođenje postupka odgovoľnosti gľa-
donačelnika, zamjenika gľadonačelnika i članova Po-
glavarstva Grada,

- izbor i način rada tijela Vijeća,

- vľste akata Vijeća,

- dľuga pitanja vażna za rad Vijeća.

II - KoNSTITUIRANJE VIJEĆA, PoČETAK
oBAVLJANJA DUŽNoSTI VIJEĆNIKA
I PRESTANKA NJIHOVOG MANDATA

ČIanak 2.

Vijeće je konstituirano danom na koji ga je
predsjednik prethodnog saziva Vijeća sazvao na pľvo
zasjedanje, s tim da je na sjednici Vijeća utvľđena
nazočnost najmanje dvije tľećine svih vijećnika Vijeća.

Danom konstituiranja Vijeća pľestaje mandat
vijećnicima prethoďnog saziva Vijeća. Istog dana
pľestaje vijećnicima članstvo u tijelima i organizaci-
jama na koje ih je imenovalo Vijeće ako je imenovanje
uvjetovano obavljanjem vijećničke dužnosti.

ČIanak 3'

Do izboľa predsjednika Vijeća, dobno najstariji
vijećnik zauzima mjesto pľivremenog pľedsjednika'

Privremeni pľedsjednik ima do izbora pľedsjed-
nika Vijeća sva prava i obveze predsjednika Vijeća u
pogleđu pľedsjedanja i ľukovođenja sjednicom.

Članak 4'

Vijeće ima Mandatnu komisiju.
Mandatna komisija biľa se na pľvoj sjednici na

prijedlog privľemenog pľedsjedĺika ili najmanje se-
dam vijećnika.

Mandatna komisija:

- na konstituiľajućoj sjednici izvješćuje 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 pľedviđeni uvjeti i izvješ
ćuje đa su ispunjeni zakonski uvjeti za početak manda-
ta zamjeniku vijećnika'

Članak 5.

Nakon izvješća Mandatne komisije o pľovedenim
izborima pľivremeni predsjednik izgovaľa prisegu
sljeđećeg sadržaja:

"Pľisižem da ću prava i obveze člana Gradskog
vijeća Makarske obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodaľskog i socijalnog probitka Grada i Republike
Hľvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika
pridľžavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Sta-
tuta Grada i da ću štititi ustavni poredak RepubJ.ike
Hrvatske..

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i pľeđaje je
pľedsjednĺku nakon zavľšetka sjednice.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konsituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavlja-
ti duŽnost vijećnika, polaže pľisegu na prvoj sjednici
na kojoj je nazočan.

Članak 6.

od dana konstituiranja Vijeća vijećnik ima sva
pľava i obveze određene lJstavom, zakonom i ovim
poslovnikom, do prestanka mandata'
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Članak 7.

Danom konstituiľanja Vijeća' vijećnik počinje
obavljati vijećničku dužnost, a zamjenik vijećnika
clarronr kada je vijećnik podnio ostavku Vijeću.

U ostalim slučajevima pľestanka vijećničkog man-
data, zamjenik r'ijećnika počinje obavljati vijećničku
dužnost lrakon što je Vijeće utvľdilĺl da je pojedirrom
vijećniku prestao vijećnički mandat.

III - IZBOR TEMEI,JNIH RADNIH TIJELA,
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
VIJEĆA I IZVRŠNIH TIJELA JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Članak B.

Na kolrstituirajućoj sjednici, osim Komisije iz
član]<a 5. o\Iog poslovnika, imenu-|e se oclboľ za izbor i
imenor'anje i oĺlboľ za statut i pos]ovnik.

Privľemeni pľeds1ednik i č]ałrol'i oclboľa iz stavka
1. ovog članka biraju se na pľijerllog pľivľemc.rrĺli1
pľedsjednika ili najmanje sedarn vijećnika, s tim da jĺ:
njihorz sastav pľibliŽno raztnjeran stľanačkoIrr sastarłt
Vijeća'

ČIanak .t)'

Po izboľu odbtlľa iz članka ĺJ' o\'og pĺ;slovrrika, na
konstitlriľajućoj sjednici Vijeća pľistupa se izbol:u
pľedsjednika i potpl'edsjednilĺa Vĺjeća.

Pľeclsjednik i potpľedsjeđnici Vijeća biľaju se na
prijedlog odobľa za ízbo'- i imenovanje ili najmanje
Sedam vijećnika, tajnim glasovanjem.

Za pľedsjednika i potpľedsjednika izabľan je
kandiđat za kojeg je glasovala većina ukupnog bľoja
vijećnika.

Članak 10.

Gľadonačelnika i zanrjenika gľadonačelnika bira
Gľadsko r'ijeće većinom glasova svih vijećnika. na
pľijedlog odboľa za izbot i imenovanja ili najmanje
sedam vijećnika.

Gľadonačelnik i zamjenik gľadonačelnika bĺľaju
se Ĺajnim glasovanjem.

Čtanak 11.

Članove Gradskog poglavar'stva biľa Vijeće na
pľijedlog gľadonačelnika većinom glasova svih vijeć
nika, tajnim glasovanjem.

Članak 12.

Gradonačelnik i članovi Poglavaľstr'a nakon jz-
bora daju pľed Vijećem svečanu pľisegu.

Tekst svečane prisege glasi:

"Pľisežem da ću dužnost gľadonačelnika i člana
Poglavarstva obnašati savjesno i odgovoľno i dľŽati se
Ustava Republike Hľvatske, zakona i od]uka Vijeća, te
da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Gľada Ma-
kaľske<.

Iv - PRAVA I DtlŹNoSTI VIJEĆNIKA

a) Prisustvĺrvallir, siednicama

Č]anak 13.

Vijećnik ima pľal,'o i dužnost prisustvovati sjedni-
cama i strdjelorlati tt ľadu Vijeća, kao i u ľadu ľadnih
tijela Vijeća čiji je član.

Clanak 14.

Vijećnik je duŽan obavljati zaďaće, koje mu u
clkviľtr SVog djelokruga povjeľi Vije e ili radno tijelo
kojega je član'

b) Podnošenje prijedloga

Članak 15.

U obavljanju pr'ava i dužnosti, vijećnik moŽe po-
kľetati laspravtl o pitanjima iz djelokruga Vijeća, te
por1nositi pľijecllĺlge za donošerrje odluka i dľtrgih
akata.

Članak 16'

LT pripľernanju sr'og pľijedloga za donošenje odlu-
ka ili drugog akta vijećnik íma pľavo tražiti stľučnu
pomoć Gl'aclskih službi.

c) Postavljanje pitanja, tľaženje izvješća i podata-

Članak 1?.

Vijećnik ina pravo postavljati pitanja koja se
odnose na ľad i djelokľug Vijeća, odboľa i dľugih
radnih tijeia, Poglavarstva i njegovih tijela, Gľadskih
službi i oľganizacija koje obavljaju poslove za Vijeće.

Pitanja se, u pľavilu, postavljaju u pisanom obli-
ku,amoguiusmeno.

Pitanja se podnose poštom ili se pľedaju na sjed-
nici, a usmena pitanja postavljaju se u piavilu na
početku sjeclnice i vľijeme je ogľaničeno na 30 minuta.

Pitanja koje vijećnici postavljaju na sjednici Vije-
ća morajlr biti saŽeta i kratka.

odgovoľi na vijećnička pitanja daju se u pisanom
obliku.

Članak 18'

Na zahtjerl vijećnika, Gľadske sluŽbe koje obavlja-
ju poslove za potľebe Vijeća duŽne su vijećniku pruŽiti
izviješće i podatke potrebne za obavljanje njegove
dužnosti, a koja se cldnose na pitalrja iz njihovog
djelokľuga, kao i druge podatke s kojima raspolažu.

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

Članak 19'

Vijećnik ima pravo tražiti izvješća i objašnjenja i
od pľedsjednika Vijeća, gradonačelnika i predsjednika
rađnog tijela o pitanjima koja se odnose na rad istih'

Vijećnik se redovno infoľmiľa o svim pitanjima iz
djelokruga Vijeća i ľadnih tijela.

d) Međustľanačko vijeće Gľada

Članak 20.

Radi razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih
osnovnih stavova, unapľeđivanje ľada' te ľazvijanja
dľugih ob]ika međusobne suľadnje i aktivnosti vijeć-
nika moŽe se osnovati Međustranačko vijeće Gľada.

Pľavilima koje donosi Vijeće utvrđuje se ustroj-
stvo, zadaci i način rada te pľava i duŽnosti članova
Međustranačkog vijeća.

Pľostor, sľedstva i dľuge uvjete zatađ Međustľa-
načkog vijeća osiguľava Vijeće.

Članak 21'

U Vijeću se može osnovati klub čIanova pľema
stľanačkoj pľipadnosti, te klubovi nezavisnih članor'a.
Klub moľa imati najmanje tri člana.

Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o Svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priloŽiti
pľavila Tada te podatke o vijećnicíma.

Pľostor, sredstva i druge uvjete za ľad kluba
osiguľava Vijeće.

V - PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNICI
l ŤAJNIK \,TJEĆA

Članak 22'

Pređsjednik Vijeća:

- predstavlja i zastupa Vijeće,

- saziva, predsjedava i održava red na sjedni-
cama Vijeća,

- predlaŽe dnevni red sjednice Vijeća,

- pokreće inicijativu zarazmatranje i ľaspravu o
pojedinim pitanjima iz djelokľuga Vijeća,

- bľine se o postupku donošenja akata,

- usklađuje rad radnih tijela,

- objavljuje ľezultate glasovanja Vijeća,

- bľine 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
Vijeće,

- obavlja i druge poslove utvľđene ovim poslov-
nikom.

Članak 23.

Pľedsjednik Vijeća odľeđuje između izabľanih
potpľedsjednika Vijeća, prwog potpľedsjednika Vijeća
koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti, a rješenje o tome objavljuje se u "GIas-niku" - službenom glasilu Grada Makarske.

Potpredsjednici Vijeća zamjenjuju predsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spľiječenosti i obavljaju i
drrrge poslor'e što im ih povjeri predsjednik ili Vijeće'

Članak 24.

Gľadsko vijeće ima tajnika Vijeća.
Tajnik Vijeća ujedno je i tajnik Gľađskog pogla-

vaľstva.
Tajnik Vijeća pomaŽe pľedsjedniku Vijeća u pľi-

pľemanju i organiziľanju sjednica Vijeća te obavlja i
dľuge poslove utvľđene ovim poslovnikom ili koje mu
povjeľi pľedsjednik Vijeća.

Za svoj ľad tajnik Vijeća odgovoran je Vije u i
Gradskom poglavaľst\u.

VI - RADNA TIJELA

Članak 25.

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

Radno tijelo ima pľedsjednika i odľeđen bľoj čla-
nova koji se biľaju među vijećnicima, tako da je sastar'
radnog tijela pľibliŽno razmjeľan stľanačkom sastavu
Vijeća.

Članak 26.

U ľadnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja
o kojima se odlučuje u Vĺjeću.

U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, pri-
mjedbe, pľijeďozi i poticaji koji se odnose na donoše-
nje odluka i drugih općih akata ili koja su ažna za
gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građa-
ne.

Članak 2?.

Predsjednik ľadnog tijela Vijeća organizira ľad
ľadnog tijela, predlaže dnevni ľed i pľedsjedava sjed-
nicama.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na osob-
ni poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka
Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća, ili trećine čIa-
nova radnog tijela.

Predsjednika radnog tijela u slučaju spľiječenosti
ili odsutnosti zamjenjuje čIan kojeg odredi ľadno tije-
lo.

ČIanak 2B'

Radna tijela donose odluke većinom glasova na-
zočnih članova ako sjednici prisustvuje većina čIano-
va.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Članak 29.

Radno tijelo Vijeća obvezno je o svojim primjedba-
ma, mišlj enj ima, staj alištima i prijedl ozírna obavij esti-
ti Vijeće' Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu
manjine svojih članova, kada mišljenja ostanu podije-
ljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pita-
nja.

ka

i
Ä
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Kad podnosi izviješće ili pľijedlog Vijeću, ľadno
tijelo odľeđuje izvjestitelja koji će, pľema zaključku
ľadnog tijela, na sjednici obrazlożiIi stajalište ili
prijedlog r'adnog tĺjela.

Članak 30.

Radno tijelo Vijeća, u skladu s ovim poslovnikom,
moŽe donijeti poslovnik o svom ľadu.

Vil - oDNoS VIJEĆA, PoGLAVARSTVA
I GRADSKE UPRAVE

Članak 31.

Poglavaľstvo je odgovoľno Vijeću za svoj ľad i za
odluke koje donosi.

ČIanak 32.

Vijeće može ľaspravljati o pitanjima što se odnose
na ľad Poglavaľstva a osobito u svezi njegove odgovor-
nosti za pľovođenje odluka koje je donijelo Vijeće te
odgovoľnosti za stanje u pojedinom području, kao iza
izvľšavanje odluka i drugiłr akata Vijeća, te usmjer'a-
vanje i usklađivanje ľada Gľadske upľave.

Raspľava o tim pitanjima može se pokrenuti
povodom odluke ilĺ dľugog akta, izvješća o radu
Poglavaľstva i dľugih pitania što su u cljelokľugrr
Vijeća.

Članak 33.

Pľočelnik Gľadske upra\re i voditelji odsjeka
Gľadske uprave imaju pravo i đužnost sudjelovati u
ľadu na sjednici Vijeća i ako nisu njihovi članovi kada
se raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju
pitanja iz djelokruga tijela Gradske uprave kojim
rukovode i kada se raspľavlja o dľugim pitanjima koja
su od inteľesa za taď tih tijela.

VIII - AKTI

Akti Vijeća

Članak 34.

Vijeće na temelju ovlaštenja utvrđenih zakonom,
Statutom i ovim poslovnikom donosi statut, poslovnik,
pľoľačun, godišnji obľačun, odluke, planove, pľog-
Iame' preporuke, naredbe, rješenja, zaključke i druge
opće akte te daje autentična tumačenja akata.

Radna tijela Vijeća donose zaključke, a mogu
donositi ľješenja i preporuke kada su za to posebno
ovlaštena.

ČIanak 35.

odluka se donosi kao akt ostvaľivanja prava i
dužnosti Vijeća, kao akt izvľšenja zakona i kao akt
uređivanja unutľašnje organizacije-i odnosa u Vijeću.

od]uka mora sadržavati pravni temelj na kojem se
zasniva.

Čtanak 36.

Planove i progľame Vijeće donosi radi ostvaľi-
vanja dogovoľenih zajedničkih ciljeva i interesa gospo-
darskog razvoja u gľadu.

Proračunom gľ;rda utvr'đuju se svi prihodi i
rashodi gľada, u skia'_ltr sa zakonom.

Preporukom se i::ľažava stav Vijeća o pojedinom
pitanju i ukazuje nir potľebu određenog ponašanja.

Naľedbom se, po ovlaštenju zakona i drugih pľo-
pisa, ľadi izvľšavanja njihovih pojedinih odľedbi nare-
đuje ili zabľanjuje odľeđeno postupanje u određenoj
situaciji koja ima šire ili opće značenje.

Članak 3?.

Zaključkom Vijeće:

- zauzin;.a stavove i izrażava mišljenje o pitanji-
ma o kojima se raspravljalo,

- daje suglasnost ili potvrđuje pojedine akte,
kada je to pľopisom odľeđeno,

- uľeđuje unutľašnje odnose u Vijeću ako oni
nisu uľeđeni ovim poslovnikom ili dnrgih aktom Vije-
ća,

- ođlučuje i u dľugim slučajevima za koje ovim
poslovnikom ili drugim propisom nije utvľđeno da
donese akt druge vrste.

Rješenjem se ľješava pojedini konkľetni slučaj'

1. Postupak za donošenje odluka i dľugih akata

a) Pokľetanie posttrpka

Članak 3B.

Postupak za donošenje odluka, odnosno dľugog
akta (u daljnjem tekstu akta) pokreće se pľijedlogom
za donošenje akta.

Članak 39.

Pravo pľedlagati donošenje akta ima svaki vijeć
nik, ľadna tijela Vijeća, Poglavarstvo i klubovi Vijeć
nika.

Članak 40.

Gľađani i pľavne osobe imaju pravo predlagati
Vijeću donošenje odľeđenog akta ili rješavanje određe-
nog pitanja iz djelokruga Vijeća.

Članak 41.

Pľijedlog za donošenje akta mora sadľžavati prav-
nu osnovu' temeljna pitanja i ocjenu stanja koje tľeba
urediti aktom, ocjenu potrebnih sredstava za provođe-
nje akta te tekst prijedloga akta s obrazloženjem.

b) Podnošenje pľiiedloga za donošenie akta

Članak 42.

Pľijedlog za donošenje akta s nacľtom akta pod-
nosi se pređsjedniku Vijeća'

Predsjednik Vijeća upućuje primjeľak nacrta akta
nadleŽnom radnom tijelu Vijeća.

Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta uputit
će pľedsjednik Vijeća na mišljenje i Poglavarstvu, ako
ono nije pľedlagatelj.

Članak 43.

o pľijediogu za donošenje akta s pľijedlogom
teksta akta ľaspraviti će Vijeće, najkasnije u roku od
30 dana od podnošenja predsjedniku Vijeća.

Članak 44.

Pošto se završi rasprava o prijedlogu akta Vijeće
može pľijedlog akta usvojiti, ne pľihvatiti ili vľatiti
pľedlagatelju na dopunu'

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog akta isti se ne
može podnijeti ponovno na usvajanje prije isteka roka
od 90 dana, ako Vijeće ne oďuči drugačije.

Kad Vijeće pľijedlog vrati pľedlagatelju učinit će
to s uputom da ga dopuni odnosno izmijeni u skladu s
zauzetim stavovima, da pribavi mišljenje zainteresira-
nih organa, organizacija, kao i da ispita mogućnost
pľimiene akta.

c) Amandmani

Članak 45.

Pľijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta
podnosi se u obliku amandmana.

Amandmane mogu podnositi vijećnici, klubovi vi-
jećnika, radna tijela i Poglavarstvo'

Amandman na pľijeďog akta podnosi se najkas-
nije jedan dan prije dana odľeđenog za odľžavanje
sjednice Vijeća na kojoj će se ľaspľavljati o donošenju
akta.

Amandman moľa biti podnijet pisano i mora biti
obrazložen.

Predsjednik Vijeća dostavlja amandmane odmah
po pľimitku predlagatelju akta i Poglavaľst'utl, ako ono
nije predlagatelj, koji svoja mišljenja i pľijedloge o
amandmanima dostavljaju Vijeću najkasnije do po-
četka sjednice.

Vijećnik i klubovi vijećnika imaju pravo podnijeti
amandman i tijekom rasprave o prijedlogu akta u
pisanom ili usmenom obliku.

Predlagatelj može podnositi amandmane na svoj
prijedlog sve do zaključenja raspľave o prijedlogu
akta.

Članak 46.

U povodu amandmana na pľijedlog akta podnese-
nog tijekom rasprave' Vijeće može odlučiti da se
ľaspľava odgodi i nastavi na jednoj od narednih
sjednica ili da se rasprava pľekine dok Poglavarstvo,
predlagatelj ili nađležno radno tijelo ne pľouče
amandman.

d) Hitan postupak za donošenje akata

Članak 47.

Ako je donošenje pojedinog akta osobito hitno i
ako bi nedonošenje takvog akta u određenom ľoku i u
određenim situacijama moglo imati štetne posljedice,
pľijedlog akta moŽe se podnijeti Vijeću bez prethodne
ľaspľave u odgovaľajućim organima i tijelíma Vijeća'

Predlagatelj akta, koji se donosi po hitnom po-
stupku, moľa obrazl ožiti tazloge hitnosti.

Članak 48.

Kada se u Vijeću podnosi pľijedlog za đonošenje
akta po hitnom postupku, prethodno će se glasovati o
opravdanosti razloga za hitan postupak a potom
ľaspľavljati i odlučivati o samom aktu.

e) Potpisivanie i objavljivanje akata

Članak 49.

Akte što ih donosi Vijeće potpisuje pľedsjeđnik
Vijeća odnosno potpľedsjednik Vijeća kada zamjenjuje
odsutnog ili spľiječenog pľedsjednika Vijeća.

Akte što ih donose radna tijela Vijeća potpisuju
pľedsjednici ľadnih tijela Vijeća'

Članak 50.

Fuípisuje se izvĺ'llĺrik akta .i 'ieksiu kakav je
usvojen i čuva se u skladu s odredbama ovog poslov-
nika.

Akti Vijeća i njegovih organa objavljuju se u
Glasniku - službenom giasilu gľada Makaľske.

f) Postupak za davanje autentičnog tumačenja

Članak 51

Pravo tľaŽiti autentično tumačenje akta ima svaki
vijećnik, ľadno tijelo i Poglavaľstr'o.

Članak 52.

obľaz1oŽeni prijedlog za davanje autentičnog
ttrmačenja akta podnosi se predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća upućuje prijedlog za davanje
autentičnog tumačenja akta predsjedniku odboľa za
statut i poslovnik.

odbor za statut i poslovnik utvrđuje prijedlog
teksta autentičnog tumačenja.

o prijedlogu teksta autentičnog tumačenja akta
odIučuje Vijeće.

Članak 53'

Autentično tumačenje akta koje je donijelo Vijeće
objar'ljuje se u Glasniku - sluŽbenom glasilu gľada
Makarske.

IX - RED NA SJEDNICI

l. Sazivanie siednice

Članak 54.

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

Pľedsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu
Vijeća kada to traŽi navodeći ľazloge za sazivanje,7/5
vijećnika, radno tijelo Vijeća ili gľadonačelnik.

Članak 55.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u
pľavilu, pet dana pľije sjednice, a ako postoje oprav-
dani razlozi koji se moľaju obtazložíti, taj rok možeI
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biti i kľaći. Uz pozív se dostavlja prijedlog dnevnog
reda, svi spisi koji se odnose na pľijedlog dnevnog reda
i zapisnik o radu s prethodne sjednice.

Članak 56.

Kada se o nekom pitanju raspľavlja bez prisutno-
sti javnosti materijal za takvu ľaspravu ne mora se
dostavljati u pisanom obliku.

o održavanju sjednice vijeća bez pľisutnosti jav-
nosti odlučuje Vijeće na prijeďog predsjednika Vijeća.

Prije prelaska na ľazmatľanje pitanja iz prethod-
nog stavka, predsjeđnik Vijeća pozvat će osobe, čija
pľisutnost nije potľebna, đa napuste dvoranu a zatim
će čIanove Vijeća obavijestiti o razloz\ma odrŽavanja
sjednice bez prisutnosti javnosti.

2. Dnevni ľed

Članak 5?.

Dnevni ľed sjednice utvrđuje se na početku sjedni-

Pľedsjednik Vijeća stavlja na raspľavu prijedlog
dnevnog ľeda.

Predsjednik Vijeća unosi u pľijedlog dnevnog ľeda
sve pľedmete iz djelokľuga Vijeća, što su mu ih u
ľokovima i na način pľedviđen poslovnikom podnijeli
ovlašteni pľedlagatelji.

Ako pľedsjednik Vijeća nije u pľijedlog dnevnog
ľeda unio pľedmet, što ga je bio predložio ovlašteni
predlagatelj u ľoku i na način predviđen ovim poslov-
nikom, a pľedlagatelj ostane pri svom pľijedlogu o
uvrštavanju prijedloga u dnevni red, odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Isto tako se postupa s prijedlo-
gom što ga ovlašteni pľedlagatelji podnose poslije
sazivanja sjednice Vijeća.

3. Pľedsiedanie i sudielovanje u ľadu

Članak 5B.

Sjednici Vijeća pľedsjedava predsjednik Vijeća.
Pľedsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen,

zamjenj uj e potpredsj ednik.
Ako su oba potpredsjednika odsutna ili spriječena,

Vijeću predsjedava predsjedatelj koga izabeľe Vijeće.
Do izbora predsjedatelja sjednici Vijeća predsjedava
najstariji član Vijeća.

Članak 59.

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

U radu sjeđnice Vijeća mogu sudjelovati gradona-
čelnik i članovi Poglavarstva gľada, te predstavnici
Gradske uprave.

Pročelnik i voditelji odsjeka Gradske uprave duŽni
su prisustvovati sjednicama Vijeća, kada su na dnev-
nom redu pitanja iz djelokruga tih organa i po potrebi
davati objašnjenja i ođgovoľe na pitanja vijećnika.

Članak 60.

U ľadu sjednice, kao gosti, mogu pľisustvovati svi
oni koje je pozvao pľedsjednik Vijeća.

Članak 61.

Nitko ne moŽe govoriti na sjednici prije nego što
zattaži i dobije ľiječ od pľedsjednika Vijeća.

U ľaspľavi se govori, u pravilu, s govoľnice. S
mjesta se može govoľiti samo ako to dozvoljavaju
tehničku uvjeti da govornika svi čuju i da njegove
riječi mogu biti zabilježene. Govornika može opome-
nuti na red i]i pľekinuti u govortr samo predsjednik
Vijeća.

Pľedsjednik Vijeća brine se da govoľnik ne bude
ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 62.

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se
pľedsjedniku Vijeća pľije rasprave te tijekom rasprave
sve do njezinog zaključenja.

Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redo-
sljedu kojim su se prijavili.

Vijećniku koji želi govoriti o povľedi Poslovnika
ili o povľedi utvľđenog dnevnog reda predsjednik daje
ľiječ čim je ovaj zatražL Predsjednik je dužan poslije
iznesenog prigovoľa dati objašnjenje o povľedi Poslov-
nika, odnosno utvrđenog dnevnog ľeda. Ako vijećnik
nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tom se oďučuje
na sjednici bez rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ kako bi ispľavio navod
za koji dľži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, pľedsjed-
nik će mu dati ľiječ čim zavľši govoľ onog koji je to
izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na
ispľavak, odnosno na objašnjenje.

Članak 63.

Govoľnik može govoľiti samo o temi o kojoj se
ľaspravlja i pľema utvrđenom dnevnom ľedu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drŽi dnevľrog
ľeda.

Ako se govoľnik i poslije drugog poziva ne dľži
teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća može mu
oduzeti riječ.

Članak 64.

Na sjednici Vijeća može se odľediti vľijeme tľa-
janja govora s tim da vijećnik može govoriti pet
minuta, a predsjednik Kluba deset minuta.

ČIanak 65.

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

4. odľžavanie ľeda na sjednici

ČIanak 66.

Ređ na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Za povredu reda na sjednici pľedsjednik može
vijećniku izľeći disciplinske mjere.

Disciplinske mjere iz stavka 2. ovog čIanka su:

- opomena,

- opomena s unošenjem u zapisnik i

- oduzimanje riječi.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici

redormim mjerama, odľedit će se kratak pľekid sjed-
nice.

Članak 67.

opomena se izriče vijećniku ako:

- se u svom govoru ne dľŽi pľedmeta o kojem se
raspravlja,

- govori, a nije dobio odobrenje pľedsjednika
Vijeća,

- svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornika,

_ se javi za ispravak netočnog navoda ili zbog
ukazivanja na povredu Poslovnika, a započne govoriti
o dľugoj temi za koju nije dobio ľiječ,

- omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća ili
dľuge vijećnike te druge osobe i institucije,

- svojim vladanjem odstupa od općih pravila
vladanja u Vijeću i

- na drugi način remeti ľed na sjednici.

Čtanak 68.

opomena s unošenjem u zapisnik izriče se vijeć-
niku koji svojim vladanjem ili govorom ľemeti red na
sjednici ili na drugi način krši odľedbe ovog poslov-
nika, a to narušavanje reda je takove naravi da bitnije
ometa rađ Vijeća, odnosno ako je već jedanput na istoj
sjednici dobio opomenu.

Članak 69.

Disciplinska mjera oduzimanja ľiječi izriče se
vijećniku koji se u svom govoru i nakon što mu je
izľečena opomena bez i s unošenjem u zapisnik, ne dľži
predmeta o kojem se ľaspľavlja.

Disciplinska mjeľa'iz stavka 1. ovog članka izriče
se vijećniku i kad svojim govoľom na grublji način
vrijeđa predsjednika Vijeća ili vijećnike, odnosno ako
svojim govorom teže narušava ugled Vijeća i vijećnika.

Članak ?0.

Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz vijećnice
udalji svaki slušatelj koji narušava red.

osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u vijećnici
službeno, obvezne su u pogledu održavanja reda
izvľšavati naloge predsjednika Vije a.

5. Otvaľanie i tiiek sjednice

Članak ?1'

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća,
potrebna je pľisutnost većina vijećnika.

Prisutnost većine vijećnika se utvľđuje brojanjem
ili prozivanjem vijećnika. Prozivanje i bľojenje vijeć-
nika zadaća je tajnika Vijeća.

Pľisutnost se moľa utvľditi:

- na početku sjednice,

- kada predsjednik tokom sjednice ocijeni da
nije prisutan dovoljan broj vijećnika,

- kada to zaftaži vijećnik tijekom sjednice.

Kad pľedsjednik utvrdi da postoji potreban broj
prisutnih otvaľa sjednicu.

Ako pľedsjednik na početku sjednice utvľdi da
nije prisutan potreban bľoj vijećnika, odgađa sjednicu
za određeni dan i sat.

Sjednicu će pľedsjednik prekinuti i odgoditi i ako
se za njenog trajanja utvľdi, da nema više potrebnog
broja pľisutnih vijećnika.

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

Članak 72.

Zbog opširnosti dnevnog ľeda ili dľugih uzroka
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 pľekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez
raSpľave.

Članak 73.

Pri utvrđivanju dnevnog ľeda usvaja se zapisnik
o radu na prethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapi-
snik pľethodne sjednice.

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

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 ?4.

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

U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti redo-
sljed razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju pľedlagač
može dati dopunsko usmeno obľazloženje.

Kad predlagatelj pitanje usmeno obraz|oži izvje-
stitelj ľadnog tijela ako je potrebno, može i usmeno
zatražiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

Članak 75.

o pojedinom predmetu ľaspľavlja se dok ima
prijavljenih govornika.

U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišlje-
nje, traŽiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s

predloŽenim rješenjima.

,
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Sudionik u raspravi u pľavilu moŽe govoriti
najdulje pet minuta, a pľedstavnici l(lubova petnaest
minuta' Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik moŽe
govoriti i dulje.

Pľedsjednik može dopustiti da i mimo reda govori
predstavnik preďagača, odnosno radnog tijela ako ono
nije istodobno i pľedlagač.

Pľedsjednik zaključuje ľaspravu kada utvľdi da
nema više pľijavljenih govoľnika'

Članak ?6.

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

o povućenom pľijedlogu prestaje rasprava.

Povućeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.

6. odlučivanje i glasovanje

Članak ??.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon ľas-
pľave osim, ako je ovim poslovnikom određeno da se
odlučuje bez ľaspľave.

o prijedlogu akta glasuje se poslije zaključenja
ľasprave'

Članak ?B.

Vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je
na sjednici nazočna većina vijećnika.

Članak ?9.

Većinom glasova svih čIanova Vijeća odlučuje se o:

- statutu,

- poslovniku,

- proračunu,

- godišnjem obračunu,

- izboľu predsjednika Vijeća i potpredsjednika
Vijeća,

_ izboru gľadonačelnika i zamjenika gľadona-
čelnika,

- izboru članova Poglavarstva,

- povjerenju Poglavaľstr,'u, pľedsjedniku Pogla-
varstva i članu Poglavaľstva,

- izboru tajnika Vijeća, pročelnika i voditelja
odsjeka Gradske uprave.

Članak B0.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće
ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Suk]adno Statutu građa Makaľske glasuje se tajno o:

- izboru pľedsjednika Vijeća i potpredsjednika
Vijeća,

- izboru gľadonačelnika i zamjenika gradona-
čelnika,

- izboru članova Poglavaľstva.

17 a 1996.

Članak 81.

Javno glasovanjtl pľovodi se istovremeno, diza-
njem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje dizanjem ľuke provodi se na način da
predsjednik Vijeća pľvo poziva vijećnike da se izjasne
tko je >ZA" pľijedlog, zatim tko je >PROTIV<, prijedlo-
ga, odnosno da li se tko uzdrŽao od glasovanja.

Kod utvľđivanja dnevnog reda glasuje se "ZA< ili
>PROTIV<.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki
pľozvani vijećnik ustane i izgovara - ,rZA< ili >PRo-
TIV< pľijedloga' odnosno >UZDRŽAN<.

Vijećnike pľoziva i glasove prebľojava tajnik Vije-
ća.

Pľedsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja'

Članak 82.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima
iste boje, veličine i oblika i ovjeľeni su pečatom Vijeća.

Glasačke listiće pľipľema tajnik Vijeća.

ČIanak 83.

Predsjedniku Vijeća kod tajnog glasovanja uztaj-
nika pomaže i određeni bľoj vijećnika'

Vijećnici koji pomažu pređsjedniku Vijeća u pro-
vođenju tajnog glasovanja pľedaju vijećnicima glasač
ke listiće. Predaju listića bilježi na popisu vijećnika
tajnik Vijeća zaokruživanjem rednog bľoja ispred ime-
na vijećnika kojemu je glasački listić pľedan.

Bľoj glasačkih kutija i mjesta na koja će se posta-
viti odľeđuje tajnik vijeća.

Članak 84.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pľipreme novih glasačkih listića. Ponovno glaso-
vanje provodi se istim postupkom kao i pľvo glasova-
nje.

Čhnak 85.

Ukoliko je predložen veći broj kandidata od onog
koji se biľa, a kandidati na đobiju potreban bľoj
glasova, glasovanje'se nastavlja u dľugom krugu na
istoj sjednici.

U prwom krugu kandidati su poľedani po abeceđ-
nom ľedu pľezimena, a u drugom kľugu po broju
dobivenih glasova.

Ukoliko ni u dľugom krugu kandidati ne dobiju
potľeban broj glasova, izbor se ponavlja na narednoj
sjednici Vijeća sa istim ili dľugim kandidatima, o
čemu će odlučiti Vijeće.

Članak B6.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno zaokruŽivanjem rednog broja
ispľed imena kandidata'

Glasački listić na kojem je zaokrllžen ľedni bľoj
ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se
bira smatľa se nevaŽećim.

NevaŽeći je í nepopunjeni glasački listić, kao i
listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno
glasački listić koji je tako popunjen da se ne moŽe sa
siguľnošću tvľđiti za koje je kandidate vijećnik glaso-
vao.

Članak B?.

Nakon što su svi nazočni Vijećnici pľedali glasač
ke listiće i nakon što je predsjednik Vijeća objavio da je
glasovanje završeno, prelazi se na utvľđivanje ľezul-
tata glasovanja u dvorani u kojoj se odľžava sjednica.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi preda-
nih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvľđuje predsjeđnik Vijeća u
pľisutnosti vijećnika koji su mu pomagali kod samog
glasovanja.

Članak 88.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja
na istoj sjednici na kojoj je pľovedeno tajno glasovanje.

Predsjednik Vijeća objavljuje koliko je vijećnika
od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće,
koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliko je bilo
nevažećih glasačkih listića te koliko je pojedini kandi-
dat dobio glasova.

Iza toga predsjednik Vijeća proglašava koji su
kanđidati izabrani ili imenovani.

govoľnika sa saŽetim prikazom niihovog 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
zapisničar.

Članak 9l.

Sjednički materijal - poziv za sjednicu, materijali
koji su razmatrani na sjednici, originali zapisnika o
potpunom tijeku sjednice i skľaćenog zapisnika te
originali odluka i dľugih akata koje je donijelo Vijeće
trajne su vrijednosti.

Sjednički mateľijal tekućeg i proteklog saziva
Vijeća čuva se u Gľadskoj upravi, a zatiĺĺ. se pohľan-
juje u aľhivu.

o sređivanju, čuvanju i pohranjivanju sjeclničkog
materijala brine tajnik Vijeća'

X - JAVNOSTRADA

ČIanak 92.

Rad Gľadskog vijeća je javan'

Vijeće obavještava javnost o svom radu i radu svih
radnih tijela te stavovima i odlukama koje je usvojilo.
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7. Zapisnik

Članak 89'

o ľadu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Kada se na sjednici rasprav1ja i odlučuje o

povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom
pľedmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 90.

Zapisnik obvezno sadrŽi vrijeme, mjesto održa-
vanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika
odnosno pľedsjedatelja, imena pľisutnih vijećnika,
imena odsutnih,vijećnika s posebnom napomenom za
one koji su svoj nedolazak opravdali, imena ostalih
sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s nazivom
pitanja o kojima se raspravilo i odlučivalo, imena

xI - ZAvRŠľn oonposo

Članak g3.

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika presta-
je važiti odluka o privremenom poslovničkom ľedu
Vijeća gľada Makaľske (,Glasnik< br. 1/93).

Čtanak 94.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana nakon
objave u >Glasniku" službenom glasilu Gľađa Makar-
ske.

KLASA: 021-01/96-01/138
URBROJ: 2147 /07-96-l
Makaľska, 15. siječnja 1996. godine

Pľedsjeđnik
GRADSKoG VIJEĆA

Mate Lendić, v.ľ.

L





U GLÄsNIK
Građa

MAKARSKE

ĺzpeveČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednik dipl. iuľ' Drago Šimić, Makarska, obala Kralja Tomislava 1
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