
25

Godina XIV
Broj 5/2006.

PloËe, 28. travnja 2006.godine

S T A T U T
Grada PloËa

(proËi¹Êeni tekst)

I. OPÆ E ODREDBE

» lanak 1.

Statutom Grada PloËa ureð uje se status i ustrojstvo
Grada PloËa (u daljnjem tekstu Grada) i to:

- status, podruËje i granice,
- samoupravni djelokrug,
- obiljeæja i Dan Grada,
- javna priznanja,
- ustrojstvo, ovlasti i naËin rada tijela,
- financiranje i imovina,
- mjesna samouprava, provoð enje referenduma i oblici

konzultiranja grað ana,

Na temelju Ëlanka 5. Statutarne odluke o promjeni
Statuta Grada PloËa (Sluæbeni glasnik Grada PloËa broj
2/06), ProËi¹Êeni tekst Statuta Grada PloËa, Odbor za
Statut i Poslovnik utvrdio je na sjednici odræanoj
28. travnja 2006. godine

ProËi¹Êeni tekst Statuta Grada PloËa obuhvaÊa tekst
Statuta Grada PloËa (Sluæbeni glasnik Grada PloËa broj
8/01) i njegove izmjene i dopune objavljane u Sluæbenom
glasniku Grada PloËa broj 5/02, 3/05 i 2/06 u kojima je
naznaËeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 012-03/06-01/02
Urbroj: 2165-01-06-1
PloËe, 28.travnja 2006.godine

DUBROVA» KO-NERETVANSKA ÆUPANIJA
GRAD PLO» E
Gradsko vijeÊe

Odbor za Statut i Poslovnik

Predsjednik
Bo¹ko ©iljeg,  v.r.

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i podruËne
(regionalne) samouprave,

- druga pitanja od vaænosti za ostvarivanje prava i 
obveza.

II. STATUS, PODRU» JE I GRANICE GRADA

» lanak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave na podruËju
utvrð enom zakonom.

Grad obuhvaÊa podruËja naselja: BaÊina, Banja, Komin,
PloËe (Stablina, » evelju¹a, Birina i uæe gradsko podruËje),
PeraËko Blato, Plina Jezero, Rogotin, Sta¹evica, GnjeËi,
Spilice, Crpala i ©ariÊ Struga.

Granica Grada ide rubnim dijelovima katastarskih opÊina:
BaÊina, Komin, Plina i PasiËina.

Granice Grada mogu se mijenjati na naËin i po postupku
koji je propisan zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

» lanak 3.

Grad je samostalan u odluËivanju u poslovima iz svoga
samoupravnog djelokruga i podlijeæe samo nadzoru
ustavnosti i zakonitosti ovla¹tenih dræavnih tijela.

» lanak 4.

 Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove
lokalnog znaËaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
grað ana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
dræavnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- ureð enje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanistiËko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu za¹titu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i ¹port,
- za¹titu potro¹aËa,
- za¹titu i unapreð enje prirodnog okoli¹a,
- protupoæarnu i civilnu za¹titu,
- promet na svom podruËju,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.



Strana 16 - Broj 5 S L U Æ B E N I  G L A S N I K petak, 28. travnja 2006.

Posebnim zakonima kojima se uruð uju pojedine
djelatnosti iz stavka 1. ovog Ëlanka odredit Êe se poslovi
Ëije je obavljanje Grad duæan organizirati te poslovi koje
moæe obavljati.

» lanak 5.

Grad moæe obavljanje pojedinih poslova iz Ëlanka 4.
ovog Statuta prenijeti na Æupaniju ili na mjesni odbor na
podruËju Grada.

Grad moæe obavljanje pojedinih poslova iz Ëlanka 4.
ovoga Statuta organizirati zajedno s drugim opÊinama i
gradovima.

Odluku o naËinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava,
nadzoru i kontroli izvr¹enja povjerenih poslova iz stavka
1. i 2. ovog Ëlanka donosi Gradsko vijeÊe.

» lanak 6.

Gradsko vijeÊe moæe traæiti od DrubrovaËko neretvanske
æupanije da Gradu, uz suglasnost sredi¹njeg tijela dræavane
uprave nadleænog za poslove lokalne i podruËne
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje odreð enih
poslova, ako osigura dovoljno prihoda za njihovo
obavljanje, a koji se odnose na:

- ¹kolstvo,
- zdravstvo,
- prostorno i urbanistiËko planiranje,
- gospodarski razvoj,
- promet i pometnu infrastrukturu

» lanak 7.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga:
- raspolaæe, upravlja i koristi imovinu u vlasni¹tvu Grada,
- promiËe dru¹tveni i gospodarski napredak radi

vrednovanja lokalnih posebnosti i po¹tivanja prirodnih
i prostornih moguÊnosti,

- vodi brigu o potrebama i interesima obrazovanja i
interesima stanovnika u oblasti pred¹kolskog uzrasta,
odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene
za¹tite, kulture, tjelesne  kulture i ¹porta,

- osigurava uvjete za utvrð ivanje politike gospodarenja
prostorom i unapreð enja i za¹titu prirodnog okoli¹a,

- obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetniËke
aktivnosti i kori¹tenja prostora u vlasni¹tvu Grada,

- osigurava uvjete za razvitak komunalnih djelatnosti,
- vodi brigu o ureð enju naselja, kvaliteti stanovanja i

komunalnim objekatima,
- organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih,

dru¹tvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa
i potreba stanovni¹tva,

- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu,
- potiËe primjenu djelotvornih mjera radi za¹tite æivotnog

standarda i zbrinjavanja socijalno ugroæenih osoba i 
obavlja poslove socijalne  skrbi,

- potiËe aktivnost udruga grað ana,
- promiËe oËuvanje prirodne ba¹tine, povijesnog, kulturnog

i graditeljskog nasljeð a,
- osigurava uvjete za protupoæarnu i civilnu za¹titu,
- osigurava uvjete za za¹titu potro¹aËa,

- donosi proraËun Grada,
- obavlja redarstvene poslove radi oËuvanja komunalnog

reda,
- osigurava uvjete za odvijanje urbanog prometa i razvitak

infrastrukture,
- obavlja i ureð uje i druge poslove koji su u neposrednoj

vezi s interesima Grada za njegov gospodarski, dru¹tveni
i socijalni napredak.

IV. OBILJEÆJA GRADA

» lanak 8.
Grad je pravna osoba.
Sjedi¹te Grada je u PloËama.
Grad ima peËat, grb, zastavu i sveËanu pjesmu.
Grb, zastava i sveËana pjesma koriste se na naËin kojim

se istiËe tradicija i dostojanstvo Grada.
Izgled, uporaba i Ëuvanje grba i zastave utvrdit Êe se

posebnom statutarnom odlukom Gradskog vijeÊa.
Posebnom odlukom odredit Êe se sveËana pjesma Grada

te naËin i uvjeti izvoð enja.

» lanak 9.

Dan Grada je 14. rujna, dan odræavanja Akcije iz
Domovinskog rata "Zelena tabla - Male Bare", koji se
sveËano obiljeæava.

V. JAVNA PRIZNANJA

» lanak 10.

Grad dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuÊa
i doprinos od osobitog znaËaja za razvitak i ugled Grada.

» lanak 11.

Gradsko vijeÊe odluËuje o dodjeli javnih priznanja
Grada.

Javna priznanja Grada su :
- Progla¹enje poËasnog grað anina Grada PloËa,
- Nagrada Grada PloËa i
- Plaketa Grada PloËa "Grb Grada PloËa".

» lanak 12.

Samo iznimno grað anina Republike Hrvatske i drugih
dræava, koji je svojim radom znatno pridonio promicanju,
znaËaju i ugledu Grada, ostvarivanju i razvijanju odnosa
Grada s drugim gradovima, narodima i dræavama, te
razvoju demokracije, mira i napretka u svijetu, Gradsko
vijeÊe moæe proglasiti poËasnim grað aninom Grada.

PoËa¹Êu se ne stjeËu posebna prava odnosno obveze, a
poËast se moæe opozvati ako se poËastvovani pokaæe
nedostojnim takve poËasti.

» lanak 13.

Nagrada Grada posebno je dru¹tveno priznanje koje se
dodjeljuje, pojedinaËno ili skupno, za naroËite uspjehe
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postignute u svim podruËjima gospodarskog i dru¹tvenog
æivota od znaËaja za Grad, a dodjeljuje se kao
- nagrada za æivotno djelo,
- osobna nagrada i
- skupna nagrada.

Nagrada za æivotno djelo Grada dodjeljuje se fiziËkim
osobama za osobite uspjehe u razvoju dru¹tvenih odnosa
i unapreð enju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture,
tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih
djelatnosti, posebno znaËajnih za Grad.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna
nagrada trgovaËkim dru¹tvima, ustanovama, udrugama,
vjerskim zajednicama ili drugim pravnim osobama ili
radnim timovima za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili
organizaciju vaænog dogað aja u Gradu, u podruËju
gospodarskog i dru¹tvenog æivota u prethodnoj godini.

» lanak 14.

Plaketa Grada “Grb Grada PloËa” je odliËje i znak
priznanja koji se dodjeljuje za rad ili djelo koje doprinosi
napretku i ugledu Grada u zemlji i inozemstvu te zasluæuje
opÊe priznanje.

» lanak 15.

Gradsko vijeÊe na temelju javnog poziva donosi odluku
o dodjeli javnih priznanja.

Gradsko vijeÊe posebnom odlukom ureð uje uvjete za
dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterije
i postupak njihove dodjele te tijelo koje provodi postupak
i dodjelu priznanja.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NA» IN RADA
 TIJELA GRADA

» lanak 16.

Tijela Grada su:

1. Gradsko vijeÊe,
2. GradonaËelnik,
3. Gradsko poglavarstvo.

» lanak 17.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog
djelokruga Grada podijeljene su izmeð u Gradskog vijeÊa,
Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreð eno
koje je tijelo nadleæno za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Grada, poslovi koji se odnose
na ureð ivanje odnosa zakonodavne naravi u nadleænosti
su Gradskog vijeÊa, a poslovi izvr¹ne naravi u nadleænosti
su Gradskog poglavarstva.

Ako se po naravi poslova ne moæe utvrditi nadleænost
prema stavku 2. ovog Ëlanka, nadleæno je Gradsko vijeÊe.

Nadleænost tijela za obavljanje poslova utvrð ena zakonom
ili drugim propisom ne moæe se prenositi na drugo tijelo
odnosno drugu fiziËku ili pravnu osobu, ako zakonom nije
drugaËije odreð eno.

1. Gradsko vijeÊe

» lanak 18.

Gradsko vijeÊe predstavniËko je tijelo grað ana Grada i
tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i
duænosti donosi opÊe akte i druge akte te obavlja druge
poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

» lanak 19.

Gradsko vijeÊe broji 13 Ëlanova.

» lanak 20.

Gradsko vijeÊe:
- donosi Statut Grada,
- donosi opÊe akte i druge akte kojima ureð uje pitanja iz

samoupravnog djelokruga Grada,
- donosi proraËun, odluku o izvr¹enju proraËuna i godi¹nji

obraËun,
- donosi program javnih potreba Grada,
- donosi Poslovnik Gradskog vijeÊa,
- bira i razrje¹ava gradonaËelnika i zamjenika 

gradonaËelnika i Ëlanove Gradskog poglavarstva,
- osniva i bira Ëlanove radnih tijela Gradskog vijeÊa,
- imenuje i razrje¹ava ako je to odreð eno zakonom, drugim

propisima i Statutom,
- odluËuje o povjerenju i nepovjerenju gradonaËelniku,

pojedinim Ëlanovima Gradskog poglavarstva ili
Poglavarstvu u cjelini,

- ureð uje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravih tijela,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje

gospodarskih, dru¹tvenih, komunalnih i drugih djelatnosti
od interesa za Grad, te odluËuje o njihovim statusnim
promjenama i preoblikovanju u skladu s zakonom,

- odluËuje o zajedniËkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne
samouprave,

- odluËuje o davanju koncesija,
- odluËuje o sastavu skup¹tine trgovaËkog dru¹tva u kojem

Grad ima 100% udjel odnosno dionice i odreð uje
predstavnika Grada u skup¹tini trgovaËkog dru¹tva u
kojem Grad nema 100% udjel odnosno dionice,

- odluËuje o sticanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica
odnosno udjela u trgovaËkom dru¹tvu ako zakonom,
ovim Statom, odnosno odlukom Gradskog vijeÊa nije
drugaËije utvrð eno,

- odluËuje o prijenosu i preuzimanju osnivaËkih prava u
skladu sa zakonom,

- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim
propisom  stavljeni u djelokrug.

» lanak 21.

Gradsko vijeÊe ima predsjednika i jednog potpredsjednika
koji se biraju veÊinom glasova svih Ëlanova Gradskog
vijeÊa.

Predsjednika i potpredsjednika bira Gradsko vijeÊe iz
reda svojih Ëlanova na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili na prijedlog 4 vijeÊnika na naËin i po
postupku predvið enim Poslovnikom, u skladu s ovim
Statutom i zakonom.
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Prijedlog za razrje¹enje predsjednika i potpredsjednika
moæe dati najmanje 4 vijeÊnika.

» lanak 22.

 Predsjednik saziva sjednicu Gradskog vijeÊa, predsjedava
sjednicom i predstavlja to tijelo.

Predsjednik saziva sjednicu po potrebi, a najmanje jednom
u tri mjeseca.

Predsjednik je duæan sazvati sjednicu na obrazloæeni
pisani zahtjev najmanje 4 vijeÊnika u roku od 15 dana od
primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka
3. ovog Ëlanka sjednicu Êe sazvati gradonaËelnik u roku
od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovog Ëlanka sjednicu
moæe sazvati na zahtjev 4 vijeÊnika Ëelnik sredi¹njeg
dræavnog tijela uprave nadleænog za poslove lokalne i
podruËne (regionalne) samouprave.

» lanak 23.

Potpredsjednik Gradskog vijeÊa pomaæe u radu
predsjednika, zamjenjuje ga u sluËaju odsutnosti ili
sprijeËenosti i obavlja druge poslove koje mu povjeri
Gradsko vijeÊe ili predsjednik.

» lanak 24.

 Ostala prava i duænosti predsjednika, te duænosti
potpredsjednika potanje se ureð uju Poslovnikom Gradskog
vijeÊa.

» lanak 25.

» lan Gradskog vijeÊa duænost obavlja poËasno i za to ne
prima plaÊu.

» lan Gradskog vijeÊa ima pravo na naknadu tro¹kova u
skladu s odlukom Gradskog vijeÊa.

» lanak 26.

» lan Gradskog vijeÊa ima pravo:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeÊa i na njima 

glasovati i govoriti,
- postavljati pitanja Gradskom vijeÊu i proËelnicima 

upravnih tijela i traæiti razmatranje pojedinih pitanja iz 
samoupravnog djelokruga,

- predlagati odluke i druge opÊe akte i pokretati druga 
pitanja iz djelokruga rada VijeÊa,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela i u njima govoriti,
a u radnim tijelima kojih je Ëlan glasovati,

- prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama odredi VijeÊe,
a jedino se nije duæan prihvatiti Ëlanstva u radnom tijelu
ako je veÊ prihvatio duænost Ëlana u dva radna tijela.

» lanak 27.

Gradsko vijeÊe osniva stalne ili povremene odbore i druga
radna tijela za prouËavanje i razmatranje pojedinih pitanja,
za pripremu i podno¹enje odgovarajuÊih prijedloga iz

djelokruga Gradskog vijeÊa, za praÊenje izvr¹avanja odluka
i opÊih akata Gradskog vijeÊa, za koordinaciju u rje¹avanju
pojedinih pitanja, te za izvr¹avanje odreð enih poslova i
zadataka za Gradsko vijeÊe.

Sastav, broj Ëlanova, djelokrug i naËin rada tijela iz
stavka 1. ovog Ëlanka utvrð uje se Poslovnikom Gradskog
vijeÊa ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

» lanak 28.

U Gradskom vijeÊu mogu se osnovati klubovi vijeÊnika
prema stanaËkoj pripadnosti.

Klub mora imati najmanje tri Ëlana.
Klubovi vijeÊnika obvezni su o svom osnivanju pismeno

izvijestiti predsjednika Gradskog vijeÊa, predloæiti pravila
o radu te podatke o Ëlanovima kluba.

» lanak 29.

VijeÊnicima se izdaje vi jeÊniËka iskaznica.
O izdavanju iskaznice i o evidenciji izdatih iskaznica

brine se tajnik Grada.
Nije dozvoljena zloupotreba iskaznice.
Posebnom odlukom Gradskog vijeÊa utvrdit Êe se izgled

iskaznice.

» lanak 30.

Poslovnikom  Gradskog vijeÊa podrobnije se ureð uje
naËin konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice,
glasovanje i voð enje zapisnika, kao i odræavanje reda na
sjednici Gradskog vijeÊa, prava predsjednika i
potpredsjednika VijeÊa, te Ëlanova VijeÊa.

2. GradonaËelnik

» lanak 31.

GradonaËelnik je nositelji izvr¹ne vlasti u Gradu.
GradonaËelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva:

- zastupa Grad,
- ima pravo predlagati Gradskom vijeÊu dono¹enje opÊih

i drugih akata,
- podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog proraËuna i 

odgovoran je za njegovo izvr¹enje,
- obavlja nadzor nad radom upravnih tijela i sluæbi grada

i daje im upute za rad,
- provodi odluke Gradskog vijeÊa i odgovoran je VijeÊu

za njihovo provoð enje,
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadleænost

zakonom, drugim propisom, Statutom ili drugim opÊim
aktima.

» lanak 32.

GradonaËelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opÊi
akt VijeÊa, ako ocijeni da je tim aktom povrijeð en zakon
ili drugi propis te zatraæiti od Gradskog vijeÊa da u roku
od petnaest dana otkloni uoËene nedostatke.

Ako Gradsko vijeÊe to ne uËini gradonaËelnik duæan je
u roku od osam dana o tome obavijestiti Ëelnika sredi¹njeg
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tijela dræavne uprave ovla¹tenog za nadzor zakonitosti
rada tijela Grada.

» lanak 33.

 GradonaËelnik ima dva zamjenika.
GradonaËelnika u sluËaju duæe odsutnosti ili drugih

razloga sprijeËenosti u obavljanju svoje duænosti,
zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg on odredi u skladu
sa Statutom.

GradonaËelnik u skladu sa Statutom moæe obavljanje
odreð enih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom
od svojih zamjenika. Pri obavljanju povjerenih poslova
zamjenik je duæan pridræavati se uputa gradonaËelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne
prestaje odgovornost gradonaËelnika za njihovo obavljanje.

» lanak 34.

GradonaËelnika bira Gradsko vijeÊe na vrijeme od Ëetiri
godine, na prijedlog predsjednika VijeÊa, Odbora za izbor
i imenovanje ili najmanje 4 Ëlana Gradskog vijeÊa na
naËin i po postuku utvrð enim u Poslovniku Gradskog
vijeÊa, u skladu s ovim Statutom i zakonom.
 Zamjenici gradonaËelnika biraju se na naËin i po istom
postupku kao i gradonaËelnik.

3. Gradsko poglavarstvo

» lanak 35.

Gradsko poglavarstvo izvr¹no je tijelo Grada.
Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskom vijeÊu

za svoj rad i odluke koje donosi.

» lanak 36.

Gradsko poglavarstvo broji 7 Ëlanova.
GradonaËelnik je po svom poloæaju predsjednik Gradskog

poglavarstva.
» lanove Poglavarstva bira Gradsko vijeÊe na prijedlog

gradonaËelnika u skladu sa Zakonom i Statutom veÊinom
glasova svih Ëlanova na vrijeme od 4 godine.
ProËelnici upravnih tijela mogu biti birani za Ëlanove
Poglavarstva.

Predsjednik i Ëlanovi Gradskog poglavarstva svoju
duænost mogu obavljati profesionalno o Ëemu odluËuje
Gradsko vijeÊe.

» lanove Poglavarstva bira Gradsko vijeÊe veÊinom
glasova na prijedlog gradonaËelnika nakon konstituiranja
Gradskog vijeÊa.

» lanak 37.

Poglavarstvo:
- priprema prijedloge opÊih akata koje donosi Gradsko

vijeÊe,
- predlaæe Gradskom vijeÊu dono¹enje opÊih akata,
- utvrð uje prijedlog proraËuna i godi¹nji obraËun proraËuna,
- izvr¹ava ili osigurava izvr¹avanje opÊih akata Gradskog

vijeÊa,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju
poslova iz  njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire
njihov rad,

- upravlja i raspolaæe nekretninama i pokretninama u 
vlasni¹tvu Grada,

- upravlja i raspolaæe prihodima i rashodima Grada,
- daje mi¹ljenje o prijedlozima opÊih akata koje podnose

drugi ovla¹teni predlagaËi,
- obavlja izbor, imenovanja i razrje¹enja proËelnika,

sluæbenika i namje¹tenika upravnih tijela,
- daje punomoÊ za zastupanje Grada u pojedinim stvarima,
- obavlja i druge poslove utvrð ene zakonom, Statutom i 

drugim propisima.

» lanak 38.

Poglavarstvo donosi odluke veÊinom glasova ako je na
sjednici nazoËna veÊina njihovih Ëlanova.

Odluke kojima raspolaæe nekretninama i pokretninama
u vlasni¹tvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima,
Poglavarstvo donosi veÊinom glasova svih Ëlanova.

» lanak 39.

Odnos Gradskog vijeÊa i Poglavarstva ureð uje se
Poslovnikom Gradskog vijeÊa.

Ustrojstvo, naËin rada i odluËivanja Poglavarstva
podrobnije se ureð uje njegovim Poslovnikom u skladu sa
Statutom i zakonom.

4. Upravni odjeli i sluæbe

» lanak 40.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
kao i poslova dræavne uprave prenijetih na Grad, odlukom
Gradskog vijeÊa ustrojavaju se upravni odjeli i sluæbe (u
daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravna tijela Grada neposredno izvr¹avaju i nadziru
provoð enje opÊih akata Gradskog vijeÊa i Poglavarstva i
odgovorni su za stanje u podruËju za koja su osnovana.

Upravna tijela Grada duæna su svojim radom omoguÊiti
ostvarivanja prava i potreba grað ana i pravnih osoba u
skladu sa zakonom i Statutom.

Ustrojstvo, djelokrug, naËin rada kao i druga pitanja od
znaËaja za rad ureð uje se posebnom odlukom Gradskog
vijeÊa.

Upravnim tijelom  upravlja proËelnik, kojeg na temelju
javnog natjeËaja imenuje Poglavarstvo.

» lanak 41.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvr¹avaju odluke i druge opÊe akte Gradskog

vijeÊa i osiguravaju njihovo provoð enje,
- neposredno izvr¹avaju poslove dræavne uprave kada su

ti poslovi prenijeti u djelokrug Grada,
- prate stanje u podruËjima za koje su osnovana i o tome

izvje¹Êuju Gradsko poglavarstvo,
- pripremaju nacrte odluka i drugih opÊih akata koje donosi

Gradsko vijeÊe, nacrte akata koje donosi Poglavarstvo,
te pripremaju izvje¹Êa, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Gradskog vijeÊa i Poglavarstva,
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- pruæaju struËnu pomoÊ grað anima u okviru prava i ovlasti
Grada,

- podnose izvje¹Êa Gradskom vijeÊu i Poglavarstvu o 
svom radu i

- obavljaju druge poslove za koje su ovla¹teni.

» lanak 42.

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga
i za svoj rad odgovorna su Poglavarstvu i gradonaËelniku
za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

1. Imovina Grada

» lanak 43.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja

pripadaju Gradu Ëine imovinu Grada.
Stvarima i imovinskim pravima u vlasni¹tvu Grada

raspolaæe i  upravl ja Gradsko poglavarstvo.
Nekretninu u vlasni¹tvu Grada Gradsko poglavarstvo

moæe otuð iti ili na drugi naËin s njom raspolagati samo
na osnovu javnog natjeËaja i uz naknadu utvrð enu po
træi¹noj cijeni, ako zakonom nije drugaËije odreð eno.

2. Financiranje

» lanak 44.

Grad slobodno raspolaæe prihodima koje ostvaruje u
okviru svoga samoupravnog djelokruga i poslova koje
obavlja i osigurava iz podruËnog (regionalnog) znaËenja
za podruËje Grada.

Prihodi Grada moraju biti razmjerni poslovima koje
obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.

» lanak 45.

Prihodi Grada su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- pripadajuÊi dio æupanijskih poreza za obavljanje poslova

iz Ëlanka 20. i 21. Zakona o lokalnoj i podruËnoj 
(regionalnoj) samoupravi,

- prihodi od stvari, imovinskih prava u vlasni¹tvu Grada,
- prihodi od trgovaËkih dru¹tava i drugih pravnih osoba 

u vlasni¹tvu Grada, odnosno onih u kojima Grad ima 
udjel ili dionice,

- prihodi od naknade za koncesije koje daje Gradsko 
vijeÊe,

- novËane kazne i oduzeta imovinska korist za prekr¹aje
koje Gradsko vijeÊe samo propi¹e u skladu sa zakonom,

- udio u zajedniËkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoÊi i dotacija Republike Hrvatske u 

Dræavnom proraËunu,
- drugi prihodi odreð eni zakonom.

» lanak 46.

Gradsko vijeÊe donosi odluku kojom propisuje vrstu
poreza, visinu stopa, odnosno visinu iznosa vlastitih poreza,

oslobað anje od plaÊanja poreza, naËin razreza poreza,
plaÊanje poreza, porezne prekr¹aje te druga pitanja u
skladu sa zakonom.

» lanak 47.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu, kao i svi rashodi za
poslove koje Grad obavlja, iskazuju se u proraËunu Grada.

Svi prihodi i primici proraËuna moraju biti rasporeð eni
u proraËunu i iskazani po izvorima iz kojih potjeËu.

Prihodi i rashodi proraËuna moraju biti uravnoteæeni.

» lanak 48.

Grad sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost
svoje imovine u skladu s raËunovodstvenim propisima.

» lanak 49.

Ako se tijekom proraËunske godine smanje prihodi i
primici ili poveÊaju izdaci utvrð eni proraËunom, proraËun
se mora uravnoteæiti sniæenjem predvið enih izdataka ili
pronalaæenjem novih prihoda.

ProraËun se uravnoteæuje izmjenama i dopunama
proraËuna postupkom utvrð enim za dono¹enje proraËuna.

» lanak 50.

Gradsko vijeÊe duæno je donijeti proraËun Grada prije
poËetka godine za koju se donosi.

Ako Gradsko vijeÊe ne donese proraËun prije poËetka
godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom
financiranju i to najduæe za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko
vijeÊe.

» lanak 51.

Nakon isteka godine za koju je proraËun donijet, Gradsko
vijeÊe utvrð uje godi¹nji obraËun proraËuna najkasnije do
kraja travnja.

» lanak 52.

Grad se moæe zaduæivati u skladu s posebnim zakonom.
Grad moæe raspisivati javni zajam ili izdati obveznice,

odnosno druge vrijednosne papire.

» lanak 53.

Grad moæe davati jamstva korisnicima proraËuna i
pravnim osobama u vlasni¹tvu Grada, odnosno onim
dru¹tvima u kojima ima udjel ili dionice i davati zajmove
u skladu s posebnim zakonom i opÊim aktima Gradskog
vijeÊa.

» lanak 54.

Gradsko vijeÊe nadzire ukupno materijalno i financijsko
poslovanje Grada.
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VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

» lanak 55.

Na podruËju Grada osnivaju se mjesni odbori kao oblik
neposrednog sudjelovanja grað ana u odluËivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na
æivot i rad grað ana.

Mjesni odbor je pravna osoba.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog Ëlanka, mjesni

odbor duæan je uvaæavati interes Grada.

» lanak 56.
Na podruËju Grada mjesni odbori su:

- Mjesni odbor PloËe,
- Mjesni odbor Stablina,
- Mjesni odbor Rogotin,
- Mjesni odbor ©ariÊ Struga,
- Mjesni odbor Banja,
- Mjesni odbor Komin,
- Mjesni odbor BaÊina,
- Mjesni odbor PeraËko Blato,
- Mjesni odbor Sta¹evica
- Mjesni odbor Crpala-Spilice-GnjeËi  i
- Mjesni odbor Plina Jezero.

PodruËje Mjesnih odbora utvrð uje se posebnom odlukom
koju donosi Gradsko vijeÊe.

» lanak 57.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora,
koji u odnosu na ostale dijelove Ëini zasebnu razgraniËenu
cjelinu (dio naselja), moæe dati Gradsko vijeÊe, vijeÊe
mjesnog odbora, najmanje 20% biraËa upisanih u popis
biraËa s podruËja postojeÊeg mjesnog odbora, njihove
organizacije i udruæenja.

Prijedlog mora sadræavati:
- podatke o podnositelju inicijative odnosno prijedloga,
- ime mjesnog odbora,
- podruËje i granice mjesnog odbora,
- sjedi¹te mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog
odbora odluËuje Gradsko vijeÊe uz prethodno pribavljeno
mi¹ljenje mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

» lanak 58.

Mjesni odbor brine se o poslovima koji su od svakodnevne
vaænosti za potrebe grað ana kao ¹to je:
- ureð enje mjesta, izgradnja i odræavanje manjih parkova,

nasada, djeËjih igrali¹ta, groblja, rekreacijskih i ¹portskih
igrali¹ta,

- izgradnja i odræavanje objekata koji sluæe za svakodnevne
potrebe grað ana,

- Ëi¹Êenje javnih povr¹ina, odvoz smeÊa, odvodnja 
atmosferskih voda, za¹tita okoli¹a i sl.
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog Ëlanka
osiguravaju se iz ProraËuna Grada, doprinosa grað ana,
iz imovine mjesnog odbora te iz drugih prihoda.

» lanak 59.

Programom rada koji donosi vijeÊe mjesnog odbora uz
suglasnost Poglavarstva, utvrð uju se zadaci mjesnog odbora
kao i naËin njihove provedbe.

» lanak 60.

Tijela mjesnog odbora su: vijeÊe mjesnog odbora i
predsjednik vijeÊa mjesnog odbora, koji se u duhu tradicije
naziva glavar.

VijeÊe mjesnog odbora biraju grað ani s podruËja mjesnog
odbora koji imaju biraËko pravo.

» lanovi vijeÊa mjesnog odbora biraju se neposrednim
tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o izboru Ëlanova
predstavniËkih tijela jedinica lokalne i podruËne
(regionalne) samouprave.

Izbor za Ëlanove vijeÊa mjesnog odbora raspisuje Gradsko
vijeÊe.

Mandat Ëlanova vijeÊa mjesnog odbora traje Ëetiri godine.
VijeÊe Mjesnog odbora PloËe broji 7 Ëlanova, a vijeÊa

ostalih mjesnih odbora broje 5 Ëlanova.
Funkcije Ëlanova mjesnog odbora su poËasne.

» lanak 61.

VijeÊe mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvje¹Êe o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrð uje proritete

u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi financijski plan i godi¹nji obraËun,
- bira i razrje¹ava glavara tajnim glasovanjem,
- saziva mjesni zbor grað ana,
- odluËuje o kori¹tenju sredstava namjenjenih mjesnom

odboru u proraËunu grada,
- provodi i osigurava provoð enje odluke vijeÊa te izvje¹Êuje

o provoð enju odluka vijeÊa,
- informira grað ane o pitanjima vaænim za mjesni odbor.

» lanak 62.

Glavar mjesnog odbora odgovoran je Poglavarstvu za
zakonitost rada.

Glavar mjesnog odbora:
- predstavlja mjesni odbor i vijeÊe mjesnog odbora,
- saziva sjednice vijeÊa, predlaæe dnevni red, predsjedava

sjednicama vijeÊa i potpisuje akte vijeÊa,
- provodi i osigurava provoð enje odluka vijeÊa, te izvje¹Êuje

o provoð enju odluka vijeÊa,
- surað uje s gradonaËelnikom i predsjednikom Gradskog

vijeÊa,
- informira grað ane o pitanjima vaænim za mjesni odbor,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeÊe mjesnog

odbora, Poglavarstvo i Gradsko vijeÊe.
Glavar mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeÊu
mjesnog odbora i gradonaËelniku za povjerene poslove
iz samopravnog djelokruga.
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» lanak 63.

» lan vijeÊa mjesnog odbora ima pravo i duænost:
- prisustvovati sjednicama vijeÊa,
- predlagati vijeÊu mjesnog odbora razmatranje pojedinih

pitanja iz njihovog djelokruga,
- raspravljati i izja¹njavati se o svim pitanjima koja su na

dnevnom redu vijeÊa mjesnog odbora,
- obavljati poslove i zadaÊe koje mu u okviru svoga

djelokruga povjeri  vi jeÊe mjesnog odbora,
» lan vijeÊa mjesnog odbora ima i druga prava i duænosti
odreð ene pravilima mjesnog odbora.

» lanak 64.

Pravilima mjesnog odbora utvrð uju se prava i duænosti
mjesnog odbora, ustrojstvo i ovla¹tenja, naËin rada stalnih
i povremenih radnih tijela te druga pitanja znaËajna za rad
mjesnog odbora.

» lanak 65.

Nadzor nad zakonito¹Êu rada vijeÊa mjesnog odbora i
glavara mjesnog odbora obavlja Gradsko poglavarstvo
koje moæe raspustiti vijeÊe mjesnog odbora, ako ono
uËestalo kr¹i Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvr¹ava
povjerene mu poslove.

» lanak 66.

StruËne i administrativne poslove za mjesne odbore
obavljaju gradska tijela uprave na naËin ureð en posebnom
odlukom.

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRA– ANA 
U ODLU» IVANJU

» lanak 67.

Grað ani mogu neposredno sudjelovati u odluËivanju o
lokalnim poslovima putem referenduma, mjesnog zbora
grað ana i davanjem prijedloga u skladu s zakonom i
Statutom.

» lanak 68.

Jedanput godi¹nje organizira se sastanak grað ana putem
vijeÊa pojedinog mjesnog odbora s Poglavarstvom.

Sastanak saziva gradonaËelnik.

» lanak 69.

 Referendum se moæe raspisati radi odluËivanju o
prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu opÊeg akta
ili drugog pitanja lokalnog znaËaja iz djelokruga Gradskog
vijeÊa kao i drugih pitanja odreð enih zakonom.

 Referendum raspisuje Gradsko vijeÊe na prijedlog jedne
treÊine Ëlanova Gradskog vijeÊa, na prijedlog Poglavarstva,
na prijedlog polovine mjesnih odbora na podruËju Grada
i na prijedlog 20% biraËa upisanih u popis biraËa Grada.

» lanak 70.

Odluka o raspisivanju referenduma sadræi:
- podruËje za koje se raspisije referendum,
- naziv akta o kojem se odluËuje, odnosno naznaku pitanja

o kojem Êe biraËi odluËivati na referendumu,
- obrazloæenje akta ili pitanja o kojem se raspisuje 

referendum,
- referendumsko pitanje o kojem Êe biraËi odluËivati,
- dan odræavanja referenduma.

Od dana objavljivanja odluke o raspisivanju referenduma
do dana odræavanja referenduma ne smije proÊi manje od
20 dana niti vi¹e od 40 dana.

Odluka donosena na referendumu obvezatna je za
Gradsko vijeÊe.

Tijela Grada ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja
je sadræajno suprotna odluci iz stavka 3. ovog Ëlanka, prije
prestanka roka od godinu dana od dana odræavanja
referenduma.

» lanak 71.

Gradsko vijeÊe moæe traæiti mi¹ljenje mjesnih zborova
grað ana ili dijela podruËja mjesnog zbora koji Ëini zasebnu
celinu (dio naselja, stambeni blok i sl.) o prijedlogu opÊeg
akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga kao i o
drugim pitanjima odreð enim zakonom.

Odlukom iz stavka 1. ovog Ëlanka odreð uju se pitanja
o kojim Êe se traæiti mi¹ljenje i podruËje od kojeg se traæi
mi¹ljenje.

» lanak 72.

Grað ani imaju pravo predlagati Gradskom vijeÊu
dono¹enje odreð enog akta ili rje¹avanje odreð enog pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeÊa.

Gradsko vijeÊe mora raspraviti o prijedlogu iz stavka 1.
ovog Ëlanka, ako prijedlog potpisom podræi 10% biraËa
upisanih u popis biraËa Grada, te dati odgovor
podnositeljima najkasnike u roku od tri mjeseca od prijema
prijedloga.

Svaka lista s potpisima mora sadræavati potpuni tekst
grað anske inicijative.

Potpisi biraËa kojima se ne moæe  bez dvojbe prema
imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi,
nevaæeÊi su.

» lanak 73.

Grað ani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke
i prituæbe na rad tijela Grada i na nepravilan odnos
zaposlenih u tijelima Grada kada im se obraÊaju radi
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvr¹avanja svojih
grað anskih duænosti.

Podnositelj predstavke ili prituæbe ima pravo na odgovor
u roku od 30 dana od dana podno¹enja.



petak, 28. travnja 2006. S L U Æ B E N I  G L A S N I K Strana 23 - Broj 5

X. JAVNE SLUÆBE

» lanak 74.

U okviru samoupravnog djelokruga, Grad osigurava
obavljanje javnih sluæbi koje zadovoljavaju svakodnevne
porebe grað ana na podruËju komunalnih, gospodarskih i
dru¹tvenih djelatnosti  u skladu s zakonom.

Grad osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i
dru¹tvenih djelatnosti osnivanjem trgovaËkih dru¹tava,
javnih ustanova i vlastitih pogona samostalno ili s drugim
jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje odreð enih javni sluæbi Grad moæe povjeriti
na temelju ugovora i koncesije drugim pravnim i fiziËkim
osobama.

XI. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE TE PODRU» NE

      (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

» lanak 75.

Grad surað uje s DubrovaËko neretvanskom æupanijom,
te opÊinama i gradovima u njezinom sastavu.

» lanak 76.

Radi suradnje, Grad s drugim gradovima i opÊinama
moæe osnivati trgovaËko dru¹tvo i ustanove u zajedniËkom
vlasni¹tvu, zajedniËka upravna tijela, te uspostaviti druge
oblike suradnje.

» lanak 77.

Grad moæe uspostaviti i posebne prijeteljske odnose s
drugim opÊinama i gradovima u Hrvatskoj kao i u
inozemstvu sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog Ëlanka, potpisuje
se posebna povelja koju u ime Grada potpisuje
gradonaËelnik sukladno odluci Gradskog vijeÊa.

» lanak 78.

Grad u postupku pripremanja i dono¹enja opÊih akata
na razini Æupanije, te zakona i drugih propisa na razini
Republike, a koji se neposredno tiËu Grada daje inicijative,
mi¹ljenja i prijedloge nadleænim tijelima.

Inicijative, mi¹ljenja i prijedloge iz prethodnog stavka
u ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeÊe, Poglavarstvo
i gradonaËelnik neposredno nadleænom tijelu i posredno
putem Ëlanova predstavniËkog tijela i zastupnika u
Hrvatskom saboru.

XII. AKTI GRADA

» lanak 79.

Gradsko vijeÊe, na temelju prava i ovla¹tenja utvrð enih
zakonom i Statutom, donosi Statut Grada, Poslovnik
Gradskog vijeÊa, odluke, gradski proraËun, obraËun
proraËuna, zakljuËke, programe rada, deklaracije, rezolucije,

rezolucije, preporuke, naputke i druge opÊe akte te daje
autentiËno tumaËenje Statuta i drugih opÊih akata.

Gradsko vijeÊe donosi zakljuËke, rje¹enja i druge
pojedinaËne akte kada u skladu sa zakonom rje¹ava o
pojedinaËnim stvarima.

» lanak 80.

Poglavarstvo o poslovima iz svoga djelokruga donosi
pravilnike, poslovnike, preporuke, rje¹enja, zakljuËke,
upute, naputke i druge opÊe akte kada je za to ovla¹teno
zakonom i l i  opÊim aktom Gradskog vi jeÊa.

» lanak 81.

Protiv pojedinaËnih akata Gradskog vijeÊa i Poglavarstva
kojima se rje¹ava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fiziËkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom
nije drugaËije propisano, ne moæe se izjaviti æalba, veÊ
se moæe pokrenuti upravni spor.

» lanak 82.

Radna tijela Gradskog vijeÊa i Poglavarstva donose
zakljuËke, preporuke i rje¹enja.

» lanak 83.

Upravna tijela u izvr¹avanju opÊih akata Gradskog vijeÊa
donose pojedinaËne akte kojima rje¹avaju o pravima,
obvezama i pravnim interesima fiziËkih i pravnih osoba.

PojedinaËni akti kojima se rje¹ava o obvezi razreza
gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu
donose se po skraÊenom upravnom postupku.

Na pojedinaËne akte primenjuju se odredbe Zakona o
opÊem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinaËnih akata iz stavka 1. ovog Ëlanka moæe
se izjaviti æalba nadleænom upravnom tijelu DubrovaËko-
neretvanske æupanije.

U skladu s odredbama zakona o upravnim sporovima
protiv konaËnog akta iz stavka 1. ovog Ëlanka, moæe se
pokrenuti upravni spor.

XIII. SLUÆBENO GLASILO GRADA

» lanak 84.

Grad izdaje sluæbeno glasilo Grada pod nazivom
"Sluæbeni glasnik Grada PloËa"

» lanak 85.

U "Sluæbenom glasniku Grada PloËa" objavljuju se
odluke i drugi opÊi akti Gradskog vijeÊa i opÊi akti
Gradskog poglavarstva.

U " Sluæbenom glasniku Grada PloËa " mogu se
objavljivati i opÊi akti drugih subjekata od javnog interesa.

» lanak 86.

Tajnik Grada je po poloæaju glavni i odgovorni urednik
"Sluæbenog glasnika Grada PloËa".
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Poslovi u vezi izdavanja "Sluæbenog glasnika Grada
PloËa" obavljaju se u StruËnoj sluæbi.

» lanak 87.

"Sluæbeni glasnik Grada PloËa" izlazi po potrebi.
Sredstva za financiranje "Sluæbenog glasnika Grada

PloËa" osiguravaju se u proraËunu Grada.
Ostali korisnici snose tro¹kove objavljivanja svojih akata.

XIV. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

» lanak 88.

Rad Gradskog vijeÊa, Poglavarstva, te upravnih tijela
javan je, osim kada pojedini propisi ili javni interes traæi
da bude bez prisutnosti javnosti.

Sva tijela Grada duæna su svoju aktivnost uËiniti
dostupnom javnosti, a  naroËito pravodobno informirati
javnost o postuku pripreme, dono¹enja i provoð enja odluka
putem sredstava javnog priopÊavanja.

» lanak 89.

Javnost rada Gradskog vijeÊa i njegovih radnih tijela
osigurava se:
- odræavanjem javnih sjednica Gradskog vijeÊa i

objavljivanjem dnevnog reda i dana odræavanja sjednice,
- izno¹enjem na javnu raspravu odreð enih pitanja o kojima

Êe se raspravljati,
- objavljivanjem odluka, proraËuna Grada i drugih akata

te odgovarajuÊih izvje¹Êa i informacija putem sredstava
javnog priopÊavanja,

- podno¹enjem godi¹njih izvje¹taja o radu, te na drugi
 pogodan naËin.

» lanak 90.

Radi stjecanja neposrednog uvida u potrebe Grada i
grað ana, kao i radi informiranja grað ana o aktivnostima
gradskih tijela u rje¹avanju problema Grada, gradonaËelnik
i predsjednik Gradskog vijeÊa redovito i neposredno
ostvaruju kontakte s grað anima i s predstavnicima sredstava
javnog priopÊavanja.

» lanak 91.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni akati i materijali
koji su u skladu s posebnim propisima oznaËeni kao
sluæbena, vojna, odnosno dræavna  tajna.

VijeÊnik Gradskog vijeÊa, Ëlan Poglavarstva, te Ëlan
radnog tijela ne smije iznositi podatke koje je saznao na
sjednicama, a imaju karakter povjerljivosti naveden u
stavku 1. ovog Ëlanka.

» lanak 92.
GradonaËelnik moæe odluËiti da se prijedlozi akata koji

su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana,
objave putem sredstava javnog priopÊavanja kao i da se
pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

» lanak 93.

Grad Êe organizirati svoj rad i poslovanje tako da grað ani
i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran naËin
ostvariti svoja Ustavom  zajamËena prava i zakonom
za¹tiÊene interese te ispunjavati grað anske duænosti.

» lanak 94.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, kao i druga
pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima,
utvrð uje Poglavarstvo.

Upravno tijelo Grada koje odredi gradonaËelnik mora
u svoje uredovno vrijeme omoguÊiti grað aninu uvid u
vaæeÊe zakone i opÊe akte Grada.

Grað ani i pravne osobe moraju biti na prikladan naËin
javno obavije¹teni o radnom vremenu, uredovnim danima
i drugim vaænim pitanjima za rad upravnih tijela.

» lanak 95.

Na zgradama u kojima su smje¹tena tijela Grada mora
biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi
mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada.

» lanak 96.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada pobliæe se ureð uje
njihovim pravilnicima.

» lanak 97.

U Gradu se stvaraju uvjeti za rad i razvoj svih oblika
obavje¹Êivanja grað ana radi ¹to potpunijeg informiranja.

Grad osigurava uvjete za rad lokalnih sredstava
informiranja.

XV. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

» lanak 98.

O promjeni Statuta Grada odluËuje Gradsko vijeÊe.
Prijedlog za promjenu Statuta moæe podnijeti

Poglavarstvo, gradonaËelnik, Odbor za Statut i Poslovnik,
najmanje Ëetiri vijeÊnika kao i mjesni odbor.

Prijedlog mora biti pismeno obrazloæen, a podnosi se
predsjedniku Gradskog vijeÊa.

» lanak 99.

Gradsko vijeÊe na sjednici prethodno odluËuje da li Êe
se pristupiti raspravi o predloæenoj promjeni Statuta.

Ako Gradsko vijeÊe ne donese odluku da Êe se pristupiti
raspravi o predleæenoj promjeni Statuta, isti se prijedlog
ne moæe ponovno staviti na dnevni red prije isteka ¹est
mjeseci od dana kada Gradsko vijeÊe nije prihvatilo
otvarenje rasprave o tom prijedlogu, ako Gradsko vijeÊe
samo ne odluËi da prijedlog i prije isteka toga roka ponovno
stavi na dnevni red.



petak, 28. travnja 2006. S L U Æ B E N I  G L A S N I K Strana 25 - Broj 5

» lanak 100.

Ako Gradsko vijeÊe prihvati prijedlog za promjenu
Statuta, Odbor za Statut i Poslovnik utvrð uje nacrt promjena
Statuta i daje ga na javnu raspravu najmanje 30 dana prije
odluËivanja u Gradskom vijeÊu.

Nakon provedene javne rasprave, Odbor za Statut i
Poslovnik utvrð uje prijedlog promjene Statuta i podnosi
ga Gradskom vijeÊu na raspravu i usvajanje.

» lanak 101.

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe Statuta
usaglasiti s propisima Republike Hrvatske, izmjenu vr¹i
Gradsko vijeÊe bez prethodne javne rasprave i kada tako
odluËi Gradsko vijeÊe svojom odlukom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVR©E ODREDBE

» lanak 102.

Odredbe ovoga Statuta za Ëiju primjenu ne treba donijeti
posebnu odluku ili drugi opÊi akt, primjenjuju se
neposredno od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Odluke i drugi opÊi akti kojima se omoguÊava primjena
odredaba Statuta koje se ne mogu neposredno primjenjivati,
donijet Êe se najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana
stupanja na snagu Statuta.

» lanak 103.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaæiti Statut
Grada PloËa (Sluæbeni glasnik Grada PloËe 3/94,2/2001
i 4/2001).

26
Na temelju Ëlanka 10. Poslovnika o izmjeni i dopuni

Poslovnika Gradskog vijeÊa Grada PloËa (Sluæbeni glasnik
Grada PloËa broj 9/05), ProËi¹Êeni tekst Poslovnika
Gradskog vijeÊa Grada PloËa, Odbor za Statut i Poslovnik
utvrdio je na sjednici odræanoj 28. travnja 2006. godine

ProËi¹Êeni tekst Poslovnika Gradskog vijeÊa Grada
PloËa obuhvaÊa tekst Poslovnika Gradskog vijeÊa Grada
PloËa (Sluæbeni glasnik Grada PloËa broj 8/01) i njegove
izmjene i dopune objavljene u Sluæbenom glasniku Grada
PloËa broj 3/02 i 9/05 u kojima je naznaËeno vrijeme
njihova stupanja na snagu.

Klasa: 012-04/06-01/01
Urbroj: 2165-01-06-1
PloËe, 28.travnja 2006.godine

DUBROVA» KO-NERETVANSKA ÆUPANIJA
GRAD PLO» E
Gradsko vijeÊe

Odbor za Statut i Poslovnik

Predsjednik
Bo¹ko ©iljeg,  v.r.

P  O  S  L  O  V  N  I  K
Gradskog  vijeÊa Grada PloËa

(proËi¹Êeni tekst)

I. OPÆ E ODREDBE

» lanak 1.

Poslovnikom Gradskog vijeÊa Grada PloËa (u daljnjem
tekstu: Poslovnik) ureð uje se unutarnje ustrojstvo i naËin
rada Gradskog vijeÊa Grada PloËa (u daljnjem tekstu:
VijeÊe).

Po odredbama ovog Poslovnika rade i radna tijela VijeÊa.
Radna tijela VijeÊa mogu donijeti poslovnik o svom

radu, u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

» lanak 2.

Ako pojedino pitanje iz rada VijeÊa nije ureð eno ovim
Poslovnikom, takva pitanja uredit Êe VijeÊe posebnim
zakljuËkom.

» lanak 3.

Ovim se Poslovnikom ureð uje:
- postupak konstituiranja VijeÊa,
- prava i duænosti vijeÊnika,
- prava i duænosti predsjednika i potpredsjednika VijeÊa,
- izbor i provoð enje postupka odgovornosti gradonaËelnika
 i Ëlanova Gradskog poglavarstva,
- izbor i naËin rada radnih tijela VijeÊa,
- vrste akata VijeÊa,
- odnos VijeÊa, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela,
- poslovni red sjednice,
- postupak odluËivanja i dono¹enja akata,
- javnost rada,
- druga pitanja vaæna za rad VijeÊa.

II. KONSTITUIRANJE VIJEÆ A

» lanak 4.

Prvu konstituirajuÊu sjednicu VijeÊa sazvat Êe se u roku
od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

KonstituirajuÊu sjednicu sazvat Êe Ëelnik sredi¹njeg tijela
dræavne uprave nadleænog za poslove lokalne i podruËne
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuÊa sjednica ne odræi u zakazanom
roku,ovla¹teni sazivaË odmah Êe sazvati novu
konstituirajuÊu sjednicu koja se treba odræati u roku od
15 dana.

 Danom objave odluke Vlade RH o raspisivanju izbora
za Ëlanove predstavniËkih tijela jedinica lokalne
samouprave prestaje mandat vijeÊnicima dosada¹njeg
saziva.

Istog dana prestaje dosada¹njim vijeÊnicima Ëlanstvo u
tijelima i organizacijama izvan VijeÊa na koje ih je
imenovalo VijeÊe, ako je imenovanje uvjetovano
obavljanjem duænosti vijeÊnika.
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 » lanak 5.

KonstituirajuÊoj sjednici VijeÊa do izbora predsjednika
predsjedava najstariji vijeÊnik kao privremeni predsjednik.

Ukoliko najstariji vijeÊnik iz bilo kojeg razloga ne moæe
ili ne æeli predsjedavati sjednicom, zamjenjuje ga slijedeÊi
najstariji vijeÊnik nazoËan na sjednici.

Privremeni predsjednik ima sva prava i duænosti
predsjednika u pogledu predsjedavanja i rukovoð enja
sjednicom, a do izbora Mandatnog odbora i Odbora za
izbor i imenovanje ima pravo na podno¹enje prijedloga.
To pravo pripada i najmanje 4 vijeÊnika.

» lanak 6.

Dnevni red prve sjednice VijeÊa utvrð uje se na poËetku
sjednice.

» lanak 7.

Gradsko vijeÊe ima Mandatni odbor.
Mandatni odbor bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeÊa

na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje 4
vijeÊnika.

» lanak 8.

Mandatni odbor na konstituirajuÊoj sjednici: izvje¹Êuje
VijeÊe o provedenim izborima za VijeÊe i imenima
izabranih vijeÊnika te o podnesenim ostavkama na
vijeÊniËku duænost i mirovanju mandata vijeÊnika, predlaæe
VijeÊu odluku o prestanku mandata vijeÊnika kada se
ispune zakonom predvið eni uvjeti i izvje¹Êuje VijeÊe da
su ispunjeni zakonski uvjeti za poËetak mandata zamjenika
vijeÊnika.

Gradsko vijeÊe zakljuËkom prihvaÊa izvje¹Êe Mandatnog
odbora.

» lanak 9.

Od dana konstituiranja VijeÊa do dana prestanka mandata
vijeÊnik ima sva prava i duænosti odreð ene zakonom,
Statutom i ovim Poslovnikom.

Danom konstituiranja VijeÊa, vijeÊnik poËinje obavljati
vijeÊniËku duænost.

Gradsko vijeÊe Grada konstuirano je izborom
predsjednika.

» lanak 10.

Nakon ¹to Gradsko vijeÊe prihvati izvje¹Êe Mandatnog
odbora, privremeni predsjednik poziva vijeÊnike da daju
prisegu slijedeÊeg sadræaja:

“Priseæem da Êu prava i obveze Ëlana Gradskog vijeÊa
Grada PloËa obavljati savjesno i odgovorno, radi
gospodarskog i socijalnog probitka Grada PloËa i Republike
Hrvatske, da Êu se u obavljanju duænosti Ëlana pridræavati
Ustava, zakona i Statuta Grada PloËa i da Êu ¹tititi ustavni
poredak Republike.”

Privremeni predsjednik izgovara tekst prisege i poziva

pojedinaËno vijeÊnike, a vijeÊnik, nakon ¹to je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara “Prisiæem”.

Zamjenik vijeÊnika i vijeÊnik koji nije bio nazoËan
polaganju prisege, daje prisegu na prvoj iduÊoj sjednici
VijeÊa.

» lanak 11.

VijeÊnik Ëiji je izbor objavila Gradska izborna komisija
Grada PloËa moæe, prije poËetka obavljanja duænosti
vijeÊnika, podnijeti ostavku.

Ostavka se podnosi pismeno Gradskom vijeÊu.

» lanak 12.

Kada se, po odredbama zakona, ispune uvjeti za prestanak
mandata, mandat vijeÊnika prestaje prije vremena na koje
je izabran:
- ako podnese ostavku danom dostave pisane ostavke

shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom
o opÊe upravnom postupku,

- ako mu je  pravomoÊnom sudskom od lukom
oduzeta,odnosno ograniËena poslovna sposobnost,danom
pravomoÊne sudske odluke,

- ako je pravomoÊnom sudskom presudom osuð en na 
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duæem od 6
mjeseci,danom pravomoÊnosti sudske presude,

- ako odjavi prebivali¹te s podruËja Grada,danom odjave
prebivali¹ta,

- ako mu prestane hrvatsko dræavljanstvo sukladno
odredbama zakona koj im se ureð uje hrvatsko
dræavl janstvo,danom n jegovog prestanka,

- smrÊu.

» lanak 13.

» lanu Gradskog vijeÊa koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obna¹anje duænosti koja se prema odredbama
Zakona o izboru Ëlanova predstavniËkih tijela jedinica
lokalne i podruËne (regionalne) samouprave smatra
nespojivom s duæno¹Êu Ëlana VijeÊa ,za to vrijeme
zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s odredbama Zakona.

» lan VijeÊa koji prihvati obna¹anje nespojive duænosti
duæan je u roku od 8 dana od prihvaÊanja duænosti o tome
obavijestiti predsjednika VijeÊa.

Po prestanku obna¹anja nespojive duænosti,Ëlan Gradskog
vijeÊa nastavlja s obna¹anjem duænosti u VijeÊu na temelju
prestanka mirovanja mandata,ako podnese pisani zahtjev
predsjedniku VijeÊa u roku od 8 dana od prestanka
obna¹anja nespojive duænosti.Mirovanje mandata Ëlanu
VijeÊa prestat Êe osmog dana od dana podno¹enja pisanog
zahtjeva.

Nastavljanje s obna¹anjem duænosti Ëlana VijeÊa na
temelju prestanka mirovanja mandata moæe se traæiti
jedanput u tijeku trajanja mandata.
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» lanak 14.

Na konstituirajuÊoj sjednici bira se Odbor za izbor i
imenovanje i Odbor za Statut i Poslovnik.

Predsjednik i Ëlanovi odbora iz prethodnog stavka biraju
se na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 4 Ëlana VijeÊa,
s tim da je njihov sastav pribliæno razmjeran stranaËkom
sastavu VijeÊa.

» lanak 15.

Po izboru odbora iz prethodnog Ëlanka, pristupa se izboru
predsjednika i potpredsjednika VijeÊa.

Predsjednik i potpredsjednik VijeÊa biraju se javnim
glasovanjem na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje
ili najmanje 4 Ëlana VijeÊa.

Najmanje 4 vijeÊnika mogu predloæiti da se izbor
predsjednika i potpredsjednika provede tajnim
glasovanjem, o Ëemu odluku donosi VijeÊe veÊinom
glasova svih Ëlanova VijeÊa.

» lanak 16.

GradonaËelnika bira VijeÊe javnim glasovanjem na
prijedlog predsjednika VijeÊa, Odbora za izbor i
imenovanje ili najmanje 4 vijeÊnika.

Najmanje 4 vijeÊnika mogu predloæiti da se izbor
gradonaËelnika provede tajnim glasovanjem, o Ëemu
odluku donosi VijeÊe veÊinom glasova svih Ëlanova VijeÊa.

» lanak 17.

» lanove Gradskog poglavarstva bira VijeÊe javnim
glasovanjem na prijedlog gradonaËelnika, o prijedlogu se
glasuje u cjelini.

Ako prijedlog za Ëlanove Poglavarstva ne dobije veÊinu
glasova, gradonaËelnik Êe najkasnije u roku od 15 dana
podnijeti novi prijedlog.

Najmanje 4 vijeÊnika mogu predloæiti da se izbor Ëlanova
Poglavarstva provede tajnim glasovanjem, o Ëemu odluku
donosi VijeÊe veÊinom glasova svih Ëlanova VijeÊa.

» lanak 18.

GradonaËelnik i Ëlanovi Gradskog poglavarstva, nakon
izbora daju pred Gradskim vijeÊem sveËanu prisegu.

Tekst sveËane prisege glasi:

“Priseæem da Êu duænost gradonaËelnika (odnosno Ëlana
Gradskog poglavarstva) obna¹ati savjesno i odgovorno i
dræati se Ustava, Statuta, zakona i odluka Gradskog vijeÊa,
te da Êu po¹tovati pravni poredak i zalagati se za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i Grada PloËa.”

» lan Poglavarstva koji nije bio nazoËan davanju sveËane
prisege, odnosno koji je naknadno izabran, daje sveËanu
prisegu na prvoj iduÊoj sjednici VijeÊa.

IV.PRAVA I DUÆNOSTI VIJEÆ NIKA

a) Prisustvovanje sjednicama

» lanak 19.

VijeÊnik ima pravo i duænost prisustvovati sjednicama
i sudjelovati u radu VijeÊa kao i u radu radnih tijela VijeÊa
Ëiji je Ëlan.

» lanak 20.

VijeÊnik koji je sprijeËen prisustvovati sjednici VijeÊa
ili radnog tijela duæan je o tome pravodobno izvijestiti
predsjednika tj. predsjednika radnog tijela neposredno ili
putem StruËne sluæbe.

O prisustvovanju vijeÊnika sjednicama VijeÊa ili radnog
tijela vodi se evidencija.

» lanak 21.

VijeÊnik je duæan obavljati zadaÊe koje mu u okviru
svojeg djelokruga povjeri VijeÊe ili radno tijelo kojeg je
Ëlan.

b) Podno¹enje prijedloga

» lanak 22.

U obavljanju prava i duænosti, vijeÊnik moæe pokretati
raspravu o pitanjima iz djelokruga VijeÊa te podnositi
prijedloge za dono¹enje odluka i drugih akata.

» lanak 23.

U pripremanju svog prijedloga za dono¹enje odluka ili
drugog akta, vijeÊnik ima pravo traæiti struËnu pomoÊ
StruËne sluæbe ili upravnih tijela.

U StruËnoj sluæbi vijeÊnicima se stavljaju na raspolaganje
tehniËka i metrijalna sredstva koja su im potrebna za
obavljanje njihove duænosti.

c) Postavljanje pitanja, traæenje izvje¹Êa i podataka

» lanak 24.

Na sjednici VijeÊa vijeÊnik ima pravo postavljati pitanja
koja se odnose na rad i djelokrug rada  VijeÊa i radnih
tijela, Gradskog poglavarstva, a posebice o stanju u
pojedinim podruËjima dru¹tvenog æivota te o izvr¹enju
odluka i drugih akata, odnosno o radu upravnih tijela te
organizacija koje imaju javne ovlasti.

Na jednoj sjednici VijeÊa, vijeÊnik moæe postaviti najvi¹e
tri vijeÊniËka pitanja.

» lanak 25.

Pitanja se u pravilu postavljaju pismeno, a mogu i
usmeno. VijeÊnik je duæan navesti kome je pitanje upuÊeno.

VijeÊnik je duæan usmeno postavljeno pitanje odmah i
pismeno formulirati.

Pitanja koje vijeÊnici postavljaju ne sjednici i odgovori
na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki i moraju
ukazivati na moguÊe mjere koje treba poduzeti da bi se
rije¹io problem.

III.IZBOR TEMELJNIH RADNIH TIJELA, 
PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA I
IZVR©NIH TIJELA GRADA



- surað uje s predsjednicima predstavniËkih tijela drugih 
jedinica lokalne samouprave,

- brine o provoð enju naËela javnosti rada VijeÊa,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi VijeÊe te
- obavlja i druge poslove utvrð ene zakonom, Statutom i

Poslovnikom.

Potpredsjednik VijeÊa zamjenjuje predsjednika u sluËaju
njegove odsutnosti ili sprijeËenosti  i obavlja i druge
poslove koje mu povjeri predsjednik ili VijeÊe.

VI.RADNA TIJELA

» lanak 32.

Za prouËavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga VijeÊa, pripremu i podno¹enje prijedloga
odluka ili akata, praÊenje izvr¹avanja odluka i opÊih akata
VijeÊa, za koordinaciju u rje¹avanju pojedinih pitanja, te
za izvr¹enje odreð enih poslova od interesa za VijeÊe,
osnivaju se radna tijela.

VijeÊe moæe osnovati stalna i privremena radna tijela.
Radna tijela su odbori, komisije i druge radne grupe.
Sastav radnih tijela pribliæno je razmjeran stranaËkom

sastavu VijeÊa.

» lanak 33.

Stalna radna tijela su:
1. Odbor za Statut i Poslovnik,
2. Odbor za izbor i imenovanje,
3. Odbor za dodjelu javnih priznanja,
4. Odbor za  predstavke i prituæbe,
5. Odbor za gospodarstvo i razvoj
6. Odbor za dru¹tvene djelatnosti,
7. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje,
    skrb i unapreð enje prirodnog okoli¹a,
8. Odbor za poljoprivredu,
9. Odbor za proraËun, financije i imovinu i

10. Mandatni  odbor.

VijeÊe moæe osnovati i druga stalna te povremena radna
tijela odlukom kojom se utvrð uje naziv, sastav, broj
Ëlanova, djelokrug i naËin rada tijela.

» lanak 34.

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 Ëlana
koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za Statut i Poslovnik:
- predlaæe Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeÊa,
- predlaæe pokretanje postupka za izmjenu Statuta

i  Poslovnika,
- predlaæe dono¹enje odluka i drugih opÊih akata

iz nadleænosti VijeÊa,
- utvrð uje i izdaje proËi¹Êene tekstove odluka i akata

VijeÊa kada je tim aktima ovla¹ten,

» lanak 26.

Na pismeno pitanje odgovori se daju u pravilu u
pismenom obliku, najkasnije na prvoj iduÊoj sjednici
VijeÊa.

Ako je vijeÊnik postavio pitanje usmeno, odgovor se
daje odmah, a najkasnije na iduÊoj sjednici pismeno.

Odgovor se dostavlja uz materijale za sjednicu VijeÊa
svim vijeÊnicima.

» lanak 27.

Nakon primljenog odgovora vijeÊnik moæe na sjednici
VijeÊa iznijeti mi¹ljenje o odgovoru, postaviti dopunsko
pitanje ili predloæiti da se o tom pitanju otvori rasprava
na VijeÊu.

O tom prijedlogu VijeÊe odluËuje bez rasprave.

» lanak 28.

VijeÊnik moæe neposredno ili putem StruËne sluæbe
traæiti izvje¹Êe i podatke potrebne za obavljanje duænosti
vijeÊnika od gradonaËelnika, Gradskog poglavarstva,
upravnih tijela te od drugih organizacija koje imaju javne
ovlasti.

Izvje¹Êa se daju najkasnije u roku od 15 dana pismeno.
Ako se ni u naknadnom roku od 5 dana ne udovolji

traæenju vijeÊnika, to Êe se smatrati teæom povredom radne
discipline.

Ako bi zahtjev vijeÊnika zahtjevao sloæeniju i dugotrajniju
obradu ili uzrokovao veÊe tro¹kove, o duænosti pruæanja
takvih izvje¹Êa odluËuje VijeÊe.

» lanak 29.

VijeÊniku su dostupni svi sluæbeni materijali koji se
pripremaju ili prikupljaju u StruËnoj sluæbi, Gradskom
poglavarstvu i upravnim tijelima, a koji se odnose na teme
o kojima se raspravlja u VijeÊu.

» lanak 30.

VijeÊnik ima pravo traæiti izvje¹Êa i obja¹njenja i od
predsjednika VijeÊa i predsjednika radnog tijela o pitanjima
koja se odnose na rad radnih tijela.

VijeÊnik se redovito i pravodobno informira o svim
pitanjima iz djelokruga VijeÊa i njegovih radnih tijela.

V. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJEÆ A

» lanak 31.

Predsjednik Gradskog vijeÊa:
- predstavlja i zastupa VijeÊe,
- saziva sjednicu VijeÊa i predlaæe dnevni red,
- predsjedava i odræava red na sjednici VijeÊa,
- brine o primjeni Poslovnika i ostvarivanju prava vijeÊnika,
- pokreÊe inicijativu za razmatranje i raspravu o pojedinim

pitanjima iz djelokruga VijeÊa,
- usklað uje rad VijeÊa i njegovih radnih tijela,
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- razmatra prijedloge za davanje autentiËnog tumaËenja
Statuta, Poslovnika, odluka i drugih akata VijeÊa i

- obavlja i druge poslove utvrð ene Statutom, Poslovnikom
i odlukama VijeÊa.

» lanak 35.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i 2 Ëlana
koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za izbor i imenovanje:
- raspravlja i predlaæe izbor predsjednika i potpredsjednika

VijeÊa,
- raspravlja i predlaæe izbor gradonaËelnika i zamjenika 

gradonaËelnika,
- predlaæe imenovanje Ëlanova radnih tijela VijeÊa,
- predlaæe imenovanje predstavnika VijeÊa u ustanove i 

organizacije u skladu sa zakonom,
- predlaæe imenovanje i u drugim sluËajevima utvrð enim

zakonom i odlukama VijeÊa.

» lanak 36.

Odbor za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i 2
Ëlana koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za dodjelu javnih priznanja:
- predlaæe Gradskom vijeÊu progla¹enje osoba za poËasnog

grað anina,
- predlaæe Gradskom vijeÊu osobe za davanje javnih 

priznanja i nagrada za iznimna dostignuÊa i doprinos od
osobitog znaËaja za razvitak i ugled Grada.

» lanak 37.

Odbor za predstavke i prituæbe ima predsjednika i 2
Ëlana koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za predstavke i prituæbe:
- razmatra prestavke i prituæbe i prijedloge upuÊene VijeÊu

te ukazuje nadleænim tijelima na kr¹enje ustavnosti i 
zakonitosti i prava grað ana u postupku pred dræavnom
upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti,

- ispituje putem nadleænih upravnih tijela i sluæbi 
osnovanost predstavki, prituæbi i prijedloga, te ukazuje
nadleænim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu
osnovanih mjera te o tome obavje¹tava podnositelja 
predstavki i prituæbi odnosno prijedloga.

» lanak 38.

Odbor za gospodarstvo i razvoj ima predsjednika i 2
Ëlana koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za gospodarstvo i razvoj:
- razmatra pitanja i daje prijedloge u vezi gospodarskog

razvitka Grada,
- razmatra koncepciju i strategiju razvitka poduzetni¹tva

i male privrede.
U Odbor se moæe imenovati do 3 struËna i javna djelatnika

koji imaju pravo sudjelovati u raspravi o pitanjima iz
nadleænosti  Odbora, bez prava odluËivanja.

» lanak 39.

Odbor za dru¹tvene djelatnosti ima predsjednika i 2 Ëlana
koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za dru¹tvene djelatnosti:
- razmatra pitanja i daje prijedloge u vezi socijalne skrbi,

b r i ge  o  d jec i ,  zd ravs tvene  za ¹t i t e ,odgo ja  i
obrazovanja,kulture,tjelesne kulture i ¹porta.
U Odbor se moæe imenovati do 3 struËna i javna djelatnika

koji imaju pravo sudjelovati u raspravi o pitanjima iz
nadleænost i  Odbora,  bez prava odluËivanja.

» lanak 40.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje,
skrb i unapreð enje prirodnog okoli¹a ima predsjednika i
2 Ëlana koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje,
skrb i unapreð enje prirodnog okoli¹a:
- razmatra pitanja i daje prijedloge u vezi funkcioniranja

i razvoja komunalnih djelatnosti i urbanistiËkog
planiranja, te za¹tite prirodnog okoli¹a.
U Odbor se moæe imenovati do 3 struËna i javna djelatnika

koji imaju pravo sudjelovati u raspravi o pitanjima iz
nadleænost i  Odbora, bez prava odluËivanja.

» lanak 41.

Odbor za poljoprivredu ima predsjednika i 2 Ëlana koji
se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za poljoprivredu:
- razmatra pitanja i daje prijedloge u vezi poljoprivrede,

¹umarstva i vodoprivrede.
U Odbor se moæe imenovati do 3 struËna i javna djelatnika

koji imaju pravo sudjelovati u raspravi o pitanjima iz
nadleænosti  Odbora, bez prava odluËivanja.

» lanak 42.

Odbor za proraËun , financije i imovinu ima predsjednika
i 2 Ëlana koji se biraju iz reda vijeÊnika.

Odbor za proraËun, financije i imovinu:
- raspravlja pitanja utvrð ivanja i provoð enja politike

te dono¹enja odluka i drugih opÊih akata u oblasti
financiranja i gradskih poreza i drugih  prihoda o kojima
odluËuje VijeÊe, gradskog proraËuna i zakljuËnog raËuna
te druga pitanja proraËuna i financija.

- razmatra pitanja i daje prijedloge u vezi upravljanja,
kori¹tenja i raspolaganja imovinom Grada PloËa.

» lanak 43.

Mandatni odbor ima predsjednika i 2 Ëlana koji se biraju
iz reda vijeÊnika.

Mandatni odbor na konstituirajuÊoj sjednici izvje¹Êuje
VijeÊe o provedenim izborima za VijeÊe i imenima
izabranih vijeÊnika i o podnesenim ostavkama na vijeÊniËku
funkciju i mirovanju mandata. Predlaæe VijeÊu odluku o
prestanku mandata vijeÊnika i mirovanje mandata kada
se ispune zakonom predvið eni uvjeti i izvje¹Êuje VijeÊe
da su ispunjeni zakonski uvjeti za poËetak mandata
zamjenika vijeÊnika.
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Mandatni odbor predlaæe VijeÊu dono¹enje odluke o
proceduralnom imunitetu vijeÊnika, a kada VijeÊe ne
zasjeda odluËuje o proceduralnom imunitetu, s tim da
odluku mora naknadno potvrditi VijeÊe.

» lanak 44.

Mandat predsjednika i Ëlanova radnog tijela traje do
isteka mandata saziva VijeÊa, ukoliko VijeÊe ne odluËi
drugaËije.

» lanak 45.

Predsjednik radnog tijela VijeÊa organizira rad radnog
tijela, predlaæe dnevni red i predsjedava sjednicama.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti
poticaj, a duæan ju je sazvati na temelju zakljuËka VijeÊa,
na zahtjev predsjednika VijeÊa ili dva Ëlana radnog tijela.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada
je to duæan uËiniti, sjednicu Êe sazvati predsjednik VijeÊa.

» lanak 46.

Predsjednik radnog tijela surað uje s predsjednikom
VijeÊa, predsjednicima drugih radnih tijela VijeÊa, te s
Ëlanovima Gradskog poglavarstva zaduæenim za oblast
iz djelokruga radnog tijela VijeÊa.

Predsjednik se brine o provoð enju zakljuËaka radnog
tijela VijeÊa, a obavalja i druge poslove odreð ene ovim
Poslovnikom.

Predsjednika radnog tijela u sluËaju sprijeËenosti ili
odsutnosti zamjenjuje Ëlan kojeg odredi radno tijelo.

» lanak 47.

Radno tijelo VijeÊa obvezno je o svojim primjedbama,
mi¹ljenjima, stajali¹tima i prijedlozima pismeno obavijestiti
VijeÊe.

Radno tijelo moæe izvijestiti o stajali¹tu manjine svojih
Ëlanova, kada mi¹ljenja ostaju podijeljena u pogledu
pri jedloga za r je¹avanje pojedinog pi tanja.

» lanak 48.

Kada podnosi izvje¹Êe ili prijedlog VijeÊu, radno tijelo
odreð uje izvjestitelja koji Êe na sjednici VijeÊa obrazloæiti
stajali¹te ili prijedlog radnog tijela.

Izvjestitelj se na sjednici VijeÊa izja¹njava u ime radnog
tijela o pitanjima u vezi izvje¹Êa, odnosno stajali¹tem ili
prijedlogom radnog tijela ali ne moæe izmijeniti stajali¹te
ili prijedlog radnog tijela ili odustati od njega ako za to
nije ovla¹ten od radnog tijela, niti se moæe izja¹njavati o
pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mi¹ljenje
ili zauzelo stajali¹te.

» lanak 49.

Radna tijela donose odluke veÊinom glasova od ukupnog
broja Ëlanova radnog tijela.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

» lanak 50.

Radna tijela surað uju með usobno, a mogu odræati i
zajedniËku sjednicu, te VijeÊu podnijeti i zajedniËko
izvje¹Êe o temi rasprave.

» lanak 51.

Sjednici radnog tijela VijeÊa moæe po pozivu predsjednika
radnog tijela biti nazoËan i sudjelovati u raspravi
predstavnik Gradskog poglavarstva kada se na sjednici
razmatra prijedlog Poglavarstva, a proËelnik ili predstavnik
upravnog tijela kad se na sjednici razmatra pitanje iz
njegovog djelokruga.

» lanak 52.

Radno tijeloVijeÊa moæe na sjednice pozvati znanstvene,
struËne i javne djelatnike i druge osobe radi izno¹enja
mi¹ljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici.

VII. ODNOS GRADSKOG VIJEÆ A, GRADSKOG
        POGLAVARSTVA I UPRAVNIH TIJELA

» lanak 53.

Predsjednik VijeÊa izvje¹Êuje Gradsko poglavarstvo o
zakazanoj sjednici VijeÊa.

Predsjednik Gradskog poglavarstva predstavlja
Poglavarstvo u Gradskom vijeÊu.

» lanovi Poglavarstva nazoËni su sjednici VijeÊa.

» lanak 54.

Poglavarstvo odreð uje Ëlana za svog predstavnika u
VijeÊu povodom rasprave o prijedlogu odluke ili drugog
akta.

Predstavnik Poglavarstva, po pozivu predsjednika VijeÊa,
nazoËan je na sjednici VijeÊa, sudjeluje u radu, iznosi
stajali¹ta Poglavarstva, daje obavijesti i struËna obja¹njenja,
izja¹njava se o podnesenim amandmanima, ako je za to
ovla¹ten, te obavje¹tava Poglavarstvo o stajali¹tima VijeÊa,
odnosno radnih tijela.

Ako na raspravi nije nazoËan predstavnik Poglavarstva,
VijeÊe ili radno tijelo moæe, smatra li da je prisustvo
predstavnika Poglavarstva neophodno, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.

» lanak 55.

Poglavarstvo daje svoje mi¹ljenje ili stajali¹te o prijedlogu
 kada ono nije predlagatelj.

Zatraæena mi¹ljenja, stajali¹ta i prijedloge Poglavarstva
u sluËaju kada ono nije predlagatelj, Poglavarstvo je
obvezno dostaviti VijeÊu do poËetka rasprave u radnim
tijelima VijeÊa, te odrediti svog predstavnika.

a) Odgovornost Poglavarstva

» lanak 56.

Poglavarstvo je odgovorno VijeÊu za svoj rad i za odluke
koje donosi.
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 Poglavarstvo je odgovorno VijeÊu za rad upravnih tijela.

» lanak 57.

Poglavarstvo je obvezno, na zahtjev VijeÊa, izvijestiti
VijeÊe o svom radu, o politici koju provodi u cjelini ili
u pojedinom podruËju, o izvr¹avanju odluka ili pojedinih
akata i zakljuËaka, te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Poglavarstvo moæe i na vlastiti poticaj podnijeti VijeÊu
izvje¹Êe o svom radu i o stanju u pojedinim podruËjima.

» lanak 58.

Svaki vijeÊnik moæe postaviti Poglavarstvu ili pojedinom
Ëlanu Poglavarstva pitanje o stanju u pojedinim podruËjima
dru¹tvenog i gospodarskog æivota, te o izvr¹avanju odluka
i drugih akata VijeÊa, odnosno o radu upravnih tijela, te
pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

» lanak 59.

VijeÊe moæe gradonaËelniku,pojedinom Ëlanu
poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje
i razrije¹iti ga duænosti prije isteka vremena na koje je
izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja moæe podnijeti
najmanje 4 vijeÊnika.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne moæe se
raspravljati i glasovati prije nego ¹to protekne sedam dana
od dana njegova podno¹enja.
  Rasprava i glasovanje o prijedlogu za izkazivanje
nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30
dana od dana dostave prijedloga predsjedniku VijeÊa.

GradonaËelnik moæe traæiti glasovanje o povjerenju
poglavarstva.

Ako VijeÊe povodom prijedloga gradonaËelnika ne
donese odluku kojom potvr ð uje povjerenje
poglavarstvu,time se ne smatra da je poglavarstvu iskazano
nepovjerenje.

» lanak 60.

Odluka o nepovjerenju prihvaÊena je ako je za nju
glasovala veÊina svih Ëlanova VijeÊa.

VIII. AKTI VIJEÆ A

a) OpÊe odredbe

» lanak 61.

   VijeÊe na temelju prava i ovla¹tenja utvrð enih Ustavom,
zakonom i Statutom Grada i ovim Poslovnikom donosi
odluke, proraËun Grada, godi¹nji obraËun proraËuna,
programe rada, deklaracije, rezolucije, preporuke, naputke
i druge opÊe akte, te daje autentiËna tumaËenja odluka.

VijeÊe donosi zakljuËke i rje¹enja kada, sukladno zakonu
i drugim propisima, izvr¹ava pojedinaËna prava i obveze
iz svog djelokruga.

Radna tijela VijeÊa donose zakljuËke, preporuke i
rje¹enja.

» lanak 62.

Odlukom se ureð uju odnosi iz samoupravnog djelokruga
Grada koji su od opÊeg znaËenja za grað ane, pravne osobe
i druge pravne subjekte, te propisuju njihova prava i
duænosti, odnosno ureð uju pitanja od interesa za Grad.

Programom rada utvrð uje se godi¹nji ili vi¹egodi¹nji
sadræaj dinamike rada te nositelj, izvr¹itelj i vrijeme
izvr¹enja.

Deklaracijom se izraæava opÊe stajali¹te VijeÊa o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada.

Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u odreð enom
podruËju samouprave, te na mjere koje treba provesti.

Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i
prituæbe o radu tijela Grada iz samoupravnog djelokruga
i upuÊuje na njihovo rje¹avanje.

ZakljuËkom se zauzimaju stavovi, izraæavaju mi¹ljenja,
prihvaÊaju izvje¹Êa i rje¹avaju druga pitanja iz djelokruga
VijeÊa za koje nije predvið eno dono¹enje drugog akta.

» lanak 63.

Odluke i druge opÊe akte koje donosi VijeÊe potpisuje
predsjednik VijeÊa.

Akte koje donose radna tijela VijeÊa potpisuje predsjednik
radnog tijela.

» lanak 64.

Na izvornike odluka i drugih akata VijeÊa stavlja se
peËat VijeÊa.

Izvornici akata Ëuvaju se u StruËnoj sluæbi.

» lanak 65.

Svi akti VijeÊa objavljuju se u ”Sluæbenom glasniku
Grada PloËa.”

b) Postupak dono¹enja odluka i drugih akata

1. Pokretanje postupka

» lanak 66.

Postupak dono¹enja odluka ili akata pokreÊe se
prijedlogom za dono¹enje odluke ili akta.

Pravo podno¹enja prijedloga odluke ili akta ima svaki
vijeÊnik, radna tijela VijeÊa, Gradsko poglavarstvo i
predsjednik Poglavarstva.

Inicijativu za dono¹enje odluke i drugih akata mogu
davati grað ani, pravne osobe, upravna tijela Grada i mjesni
odbori.

O inicijativi grað ana VijeÊe mora raspravljati, ako je
potpisom podræi najmanje 10% biraËa upisanih u popis
biraËa Grada.

VijeÊe mora dati odgovor podnositeljima inicijative
najkasnije u roku od 3 mjeseca od podno¹enja.
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» lanak 67.

VijeÊe moæe posebnim zakljuËkom odrediti da se, prije
podno¹enja prijedloga odluke ili akta, u radnim tijelima
provede prethodna rasprava, na osnovu prikaza stanja u
pojedinim oblastima, o potrebi dono¹enja odluke ili akta
i osnovnim pitanjima koja bi trebalo urediti.

Prethodna rasprava moæe se provesti i na sjednici VijeÊa.
Nakon provedene prethodne rasprave, podnosi se izvje¹Êe

VijeÊu i predlagatelju o rezultatima provoð enja prethodne
rasprave.

Predlagatelj je obvezan pri izradi prijedloga odluke uzeti
u obzir mi¹ljenja, stajali¹ta i prijedloge dane u tom
postupku, te posebno obrazloæiti one koje nije mogao
usvojiti.

3. Prijedlog odluke ili akta

» lanak 68.

Prijedlog odluke ili akta sadræi:
- pravni temelj za dono¹enje,
- ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti
odlukom ili aktom i svrhu koja se æeli postiÊi ureð ivanjem
odnosa na predloæeni naËin,
- ocjenu potrebnih sredstava za provoð enje odluke ili akta
i naËin kako Êe se osigurati,
- tekst prijedloga odluke ili akta s obrazloæenjem,
- tekst odredaba vaæeÊe odluke ili akta koji se mijenja,
odnosno dopunjuje, ako se predlaæe izmjena i dopuna
odluke ili akta,
- obrazloæenje odluke.

Uz prijedlog moæe se podnijeti i odgovarajuÊa
dokumentacija.

» lanak 69.

Tekst prijedloga odluke ili akta sadræi rje¹enja koja su
formulirana u obliku pravnih odredaba.

Pojedina rje¹enja mogu se predloæiti alternativno, s
potrebnim obrazloæenjima svake od alternativa.

U obrazloæenju prijedloga odluke daje se obja¹njenje
pojedinih odredbi koje sadræi prijedlog odluke ili akta.

4. Podno¹enje prijedloga za dono¹enje odluke ili akta

» lanak 70.

Prijedlog za dono¹enje odluke ili akta s tekstom
prijedloga, koji mora sadræavati sve sastojke iz Ëlanka 68.
Poslovnika, podnosi se predsjedniku VijeÊa.

Predlagatelj je obvezan obavijestiti predsjednika VijeÊa
tko Êe u radnim tijelima davati obja¹njenja i obrazloæenja
u ime predlagatelja, te tko Êe biti izvjestitelj predlagatelja
na sjednici VijeÊa.

» lanak 71.

Predsjednik VijeÊa upuÊuje primljeni prijedlog odluke

ili akta predsjedniku nadleænog radnog tijela i Poglavarstvu,
kada ono nije predlagatelj, na razmatranje i davanje
mi¹ljenja.

» lanak 72.

Ako prijedlog odluke ili akta nije podnesen u skladu s
Poslovnikom, predsjednik VijeÊa zatraæit Êe od
predlagatelja da u roku od 15 dana prijedlog uskladi s
Poslovnikom.

Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog u roku, smatrat Êe
se da je prijedlog povuËen, a ako ga predlagatelj ponovno
dostavi bez usklað enja, predsjednik Êe prijedlog odbaciti.

» lanak 73.

Statut Grada kao i akti koji reguliraju pitanja od naroËite
vaænosti za grað ane, stavljaju se prije odluËivanja na javnu
raspravu, o Ëemu odluku donosi VijeÊe.

Organizaciju, vrijeme trajanja, praÊenje i utvrð ivanje
rezultata javne rasprave propisuje VijeÊe svojom odlukom.

5. Razmatranje prijedloga u radnim tijelima

» lanak 74.

Prije rasprave o prijedlogu odluke ili akta na sjednici
VijeÊa, prijedlog razmatraju nadleæna radna tijela.

Radna tijela izja¹njavaju se o svim elementima prijedloga,
daju primjedbe, prijedloge, mi¹ljenja, a mogu dati i
amandmane koje upuÊuju predsjedniku VijeÊa i odreð uju
izvjestitelja na sjednici VijeÊa.

6. Rasprava o prijedlogu odluke ili akta na
    sjednici VijeÊa

» lanak 75.

Rasprava o prijedlogu odluke ili akta na sjednici obuhvaÊa
usmeno izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnog tijela,
opÊu raspravu o prijedlogu odluke, raspravu o
pojedinostima koja ukljuËuje i raspravu o tekstu prijedloga
odluke, raspravu o stajali¹tu radnih tijela, raspravu i
odluËivanje o podnesenim amandmanima, te dono¹enju
odluke.

» lanak 76.

Predlagatelj odluke ili akta osim usmenog izlaganja na
poËetku rasprave ima pravo davati obja¹njenja, iznositi
svoja mi¹ljenja i izja¹njavati se o iznesenim mi¹ljenjima,
primjedbama i prijedlozima.

U toku rasprave imaju pravo traæiti rijeË gradonaËelnik
i predstavnik Poglavarstva.

» lanak 77.

Izvjestitelj radnog tijela moæe iznositi mi¹ljenja,
primjedbe i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo.
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» lanak 78.

OpÊa rasprava o prijedlogu odluke ili akta obavlja se na
naËin da vijeÊnici iznose svoje mi¹ljenje o tome da li je
potrebno donijeti odluku ili akt, o osnovnim pitanjima
koje treba urediti kao i o opsegu i naËinu ureð ivanja tih
odnosa odlukom ili aktom.

Ako vijeÊnici ocijene da nije potrebno donijeti odluku
ili akt, prijedlog odluke ili akta odbit Êe se zakljuËkom
koji mora biti obrazloæen i dostavljen predlagatelju.

Rasprava o pojedinostima obavlja se na naËin da se
raspravlja o tekstu prijedloga.

» lanak 79.

Po¹to se izvr¹i rasprava o prijedlogu odluke ili akta,
VijeÊe moæe prijedlog usvojiti, odbiti ili vratiti predlagatelju
na dopunu.

Ako je prijedlog odluke ili akta odbijen zbog toga ¹to
je ocijenjeno da nema uvjeta za dono¹enje ili potrebe za
takvom odlukom ili aktom, prijedlog se ne moæe ponovno
podnijeti prije isteka roka od tri mjeseca, ako VijeÊe ne
odluËi drugaËije.
  Kada VijeÊe prijedlog vrati predlagatelju, dat Êe uputu
predlagatelju da akt dopuni, odnosno izmijeni u skladu s
prihvaÊenim stavovima, da pribavi mi¹ljenje zainteresiranih
organa ili organizacija.

7. Amandmani

» lanak 80.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke ili
akta podnosi se pismeno u obliku amandmana uz
obrazloæenje.

Pravo podno¹enja amandmana imaju ovla¹teni
predlagatelji iz Ëlanka 66. Poslovnika.

Amandman se podnosi predsjedniku VijeÊa, najkasnije
dan prije odræavanja sjednice, a predsjednik VijeÊa prije
odluËivanja dostavlja vijeÊnicima.

Ako amandman sadræi prijedloge kojima se zahtjeva
angaæiranje financijskih sredstava, podnositelj amandmana
duæan je istodobno predloæiti izvore osiguranja tih
sredstava.

» lanak 81.

Podnesene amandmane predsjednik VijeÊa upuÊuje
predlagatelju odluke ili akta i Poglavarstvu, ako ono nije
predlagatelj, i nadleænom radnom tijelu, koji su duæni
svoja mi¹ljenja i prijedloge o amandmanima dostaviti
VijeÊu najkasnije na poËetku sjednice.

» lanak 82.

Klub vijeÊnika moæe i na samoj sjednici VijeÊa u toku
rasprave o prijedlogu odluke ili akta podnijeti amandman.
I taj amandman se podnosi pismeno uz obrazloæenje.

Iznimno, ako se veÊina prisutnih vijeÊnika sloæi, vijeÊnik
moæe podnijeti amandman na prijedlog i na sjednici VijeÊa
u tijeku rasprave.

  Poglavarstvo moæe, do zakljuËenja rasprave, podnositi
amandmane na prijedlog odluke i kada ono nije
predlagatelj.

» lanak 83.

Ako su podneseni amandmani takve prirode da bitno
mijenjaju ili odstupaju od prijedloga odluke ili akta, VijeÊe
moæe odluËiti da se rasprava odgodi kako bi se vijeÊnicima
ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odluËivanja.

» lanak 84.

O amandmanu izja¹njava se predlagatelj i Poglavarstvo
neovisno da li je predlagatelj odluke ili akta.

Izja¹njavanje iz prethodnog stavka u pravilu je usmeno
i iznosi se tijekom rasprave neposredno prije glasovanja
o pojedinim amandmanima.

» lanak 85.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom prijedloga odluke ili akta i o njemu se odvojeno
ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj,
- ako ga je podnijelo matiËno radno tijelo, a suglasio se
predlagatelj,
- ako ga je podnio vijeÊnik i s njim se suglasio predlagatelj.

» lanak 86.

Ako prijedlog odluke ili akta nije podnijelo Poglavarstvo,
o amandmanu s kojim se nije suglasilo Poglavarstvo,
glasuje se odvojeno.

» lanak 87.

O amandmanu se glasuje prema redoslijedu Ëlanka
prijedloga odluke ili akta na koje se odnose.

Ako je na jedan Ëlanak prijedloga odluke ili akta
podneseno vi¹e amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najvi¹e odstupa od predloæenog rje¹enja
i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Ako ima vi¹e amandmana koji se með usobno iskljuËuju,
otpada potreba daljnjeg glasovanja Ëim se jedan od tih
amandmana usvoji.

Amandman prihvaÊen na sjednici VijeÊa postaje sastavni
dio prijedloga odluke ili akta o kojoj se oËitovalo.

8. Dono¹enje odluka ili akata po hitnom postupku

» lanak 88.

Iznimno odluka ili akt moæe se donijeti po hitnom
postupku, bez prethodne rasprave, samo ako je to nuæno
radi sprjeËavanja ili otklanjanja ¹tete, ako bi nedono¹enje
odluke u odreð enom roku imalo ¹tetne posljedice, ako je
to odreð eno zakonom i kada tako odluËi VijeÊe.

Uz prijedlog da se odluka ili akt donese po hitnom
postupku podnosi se prijedlog odluke ili akta u skladu s
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Ëlankom 68. s posebnim obrazloæenjem potrebe hitnosti
dono¹enja akta.

Predsjednik VijeÊa bez odlaganja upuÊuje prijedlog
vijeÊnicima da se odluka ili akt donese po hitnom postupku,
odnosno Poglavarstvu, ako ono nije predlagatelj.

» lanak 89.

O prijedlogu iz Ëlanka 88. odluËuje se prilikom
utvrð ivanja dnevnog reda na poËetku sjednice, a moæe se
odluËivati i tijekom utvrð ivanja dopune dnevnog reda.

Ako predsjednik VijeÊa nije unio u prijedlog dnevnog
reda sjednice prijedlog da se odluka ili akt donese po
hitnom postupku, a prijedlog je podnesen na naËin odreð en
ovim Poslovnikom, o zahtjevu predlagatelja o uvr¹tavanju
u dnevni red odluËuje se bez rasprave.

» lanak 90.

Na predloæenu odluku ili akt koji se donosi po hitnom
postupku mogu se podnositi amandmani do zakljuËenja
rasprave.

U tom sluËaju primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika
koje se odnose na amandmane na prijedlog odluke ili
akata koji se donose po redovitom postupku.

9. AutentiËno tumaËenje odluka i akata

» lanak 91.

Prijedlog za davanje autentiËnog tumaËenja odluke ili
akta VijeÊa moæe zatraæiti ovla¹teni predlagatelj iz Ëlanka
66. ovog Poslovnika i ovla¹tena tijela utvrð ena zakonom.

Prijedlog za davanje autentiËnog tumaËenja podnosi se
predsjedniku VijeÊa, a mora sadræavati naziv odluke ili
akta, naznaku odredaba za koja se traæe tumaËenja i razlozi
za to.

Predsjednik VijeÊa upuÊuje prijedloge iz stavka 1. ovog
Ëlanka Odboru za Statut i Poslovnik, matiËnom radnom
tijelu i Poglavarstvu, ako ono nije podnositelj prijedloga,
radi ocjene osnovanosti.

» lanak 92.

Odbor za Statut i Poslovnik, nakon ¹to pribavi mi¹ljenje
od nadleænog radnog tijela i Poglavarstva, ocjenjuje da
li je prijedlog za davanje autentiËnog tumaËenja odluke
ili akta osnovan.

Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, Odbor za Statut i
Poslovnik utvrdit Êe prijedlog teksta autentiËnog tumaËenja
koji sa svojim izvje¹Êem podnosi VijeÊu.

Ako Odbor ocijeni da prijedlog nije osnovan, on Êe o
tome obavijestiti VijeÊe koje povodom toga izvje¹Êa
donosi odluku.

Na sjednici Odbora o prijedlogu autentiËnog tumaËenja
glasuje se pojedinaËno.

» lan Odbora ima pravo na izdvojeno mi¹ljenje koje se
objavljuje u ”Sluæbenom glasniku Grada PloËa.”

AutentiËno tumaËenje odluke ili akta objavljuje se u
”Sluæbenom glasniku Grada PloËa.”

IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI

a) Sazivanje sjednice

» lanak 93.

Sjednicu saziva predsjednik VijaÊa na temelju zakljuËka
VijeÊa ili na vlastitu inicijativu najmanje jednom u tri
mjeseca.

Sjednica se oznaËava rednim brojem koji oznaËava broj
sjednice u mandatu.

Predsjednik VijeÊa duæan je sazvati sjednicu na
obrazloæeni pismeni zahtjev najmanje 4 vijeÊanika u roku
od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik VijeÊa ne sazove sjednicu u roku
iz stavka 3. ovog Ëlanka sjednicu Êe sazvati gradonaËelnik
u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka sjednicu
moæe sazvati na zahtjev najmanje 4 vijeÊnika Ëelnik
sredi¹njeg tijela dræavne uprave nadleænog za poslove
lokalne i podruËne (regionalne) samouprave.

» lanak 94.

Poziv za sjednicu dostavlja se Ëlanovima Gradskog
vijeÊa, u pravilu, 5 dana prije sazivanja, a ako postoje
opravdani razlozi, koji se moraju obrazloæiti, taj rok moæe
biti i kraÊi.

Uz poziv se dostavlja i prijedlog dnevnog reda, svi spisi
koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o
radu s prethodne sjednice.

» lanak 95.

Sjednice Gradskog vijeÊa  su javne.
NazoËnost javnosti moæe se iskljuËiti samo iznimno u

sluËajevima predvið enim posebnim zakonom i odlukom
VijeÊa.

Kada se o nekom pitanju raspravlja bez prisutnosti
javnosti materijal za takvu raspravu ne mora se dostavljati
u pisanom obliku.

» lanak 96.

Sjednica VijeÊa moæe se sazvati i elektroniËkim putem
te se odræavati putem videoveze - videokonferencija.

» lanak 97.

Kada se ovim Poslovnikom odreð uje da se pojedina
radnja u postupku dono¹enja odluke ili drugog akta provodi
u odreð enom roku, a rok je vezan za dostavu materijala
vijeÊnicima (prijedlog odluke, poziv za sjednicu, izvje¹Êa
radnih tijela), prvi iduÊi dan od dana uruËenja, smatra se
danom dostave.

Dostava materijala za sjednicu vijeÊnicima se moæe
izvr¹iti putem kurira, vijeÊnik ne moæe odbiti uruËenje
materijala putem kurira.
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b) Kvorum

» lanak 98.

VijeÊe moæe pravovaljano odluËivati ako je prisutna
veÊina od ukupnog broja vijeÊnika. Kvorum utvrð uje
tajnik Grada prozivanjem vijeÊnika. Kvorum se mora
utvrditi na poËetku sjednice. Predsjednik obavje¹tava
vijeÊnike o broju nazoËnih vijeÊnika. Ako predsjednik u
toku sjednice opazi da nema dovoljan broj vijeÊnika ili
kada to zatraæi najmanje 4 vijeÊnika, obnovit Êe se proziv.

Ako se utvrdi da potrebna veÊina ne postoji, predsjednik
odgað a poËetak sjednice za jedan sat, a ako ni tada nema
kvoruma, predsjednik odlaæe sjednicu za odreð eni dan i sat.

c) Dnevni red

» lanak 99.

Dnevni red sjednice VijeÊa predlaæe predsjednik
Gradskog vijeÊa koji u prijedlog dnevnog reda unosi sve
predmete koje su podnijeli ovla¹teni predlagatelji na naËin
utvrð en ovim Poslovnikom.

» lanak 100.

Ako u prijedlog dnevnog reda nije unesen predmet koji
je predloæio ovla¹teni predlagatelj na naËin predvið en
ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svom
prijedlogu, o prijedlogu se odluËuje na sjednici bez
rasprave.

U prijedlog dnevnog reda posebno se navode predmeti
za rje¹avanje po hitnom postupku.

» lanak 101.

Dnevni red se utvrð uje na poËetku sjednice.
U tu svrhu predsjednik stavlja na raspravu prijedlog

dnevnog reda. Svaki vijeÊnik moæe predloæiti izmjenu ili
dopunu dnevnog reda, obrazloæiv¹i svoj prijedlog.

O prijedlogu dnevnog reda i njegovim izmjenama i
dopunama odluËuje se bez rasprave.

Usvajanjem dnevnog reda usvaja se i prijedlog za
rje¹avanje po hitnom postupku.

d) Predsjedavanje i sudjelovanje u radu

» lanak 102.

Sjednici predsjedava predsjednik VijeÊa, a u njegovoj
odsutnosti ili sprijeËenosti zamjenjuje ga potpredsjednik
VijeÊa.

Ako je i potpredsjednik odsutan ili sprijeËen, VijeÊu
predsjedava vijeÊnik kojeg VijeÊe izabere. Do izbora
predsjedatelja, sjednici VijeÊa predsjedava dobno najstariji
vijeÊnik.

» lanak 103.

U radu i odluËivanju na sjednici VijeÊa ima pravo
sudjelovati svaki Ëlan VijeÊa.

U radu sjednice mogu sudjelovati, bez prava odluËivanja,
gradonaËelnik i Ëlanovi Poglavarstva, te predstavnici
upravnih tijela i sluæbi Grada.

ProËelnici upravnih tijela i sluæbi Grada duæni su biti
nazoËni sjednici kada su na dnevnom redu pitanja iz
djelokruga tih tijela i sluæbi i po potrebi davati obja¹njenja
i odgovore na pitanja vijeÊnika.

» lanak 104.

Sjednici VijeÊa imaju pravo prisustvovati i grað ani,
osim kada se sjednica odræava bez prisutnosti javnosti.

» lanak 105.

Po odobrenju predsjednika VijeÊa, grað ani mogu govoriti
o pitanjima koja su na dnevnom redu, a od interesa su za
grað ane i iznijeti svoje mi¹ljenje ili prijedlog za rje¹enje
tog pitanja.

» lanak 106.

Nitko ne moæe govoriti na sjednici prije nego ¹to zatraæi
i dobije rijeË od predsjednika VijeÊa.

Prijave za rijeË podnose se predsjedniku do zakljuËenja
rasprave po odnosnoj toËki.

Predsjednik daje rijeË vijeÊnicima po redoslijedu kojim
su se prijavili.

U raspravi se govori u pravilu s govornice. S mjesta se
moæe govoriti samo ako to dozvoljavaju tehniËki uvjeti
da govornika svi Ëuju i da njegove rijeËi mogu biti
zabiljeæene.

» lanak 107.

VijeÊniku koji æeli govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrð enog dnevnog reda, predsjednik daje rijeË
Ëim je vijeÊnik to zatraæio. Govor ne moæe trajati dulje
od tri minute. Predsjednik je duæan poslije iznesenog
prigovora dati obja¹njenje o povredi Poslovnika, odnosno
utvrð enog dnevnog reda. Ako vijeÊnik nije zadovoljan
obja¹njenjem, o tom se odluËuje na sjednici bez rasprave.

Ako vijeÊnik zatraæi rijeË da bi ispravio navod za koji
dræi da je netoËno izloæen i koji je bio povod nesporazuma
ili koji zahtjeva obja¹njenje, predsjednik Êe mu dati rijeË
Ëim zavr¹i govor onoga koji je to izazvao. VijeÊnik se u
svom govoru mora ograniËiti na ispravak odnosno
obja¹njenje, a njegov govor ne moæe trajati duæe od dvije
minute.

» lanak 108.

Govornik moæe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja
i prema utvrð enom dnevnom redu.

Govornik treba govoriti kratko bez ponavljanja izlaganja
koja su veÊ iznijeta na sjednici i dræeÊi se predmeta
rasprave,  a izlaganje moæe trajati do deset minuta.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
predsjednik VijeÊa Êe ga opomenuti da se dræi dnevnog reda.
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Ako se govornik i poslije drugog poziva ne dræi
dnevnog reda, predsjednik VijeÊa Êe mu oduzeti rijeË.

» lanak 109.

Kada ocijeni da Êe rasprava o pojedinom pitanju duæe
trajati ili kada je prijavljen veÊi broj govornika, predsjednik
odnosno vijeÊnik moæe predloæiti da govornik o istom
predmetu moæe govoriti samo jedanput ili da se ograniËi
trajanje govora svakom govorniku, osim predstavniku
predlagatelja.

O prijedlozima iz prethodnog stavka odluËuje se bez
rasprave.

» lanak 110.

Zbog opseænosti dnevnog reda ili drugih uzroka VijeÊe
moæe odluËiti da prekine sjednicu i zakaæe nastavak za
odreð eni dan i sat, o Ëemu se izvje¹tavaju samo odsutni
vijeÊnici.

O prekidu sjednice odluËuje se bez rasprave.

e) Odræavanje reda na sjednici

» lanak 111.

Predsjednik VijeÊa brine o odræavanju reda na sjednici.
OdræavajuÊi red na sjednici predsjednik brine da govornik

ne bude ometen ili sprijeËen u svom govoru.
Za povredu reda na sjednici predsjednik moæe vijeÊnika

opomenuti ili mu oduzeti rijeË.
Opomena se izriËe vijeÊniku koji na sjednici svojim

vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi naËin kr¹i
odredbe ovog Poslovnika.

VijeÊniku se moæe oduzeti rijeË, ako je prije toga dvaput
opomenut.

» lanak 112.

Ako vijeÊnik teæe povrijedi red, predsjednik moæe
predloæiti da se takav vijeÊnik udalji sa sjednice, o Ëemu
odluËuje VijeÊe.

VijeÊnik za kojega je predloæeno da se udalji sa sjednice
ima pravo da, prije odluËivanja o prijedlogu za njegovo
udaljavanje, dobije rijeË radi obrane.

» lanak 113.

Predsjednik moæe narediti da se iz dvorane u kojoj se
odæava sjednica udalji svaka osoba koja naru¹ava red
izuzev vijeÊnika.

Ako predsjednik ne moæe odræati red na sjednici mjerama
predvið enim ovim Poslovnikom, odredit Êe se prekid
sjednice.

f) Otvaranje i tijek sjednice

» lanak 114.

Kada predsjednik utvrdi da postoji potreban broj nazoËnih
vijeÊnika, otvara sjednicu, te daje potrebna obja¹njenja 

u vezi s radom sjednice i obavije¹tenja o drugim
prethodnim pitanjima.

» lanak 115.

Prije utvrð ivanja dnevnog reda, vijeÊnici mogu postavljati
pitanja i traæiti obja¹njenja.

» lanak 116.

Pri utvrð ivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluËuje se bez
rasprave.

Usvojene primjedbe unose se kao poseban prilog u
zapisniku na koji su stavljene.

» lanak 117.

Poslije utvrð ivanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu
o pojedinim temama, redoslijedom utvrð enim u dnevnom
redu.

U tijeku sjednice VijeÊe moæe izmjeniti redoslijed
razmatranja pojedinih pitanja, o Ëemu se odluËuje bez
rasprave.

» lanak 118.

Rasprava u pravilu poËinje izvje¹Êem predlagatelja. 
Predlagatelj moæe svoj prijedlog povuÊi dok o njemu

nije donijet zakljuËak. O povuËenom prijedlogu prestaje
svaka rasprava. PovuËeni prijedlog ne moæe se ponovno
predloæiti na istoj sjednici.

» lanak 119.

Radi promjene ili nadopune prijedloga koji je na
dnevnom redu, mogu se stavljati amandmani.

Amandman moæe podnositelj povuÊi u toku cijele
rasprave o njemu.

» lanak 120.

Prijave za rijeË podnose se predsjedniku sve do
zakljuËenja rasprave.

U toku rasprave sudionici mogu iznositi mi¹ljenja, traæiti
obja¹njenja te postavljati pitanja u vezi s predloæenim
rje¹enjem.

Predsjednik zakljuËuje raspravu kad utvrdi da nema vi¹e
prijavljenih govornika.

g) OdluËivanje

» lanak 121.

VijeÊe odluËuje o svakom prijedlogu nakon rasprave,
osim ako je utvrð eno da se odluËuje bez rasprave.

O prijedlogu se u pravilu glasuje u cijelosti.
Ako su na prijedlog stavljeni amandmani, predsjednik

VijeÊa najprije stavlja na glasovanje podnesene
amandmane.
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h) Glasovanje

» lanak 122.

Glasovanje na sjednici je u pravilu javno, osim ako je
zakonom, Statutom ili odlukom VijeÊa utvrð eno da se o
nekom pitanju tajno glasuje.

» lanak 123.

Javno glasovanje provodi se istovremeno dizanjem ruke
ili poimeniËnim izja¹njavanjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na naËin da
predsjednik prvo poziva vijeÊnike da se izjasne tko je
“za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga, odnosno
da li se tko uzdræao od glasovanja.

PoimeniËno glasovanje provodi se ako to odluËi
predsjednik ili VijeÊe, na prijedlog 4 vijeÊnika, a provodi
se prozivanjem vijeÊnika te njihovim izja¹njavanjem u
smislu prethodnog stavka.

» lanak 124.

Tajno glasovanje provodi predsjednik uz pomoÊ tajnika
i dvaju vijeÊnika koje izabere VijeÊe.

Tajno se glasuje na glasaËkim listiÊima iste boje i
veliËine, ovjerenim peËatom Gradskog vijeÊa,
zaokruæivanjem “za” ili “protiv”.

Svaki vijeÊnik dobiva po prozivu glasaËki listiÊ i nakon
¹to ga ispuni stavlja ga u glasaËku kutiju.

Ako se glasaËkim listiÊima provodi glasovanje za izbor
i imenovanje, na glasaËkom listiÊu kandidati se svrstavaju
prema abecednom redu prezimena.

Glasovanje se provodi zaokruæivanjem rednog broja
ispred imena kandidata za kojeg se glasuje.

NevaæeÊi je glasaËki listiÊ na kojem je zaokruæen redni
broj ispred imena veÊeg broja kandidata od broja koji se
bira, kao i listiÊ na kojem su dopisana nova imena, glasaËki
listiÊ koji je tako popunjen da se ne moæe sa sigurno¹Êu
tvrditi za koje je kandidate vijeÊnik glasovao, nepopunjen
glasaËki listiÊ, odnosno glasaËki listiÊ iz kojeg se ne moæe
utvrditi je li vijeÊnik glasovao “za” ili “protiv” prijedloga.

» lanak 125.

Predsjednik utvrð uje i objavljuje razultat glasovanja.

» lanak 126.

Ako ovim Poslovnikom nije drugaËije utvrð eno, Gradsko
vijeÊe donosi odluke javnim glasovanjem veÊinom glasova,
ukoliko je na sjednici nazoËna veÊina Ëlanova Gradskog
vijeÊa.

» lanak 127.

Gradsko vijeÊe veÊinom glasova svih Ëlanova VijeÊa
donosi:
- Statut Grada,
- Poslovnik,

- proraËun i godi¹nji obraËun proraËuna,
- imenuje gradonaËelnika i Gradsko poglavarstvo,
- imenuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeÊa,
- donosi odluku o nepovjerenju predsjedniku, pojedinom

Ëlanu il i  Gradskom poglavarstvu u cjelini,
- donosi odluku o raspisivanju referenduma,
- odluku o uspostavljanju suradnje,odnosno sklapanju 

sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne,odnosno 
regionalne samouprave drugih dræava,

- odluku o prijenosu pojedinih poslova iz samoupravnog
djelokruga na Æupaniju,odnosno na mjesni odbor,

- donosi odluku o tajnom glasovanju za izbor predsjednika
VijeÊa, gradonaËelnika i Ëlanova Poglavarstva,

- donosi odluku o odræavanju sjednice VijeÊa bez 
prisutnosti javnosti,

- odluËuje o drugim sluËajevima predvið enim zakonom,
Statutom i Poslovnikom vijeÊa.

X. Izbor i imenovanje

» lanak 128.

VijeÊe bira, odnosno imenuje, duænosnike u Gradsko
vijeÊe, Gradsko poglavarstvo, organizacije, te ostale
institucije na prijedlog ovla¹tenih predlagatelja.

» lanak 129.

Prije poËetka glasovanja, predsjednik VijeÊa upoznaje
vijeÊnike o naËinu glasovanja i o naËinu utvrð ivanja
rezultata izbora i imenovanja.

Ako prilikom glasovanja potrebnu veÊinu ne dobiju
kandidati koji se biraju, glasovanje se ponavlja za one
kandidate koji nisu dobil i  potrebnu veÊinu.

U ponovljenom glasovanju ne mogu sudjelovati kandidati
koji su dobili manje od 4 glasova nazoËnih vijeÊnika.

Ako u ponovljenom glasovanju pojedini kandidati ne
dobiju potrebnu veÊinu, pripremit Êe se prijedlog novih
kandidata.

XI. Zapisnici

» lanak 130.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Sjednice se i tonski snimaju.
Zapisnik sjednice se oznaËava redim brojem kao i

sjednica VijeÊa.
U zapisnik se unosu datum i mjesto odræavanja sjednice,

ime predsjednika odnosno predsjedatelja, vrijeme poËetka
i vrijeme zavr¹etka sjednice, broj nazoËnih vijeÊnika,
imena odsutnih vijeÊnika s napomenom za one koji su
svoj nedolazak najavili, imena ostalih nazoËnih na sjednici,
prijedlog dnevog reda i utvrð eni dnevni red, rezultati
g lasovan ja  po po jed in im p i tan j ima (bro j
glasova“za“,“protiv“ i „suzdræanih“,broj nevaæeÊih
glasaËkih listiÊa u sluËaju tajnog glasovanja), donesene
odluke i druge akte odnosno zakljuËke po svakoj toËki
dnevnog reda.

Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisniËar.
Izvorna snimka na CD pohranjuje se uz pisani tekst i

sastavni je dio zapisnika.
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» lanak 131.

Zapisnik i tonski zapis Ëuva se u StruËnoj sluæbi.
Primjerak tonskog zapisa na CD dostavlja se vijeÊnicima

uz poziv za sljedeÊu sjednicu.

XII. Javnost rada

» lanak 132.

Rad VijeÊa i njegovih radnih tijela javan je.
VijeÊe izvje¹Êuje javnost o svom radu putem javnih

glasila.
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad VijeÊa

i radnih tijela.

» lanak 133.

Radi toËnog i potpunijeg izvje¹Êivanja javnosti o radu
VijeÊa i radnih tijela mogu se davati sluæbena priopÊenja
za javna glasila.

Konferencija za javna glasila odræava se kada to odluËi
VijeÊe ili predsjednik VijeÊa, a odræava je predsjednik ili
osoba koju on ovlasti.

» lanak 134.

Grað ani i najvi¹e do dva predstavnika zainteresiranih
pravnih osoba mogu  prisustvovali sjednici VijeÊa.

Grað ani i pravne osobe duæni su pismeno najaviti svoju
nazoËnost odnosno nazoËnost svojih predstavnika na
sjednici VijeÊa najkasnije dva dana prije odræavanja
sjednice.

Grað ani su duæni navesti svoj jedinstveni matiËni broj,a
pravna osoba duæna je navesti ime i prezime osobe koja
Êe biti nazoËna sjednici te njihove jedinstvene matiËne
brojeve.

Predsjednik VijeÊa moæe ograniËiti broj grað ana zbog
prostornih uvjeta i odræavanja reda na sjednici.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE

» lanak 135.

Odbori imenovani do stupanja na snagu ovog Poslovnika
ostaju u istom broju i sastavu do isteka mandata.

» lanak 136.

Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje
vaæiti Poslovnik Gradskog vijeÊa Grada PloËa (Sluæbeni
glasnik Grada PloËa broj 4/200).
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