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osnivanje i naËin rada klubova vijeÊnika,
naËin rada radnih tijela VijeÊa,
odnos VijeÊa i gradonaËelnika,
postupak predlaganja, donoπenja akata i rasprave
o pojedinim pitanjima iz djelokruga VijeÊa,
• poslovni red sjednice VijeÊa,
• javnost u radu VijeÊa,
• obavljanje struËnih, administrativnih i drugih
poslova za potrebe VijeÊa.
»lanak 2.
Ako pojedino pitanje od vaænosti za rad VijeÊa
nije ureeno ovim Poslovnikom, to Êe pitanje VijeÊe
urediti posebnim aktom.
II. KONSTITUIRANJE VIJE∆A:
PoËetak obnaπanja duænosti vijeÊnika, mirovanje
i prestanak mandata vijeÊnika
»lanak 3.

GRADSKO VIJE∆E

Gradsko vijeÊe Vrgorca ima 15 vijeÊnika.

1
Na temelju Ëlanka 33. Zakona o lokalnoj i
podruËnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i Ëlanka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik"
- sluæbeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09), Gradsko
vijeÊe Grada Vrgorca na 5. sjednici odræanoj 20.
listopada 2009. godine, d o n o s i
POSLOVNIK
Gradskog vijeÊa Grada Vrgorca
I. OP∆E ODREDBE
»lanak 1.
Ovim se Poslovnikom Gradskog vijeÊa Grada
Vrgorca (u daljnjem tekstu: Poslovnik) ureuje naËin
rada Gradskog vijeÊa Grada Vrgorca (u daljnjem
tekstu: VijeÊe), a osobito:
•
•
•
•
•

konstituiranje VijeÊa,
poËetak obnaπanja duænosti vijeÊnika,
mirovanje i prestanak mandata vijeÊnika,
prava i duænosti vijeÊnika,
izbor i razrjeπenja predsjednika i potpredsjednika
VijeÊa i njihova prava i duænosti,

KonstituirajuÊa sjednica VijeÊa saziva se na
naËin, po postupku i u rokovima utvrenim zakonom.
Do izbora predsjednika VijeÊa sjednici predsjedava najstariji vijeÊnik.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika VijeÊa
sva prava i duænosti predsjednika VijeÊa u pogledu
predsjedavanja sjednicom.
»lanak 4.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva
Ëlana koji se biraju na prijedlog predsjedavatelja ili
na prijedlog najmanje 1/3 vijeÊnika, razmjerno zastupljenosti izabranih vijeÊnika u Gradsko vijeÊe s
izbornih lista.
Mandatno povjerenstvo na konstituirajuÊoj
sjednici VijeÊa podnosi izvjeπÊe o provedenim izborima, imenima izabranih Ëlanova Gradskog vijeÊa,
provjerava jesu li steËeni uvjeti za obnaπanje vijeÊniËke duænosti, u skladu s Zakonom, postojanje
nespojivosti obnaπanja vijeÊniËke duænosti, podnosi
izvjeπÊe o podnesenim ostavkama na duænost vijeÊnika, o stavljanju mandata u mirovanje, te o zamjenicima.
Mandatno povjerenstvo podnosi izvjeπÊe o
prestanku mandata vijeÊnika kada su ispunjeni
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Zakonom predvieni uvjeti i podnosi izvjeπÊe o
ispunjenju zakonskih uvjeta za poËetak mandata
zamjenskog vijeÊnika.
»lanak 5.
Na konstituirajuÊoj sjednici podnosi se izvjeπÊe
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, o
izabranim vijeÊnicima, o podnesenim ostavkama na
duænost vijeÊnika, o nastupu mirovanja, te o
zamjenicima vijeÊnika.
»lanak 6.
Nakon πto VijeÊe primi na znanje izvjeπÊe iz
Ëlanka 5. ovog Poslovnika, vijeÊnici daju prisegu.
Tekst prisege glasi:
„Priseæem svojom ËaπÊu da Êu duænost Ëlana
Gradskog vijeÊa Grada Vrgorca obnaπati savjesno i
odgovorno i da Êu se u svom radu pridræavati Ustava
Republike Hrvatske, zakona, Statuta Grada i poπtovati
pravni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati
za svekoliki napredak Grada Vrgorca, æupanije i
Republike Hrvatske."
Predsjedavatelj izgovara tekst prisege i nakon
toga poziva pojedinaËno vijeÊnika da prisegne tako
πto ustaje i izgovara „Priseæem!"
Nakon davanja prisege svaki vijeÊnik potpisuje
tekst prisege.
»lanak 7.
VijeÊnik koji nije bio nazoËan na konstituirajuÊoj
sjednici odnosno zamjenik vijeÊnika kada poËinje
obnaπati duænost vijeÊnika daje prisegu na prvoj
sjednici VijeÊa kojoj je nazoËan.
»lanak 8.
Na konstituirajuÊoj sjednici bira se Odbor za
izbor i imenovanja, Odbor za statut i poslovnik i
Mandatno povjerenstvo.
Predsjednika i Ëlanove odbora iz stavka 1. ovog
Ëlanka bira se na prijedlog predsjedavatelja, odnosno
na prijedlog najmanje 1/3 Ëlanova Gradskog vijeÊa
razmjerno zastupljenosti vijeÊnika izabranih s izbornih
lista u VijeÊe.
Po izboru Odbora iz stavka 1. ovog Ëlanka, na
konstituirajuÊoj sjednici pristupa se izboru predsjednika Gradskog vijeÊa.
»lanak 9.
VijeÊe je konstituirano izborom predsjednika
na prvoj sjednici na kojoj je nazoËna veÊina vijeÊnika.
Nakon πto je VijeÊe konstituirano izvodi se
himna Republike Hrvatske „Lijepa naπa domovino".

»lanak 10.
Danom konstituiranja VijeÊa, vijeÊnicima
zapoËinju prava i duænosti odreeni zakonom,
Statutom Grada, ovim Poslovnikom i aktima πto ih
donosi VijeÊe.
»lanak 11.
VijeÊniku prestaje mandat prije isteka redovitoga
Ëetverogodiπnjega mandata u sluËajevima odreenim
zakonom.
Mirovanje mandata vijeÊniku i prestanak mirovanja mandata vijeÊniku nastupa u sluËajevima
odreenim zakonom.
O nastupu mirovanja odnosno prestanka mandata
vijeÊnika te poËetku mandata zamjenika vijeÊnika ne
odluËuje se, veÊ tu Ëinjenicu VijeÊe prima k znanju
bez glasovanja.
»lanak 12.
VijeÊe ima predsjednika i dva potpredsjednika
koje bira iz reda vijeÊnika.
Potpredsjednici VijeÊa u pravilu se biraju sukladno strukturi Gradskog vijeÊa.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika
VijeÊa moæe dati Odbor za izbor i imenovanja kao i
najmanje 1/3 vijeÊnika.
VijeÊnik moæe sudjelovati u podnoπenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika
odnosno potpredsjednika.
Izbor predsjednika i potpredsjednika VijeÊa obavlja se javnim glasovanjem za svakog kandidata.
Za predsjednika i potpredsjednika VijeÊa izabran
je kandidat za kojeg je glasovala veÊina svih vijeÊnika.
Ako su za izbor predsjednika i potpredsjednika
bila predloæena viπe od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su
dobila najviπe glasova.
U sluËaju da ni u ponovljenom glasovanju niti
jedan od kandidata ne dobije veÊinu glasova svih
vijeÊnika, izborni se postupak ponavlja.
III. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
VIJE∆A
»lanak 13.
Predsjednik VijeÊa:
•
•
•
•

zastupa i predstavlja VijeÊe,
saziva sjednice VijeÊa,
predlaæe dnevni red,
predsjedava sjednicama VijeÊa i potpisuje akte
VijeÊa,

Broj 12/09.

Stranica 3
SLUÆBENO GLASILO GRADA VRGORCA

• upuÊuje prijedloge ovlaπtenih predlagatelja u
propisani postupak po Statutu i Poslovniku,
• provodi postupak donoπenja opÊih akata,
• koordinira rad radnih tijela VijeÊa,
• koordinira suradnju VijeÊa s gradonaËelnikom
Grada,
• koordinira u ostvarivanju prava i izvrπavanju
duænosti vijeÊnika,
• odræava red na sjednici,
• objavljuje rezultate glasovanja na sjednici,
• odreuje predstavnike VijeÊa u sveËanim i drugim
prigodama,
• surauje s predstavnicima predstavniËkih tijela
drugih jedinica lokalne i podruËne (regionalne)
samouprave,
• koordinira javnost rada VijeÊa,
• provodi primjenu ovog Poslovnika,
• obavlja i druge poslove odreene zakonom, Statutom Grada, aktima VijeÊa i ovim Poslovnikom.

dostave zahtjeva, ako predlagatelj smatra da predsjednik odnosno potpredsjednik VijeÊa svojim ponaπanjem πteti ugledu VijeÊa ili da je zloupotrijebio
poloæaj ili prekoraËio ovlasti, te ako uËestalo krπi
Statut i Poslovnik VijeÊa.

»lanak 14.

»lanak 18.

Predsjednik Gradskog vijeÊa prema potrebi saziva meustranaËki kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijeÊnika, radi postizanja konsenzusa
oko odreenih pitanja u nadleænosti Gradskog vijeÊa.

Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku
VijeÊa prestane mandat Ëlana VijeÊa prije isteka
redovitog Ëetverogodiπnjeg mandata, VijeÊe je duæno
izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika VijeÊa
u roku 30 dana od dana saznanja o prestanku mandata.

»lanak 15.
Potpredsjednici VijeÊa pomaæu u radu predsjedniku VijeÊa te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.
Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik
VijeÊa duæan je pridræavati se naputka predsjednika
VijeÊa.
Predsjednik VijeÊa pismeno odreuje potpredsjednika koji ga zamjenjuje u sluËaju njegove odsutnosti ili sprijeËenosti.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika VijeÊa,
potpredsjednik ima prava i duænosti predsjednika
VijeÊa.
»lanak 16.
Predsjednik i potpredsjednici VijeÊa mogu biti
razrijeπeni duænosti i prije isteka redovitog Ëetverogodiπnjeg mandata.
Prijedlog za razrjeπenje predsjednika odnosno
potpredsjednika VijeÊa moæe podnijeti najmanje 1/3
vijeÊnika.
Prijedlog za razrjeπenje mora biti obrazloæen.
O prijedlogu za razrjeπenje odluËuje se veÊinom
glasova svih vijeÊnika.
Prijedlog za razrjeπenje moæe se podnijeti: ako
predsjednik odnosno potpredsjednik VijeÊa ne sazove
sjednicu ukoliko to zatraæi gradonaËelnik Grada, ili
najmanje 1/3 vijeÊnika, u roku od 15 dana od dana

»lanak 17.
Predsjednik odnosno potpredsjednik VijeÊa
moæe podnijeti pismenu ostavku.
U sluËaju iz stavka 1. ovog Ëlanka VijeÊe Êe
odrediti potpredsjednika VijeÊa koji Êe do izbora
predsjednika imati sva njegova prava i duænosti.
VijeÊe je duæno izabrati novog predsjednika
odnosno potpredsjednika VijeÊa u roku od 30 dana
od dana kada VijeÊe utvrdi Ëinjenicu podnoπenja
ostavke na duænosti.

»lanak 19.
Ako VijeÊe razrijeπi duænost predsjednika
VijeÊa, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika odredit Êe potpredsjednika VijeÊa koji Êe
do izbora predsjednika VijeÊa imati sva njegova
prava i duænosti.
U sluËaju da ne izabere predsjednika na istoj
sjednici, VijeÊe je duæno izabrati predsjednika VijeÊa
u roku od 30 dana od dana razrjeπenja.
IV. PRAVA I DUÆNOSTI VIJE∆NIKA
»lanak 20.
VijeÊnik ima prava i duænosti utvrena Statutom
Grada, ovim Poslovnikom i aktima VijeÊa, a osobito:
• sudjelovati na sjednicama VijeÊa i radnih tijela
kojih je Ëlan i sudjelovati u njihovom radu,
• raspravljati i izjaπnjavati se o svim pitanjima koja
su na dnevnom redu VijeÊa i radnih tijela kojih je
Ëlan, te o njima odluËivati,
• prihvatiti izbor za Ëlana u radnom tijelu VijeÊa,
• obavljati poslove i zadaÊe koje mu u okviru svog
djelokruga povjeri VijeÊe ili radno tijelo kojeg je
Ëlan,
• predlagati VijeÊu donoπenje odluka i drugih akata
te razmatranje pojedinih pitanja iz njegova
djelokruga,
• traæiti i dobiti podatke od tijela Grada te koristiti
njihove struËne i tehniËke usluge potrebne za
obavljanje duænosti vijeÊnika,
• prisustvovati sjednicama radnih tijela kojih nije
Ëlan i sudjelovati u njihovu radu bez prava
odluËivanja,
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• predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe
radi obrade odreenog pitanja i pripreme akata za
VijeÊe,
• postavljati pitanja gradonaËelniku, zamjeniku
gradonaËelnika, proËelnicima upravnih odjela
Grada, direktorima trgovaËkih druπtava u
vlasniπtvu Grada, odnosno u kojima Grad ima
preteæiti udio, te ravnateljima ustanova kojih je
Grad osnivaË, koja se odnose na njihov rad ili
obavljanje poslova iz njihova djelokruga i na njih
dobiti odgovor u roku od 15 dana od dana dostave
pitanja,
• biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor u
tijelima pravnih osoba odreenih zakonom,
Statutom Grada i opÊim aktima VijeÊa.
»lanak 21.
VijeÊniku su dostupni svi sluæbeni materijali,
dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju
u tijelima Grada a koji se odnose na pitanja o kojima
se raspravlja na VijeÊu.
VijeÊnik moæe traæiti od proËelnika upravnog
tijela i gradonaËelnika izvjeπÊa i uvid u materijale o
pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice ili se
pripremaju za sjednicu VijeÊa ili radnog tijela u koje
je izabran, a i druga izvjeπÊa koja su mu kao vijeÊniku
potrebna.
ProËelnik upravnog tijela i gradonaËelnik duæan
je udovoljiti zahtjevu vijeÊnika u najkraÊem moguÊem
roku, ali ne duæem od tri dana.
VijeÊnik moæe zatraæiti izvjeπÊe i objaπnjenje
od predsjednika VijeÊa i predsjednika radnih tijela
o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1. ovog
Ëlanka mogu biti vijeÊnicima dostupni i putem internet
stranice, ovisno o tehniËkim moguÊnostima Grada.
»lanak 22.
VijeÊnik ima pravo od nadleænih upravnih tijela
traæiti pruæanje struËne i tehniËke pomoÊi i osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju duænosti
vijeÊnika.
»lanak 23.

»lanak 26.
O prisustvovanju vijeÊnika sjednicama VijeÊa
i radnih tijela vodi se evidencija.
U sluËaju da vijeÊnik ne moæe prisustvovati
sjednici VijeÊa odnosno radnog tijela kojeg je Ëlan,
duæan je o tome izvijestiti predsjednika VijeÊa odnosno radnog tijela.
V. RADNA TIJELA VIJE∆A
1. OpÊe odredbe
»lanak 27.
Gradsko vijeÊe utemeljuje stalna i povremena
radna tijela VijeÊa.
Povremena radna tijela utemeljuju se kad to
zahtijevaju pravni propisi kojima je odreen i njihov
djelokrug, te onda kada se ocijeni da je to potrebito
poradi obavljanja poslova i zadaÊa povremenog ili
privremenog karaktera.
Odlukom o utemeljenju radnih tijela, Gradsko
vijeÊe utvruje djelokrug radnih tijela, a naËin rada
ovim Poslovnikom.
2. Izbor i sastav radnih tijela VijeÊa
»lanak 28.
Predsjednik i Ëlanovi radnih tijela VijeÊa biraju
se javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika
VijeÊa, Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje
1/3 vijeÊnika Gradskog vijeÊa.
Sastav radnih tijela VijeÊa i njihovih predsjednika razmjeran je strukturi Gradskog vijeÊa.
»lanovi radnih tijela mogu biti pored vijeÊnika
i iz reda znanstvenih, struËnih i drugih pravnih osoba.
3. Predsjednik radnog tijela VijeÊa
»lanak 29.
Predsjednik radnog tijela VijeÊa:

»lanak 25.

• saziva sjednicu, predlaæe dnevni red i predsjedava
sjednici radnog tijela,
• predlaæe naËin rada tijela,
• osigurava sadræajan rad sjednice, na naËin da vodi
i usmjerava raspravu o odreenoj problematici i
daje konkretne prijedloge, odluËuje o redoslijedu
glasovanja o pojedinom prijedlogu, te objavljuje
rezultate glasovanja,
• na sjednicama VijeÊa predstavlja i obrazlaæe prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog
tijela, bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev VijeÊa,
te obavlja i druge poslove u skladu s Poslovnikom.

VijeÊnik je duæan Ëuvati podatke koje sazna u
obnaπanju duænosti, a koji prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti.

Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj
kojeg odredi tijelo, izjaπnjavaju se na sjednici VijeÊa
u ime radnog tijela o pitanjima u svezi s izvjeπÊem

VijeÊnik ima pravo na naknadu troπkova, u
skladu s odlukom VijeÊa.
»lanak 24.
VijeÊnik ne smije u obavljanju privatnih poslova,
gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe bilo
za svojeg poslodavca, koristiti poloæaj vijeÊnika i
naglaπavati taj poloæaj.
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odnosno o stajaliπtu ili o prijedlogu radnog tijela, ali
ne mogu izmijeniti stajaliπte ili prijedlog radnog tijela
niti odustati od njega ako za to nisu ovlaπteni od
radnog tijela, niti se mogu izjaπnjavati o pitanjima o
kojima radno tijelo nije dalo svoje miπljenje ili zauzelo
stajaliπte.
»lanak 30.
U sluËaju sprijeËenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela, njegovu duænost obavlja Ëlan
radnog tijela kojeg za to izaberu nazoËni Ëlanovi
radnog tijela.
4. Sazivanje i tijek sjednice
»lanak 31.
Sjednicu radnog tijela VijeÊa saziva predsjednik
radnog tijela VijeÊa na vlastiti poticaj, a duæan ju je
sazvati na temelju zakljuËka VijeÊa, te na temelju
zahtjeva predsjednika VijeÊa ili dva Ëlana radnog
tijela, ako navedu pitanja koja treba razmotriti na
sjednici.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu
kad je to obvezan, sjednicu radnog tijela VijeÊa sazvat
Êe predsjednik Gradskog vijeÊa.
Sjednica se saziva dostavljanjem pismenog
poziva Ëlanovima radnog tijela najmanje dva dana
prije zasjedanja. U pozivu se navode mjesto, datum,
dan i sat odræavanja sjednice, te prijedlog dnevnog
reda, a u njegovom prilogu dostavlja se popratni
materijal.
»lanak 32.
Radno tijelo VijeÊa ne moæe zasjedati u isto
vrijeme kada zasjeda Gradsko vijeÊe.
»lanak 33.
Radno tijelo VijeÊa moæe zauzimati stajaliπta o
pitanjima iz svog djelokruga ako je sjednici nazoËna
veÊina Ëlanova radnog tijela, a odluke se donose
veÊinom glasova nazoËnih Ëlanova.
O radu na sjednici radnih tijela vodi se zapisnik.
»lanak 34.
Radno tijelo obvezno je o svojim zakljuËcima,
stajaliπtima, preporukama i miπljenjima izvijestiti
VijeÊe.
Rado tijelo moæe izvijestiti VijeÊe i o stajaliπtu
manjine svojih Ëlanova, ako miπljenja na sjednici
tijela ostaju podijeljena glede prijedloga za rjeπavanje
pojedinog pitanja.
5. Stalna radna tijela VijeÊa
»lanak 35.
Stalna radna tijela VijeÊa su:
1. Mandatno povjerenstvo (Ëine ga predsjednik i 2
Ëlana),

2. Odbor za izbor i imenovanja (Ëine ga predsjednik
i 4 Ëlana),
3. Odbor za statut i poslovnik (Ëine ga predsjednik
i 4 Ëlana),
4. Odbor za suradnju s gradovima, opÊinama i
æupanijama (Ëine ga predsjednik i 2 Ëlana),
5. Povjerenstvo za predstavke i prituæbe (Ëine ga
predsjednik i 2 Ëlana),
6. Povjerenstvo za davanje imena ulica, trgova i
davanje suglasnosti za davanje imena javnim
ustanovama (Ëine ga predsjednik i 4 Ëlana),
7. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja i nagrada
Grada (Ëine ga predsjednik i 2 Ëlana),
8. Povjerenstvo za procjenu πteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda (Ëine ga predsjednik i 4 Ëlana),
9. Povjerenstvo za proraËun i financije (Ëine ga
predsjednik i 2 Ëlana),
10. Povjerenstvo za πkolstvo, kulturu i πport (Ëine
ga predsjednik i 2 Ëlana)
11. Povjerenstvo za komunalno ureenje, urbanizam
i zaπtitu okoliπa (Ëine ga predsjednik i 4 Ëlana),
12. Povjerenstvo za gospodarstvo, poljodjelstvo i
selo (Ëine ga predsjednik i 2 Ëlana),
13. Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
(Ëine ga predsjednik i 2 Ëlana),
14. Povjerenstvo za popis biraËa (Ëine ga predsjednik
i dva Ëlana te njihovi zamjenici).
Mandatno povjerenstvo.
Djelokrug poslova utvren je Statutom i ovim
Poslovnikom.
Odbor za izbor i imenovanja.
Djelokrug poslova utvren je Statutom i ovim
Poslovnikom.
Odbor za statut i poslovnik.
Djelokrug poslova utvren je Statutom i ovim
Poslovnikom.
Odbor za suradnju s gradovima, opÊinama i
æupanijama.
Odbor Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Odbor razmatra pitanja i predlaæe odgovarajuÊe
mjere radi unapreenja suradnje Grada i drugih
gradova i opÊina.
Povjerenstvo za predstavke i prituæbe.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra prigovore i prituæbe
upuÊene Gradskom vijeÊu, odnosno druge prigovore
i prituæbe koje mu se upute.
Povjerenstvo za davanje imena ulica, trgova i
davanje suglasnosti za davanje imena javnim
ustanovama.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 4 Ëlana.
Povjerenstvo raspravlja o inicijativama za
davanje imena ulica, trgova i davanje suglasnosti za
davanje imena javnim ustanovama, te daje svoje
miπljenje i prijedloge Gradskom vijeÊu.
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Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja i
nagrada Grada.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo predlaæe dodjelu priznanja Gradskom vijeÊu, te izvrπava druge zadatke koje mu
povjeri Gradsko vijeÊe.
Povjerenstvo za procjenu πteta nastalih
djelovanjem elementarnih nepogoda
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 4 Ëlana
Povjerenstvo provodi i organizira postupak
procjene πtete te obavlja i druge poslove sukladno
zakonu.
Povjerenstvo za proraËun i financije.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra financijsku problematiku
Grada, a posebice ostvarivanje i realizaciju prihoda
i rashoda proraËunskih sredstava, izradu financijskih
akata, stjecanje i otuenje gradske imovine, te daje
Gradskom vijeÊu miπljenja i prijedloge.
Povjerenstvo za πkolstvo, kulturu i πport.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra programe iz svoje nadleænosti prilikom donoπenja proraËuna, izmjena i
dopuna proraËuna Grada, te razmatra druga pitanja
iz podruËja πkolstva, kulture i πporta, te daje Gradskom
vijeÊu miπljenja i prijedloge.
Povjerenstvo za komunalno ureenje, urbanizam
i zaπtitu okoliπa
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 4 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra pitanja iz svoje nadleænosti prilikom donoπenja proraËuna, izmjena i dopuna
proraËuna Grada, te razmatra druga pitanja iz podruËja
komunalnih djelatnosti, urbanizma, zaπtite okoliπa,
stanogradnje, te daje Gradskom vijeÊu miπljenja i
prijedloge.
Povjerenstvo za gospodarstvo,
poljodjelstvo i selo.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra problematiku gospodarstva i poljoprivrede kroz komunikaciju i radne
sastanke s gospodarstvenicima i poljoprivrednicima,
te daje prijedloge u svrhu poticaja razvoja gospodarstva grada, poveÊanja zaposlenosti, smanjenja
nezaposlenosti, kao i prioritetnih zanimanja u gradu.
Povjerenstvo razmatra pitanja i poduzima odgovarajuÊe mjere radi unapreenja gospodarskog rasta.
Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Povjerenstvo Ëini predsjednik i 2 Ëlana.
Povjerenstvo razmatra pitanja iz podruËja rada,
zdravstva i socijalne skrbi prilikom donoπenja
proraËuna, izmjena i dopuna proraËuna Grada, te
razmatra druga pitanja iz podruËja rada, zdravstva i
socijalne skrbi, te daje Gradskom vijeÊu miπljenja i
prijedloge.
Povjerenstvo za popise biraËa.
Povjerenstvo za popise biraËa Ëini predsjednik,
i dva Ëlana. Predsjednik i Ëlanovi Povjerenstva imaju
zamjenike.

Djelokrug poslova Povjerenstva za popise biraËa
reguliran je zakonom.
Pored radnih tijela iz stavka 1. ovog Ëlanka,
Gradsko vijeÊe moæe utemeljiti i druga stalna radna
tijela ako to nalaæe priroda zadaÊe za Ëije se obavljanje
radno tijelo utemeljuje.
»lanak 36.
StruËne i administrativne poslove za radna tijela
obavljaju upravna tijela Grada u Ëiji djelokrug spadaju
poslovi iz nadleænosti radnih tijela.
»lanak 37.
Radna tijela surauju meusobno, a mogu odræati
i zajedniËku sjednicu, te VijeÊu podnijeti zajedniËko
izvjeπÊe o temi rasprave.
»lanak 38.
Radna tijela imaju pravo od upravnih tijela
Grada zatraæiti odgovarajuÊe obavijesti i druge
podatke kojima ti odjeli raspolaæu ili su ih u svom
djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati, ukoliko
su isti radnom tijelu potrebiti za rad.
»lanak 39.
Radno tijelo VijeÊa moæe na svoju sjednicu
pozvati znanstvene, struËne i javne djelatnike, odnosno
druge osobe, radi iznoπenja miπljenja o pitanjima o
kojima se raspravlja na sjednici.
»lanak 40.
Stalna radna tijela VijeÊa obavljaju svoje duænosti u skladu s odlukom o njihovom utemeljenju
i ovim Poslovnikom, dok ih VijeÊe koje ih je utemeljilo ne razrijeπi.
Radno tijelo moæe, u skladu s ovim Poslovnikom, donijeti Poslovnik o svom radu.
VI. KLUBOVI VIJE∆NIKA
»lanak 41.
Za vijeÊnike izabrane s liste, u pravilu se utemeljuje jedan klub vijeÊnika.
Klub vijeÊnika ima najmanje 3 Ëlana.
VijeÊnici s razliËitih lista mogu, ako ne æele
pripadati klubu sa svoje liste, utemeljiti zaseban
mjeπoviti klub vijeÊnika.
U sluËaju da su sa liste izabrani samo jedan ili
dva vijeÊnika, pa nema uvjeta za utemeljenje kluba,
ti vijeÊnici mogu pristupiti jednom od utemeljenih
klubova.
»lanak 42.
Klubovi vijeÊnika duæni su o svom utemeljenju
obavijestiti predsjednika VijeÊa u roku od 15 dana
od dana utemeljenja kluba, te podatke o Ëlanovima
i o izabranom Ëelniku kluba.
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Ukoliko se o utemeljenju kluba vijeÊnika ne
obavijesti predsjednik VijeÊa u roku iz stavka 1. ovog
Ëlanka, smatra se da isti nije ni utemeljen.

VijeÊnik ima pravo postaviti do dva pitanja,
koja moraju biti jasno i razumljivo postavljena, te ne
mogu u sebi sadræavati potpitanja.

»lanak 43.

Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i u
pravilu takvo da se na njega moæe odgovoriti odmah
i bez pripreme.

Svaki klub vijeÊnika ima svog Ëelnika.
»elnik kluba predstavlja klub i glasnogovornik
je na sjednici VijeÊa kad se miπljenje i stav kluba
traæi, ako klub ne odredi drugog sluæbenog predstavnika.
VII. ODNOS VIJE∆A I
GRADONA»ELNIKA GRADA
VRGORCA
»lanak 44.
GradonaËelnik je obvezan na zahtjev VijeÊa
izvijestiti VijeÊe o svom radu, u cjelini ili u pojedinom
podruËju, o izvrπavanju odluka ili drugih akata VijeÊa
te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
GradonaËelnik dva puta godiπnje podnosi polugodiπnje izvjeπÊe o svom radu.
GradonaËelnik moæe i na vlastiti poticaj podnijeti
VijeÊu izvjeπÊe o svom radu i o stanju u pojedinim
podruËjima.
»lanak 45.
Predsjednik VijeÊa saziva sjednice VijeÊa po
potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.
Predsjednik VijeÊa izvjeπtava gradonaËelnika
o sazvanoj sjednici VijeÊa.

Pitanje ne moæe u sebi sadræavati raspravu.
»lanak 48.
VijeÊnici mogu postavljati pitanja gradonaËelniku, zamjeniku gradonaËelnika, proËelnicima
upravnih odjela Grada, direktorima trgovaËkih druπtava u vlasniπtvu Grada, odnosno u kojima Grad
ima preteæiti udio, te ravnateljima ustanova kojih je
Grad osnivaË, koja se odnose na njihov rad ili obavljanje poslova iz njihova djelokruga.
Pitanje se moæe postaviti usmeno i pisanim
putem, a vijeÊnik je duæan navesti kome ga upuÊuje.
»lanak 49.
Osobe iz Ëlanka 48. kojima je upuÊeno pitanje
duæne su odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj
sjednici na kojoj je pitanje postavljeno.
Ako osoba kojoj je pitanje postavljeno ocijeni
da odgovor na pitanje zahtjeva pripremu i uvid u
sluæbenu dokumentaciju, daje se pisani odgovor.
Na usmeno pitanje, na koje nije odgovoreno na
sjednici VijeÊa ili je vijeÊnik izrijekom traæio pisani
odgovor, daje se pisani odgovor u roku od 15 dana.

»lanak 46.

Osoba kojoj je pitanje postavljeno nije duæna
dati odgovor ako se postavljeno pitanje ne odnosi na
njihov rad ili poslove iz njihovog djelokruga.

GradonaËelnik odreuje predstavnika na sjednici
VijeÊa za izvjestitelja o prijedlogu odluke ili drugog
akta kojeg je gradonaËelnik predlagatelj.

Na postavljeno pitanje koje se odnosi na rad
pravnih osoba kojih je Grad osnivaË, odnosno vlasnik,
moæe odgovoriti i predstavnik te pravne osobe.

Izvjestitelj sudjeluje na sjednicama VijeÊa u
raspravama o prijedlozima koje podnosi gradonaËelnik, iznosi i obrazlaæe prijedloge i stajaliπta
gradonaËelnika, daje struËna objaπnjenja te se izjaπnjava o podnesenim amandmanima, ako ga je za to
ovlastio gradonaËelnik.

»lanak 50.

U sluËajevima kada gradonaËelnik nije
predlagatelj, on dostavlja miπljenje, stajaliπte i
prijedloge VijeÊu do poËetka rasprave, te odreuje
svog predstavnika.
VIII. VIJE∆NI»KA PITANJA
»lanak 47.
VijeÊnici na kraju sjednice, nakon zavrπene rasprave po utvrenom dnevnom redu, mogu postavljati
pitanja, koja sa danim odgovorima mogu trajati
ukupno do jednog sata.

Pitanje mora biti postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika.
Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik VijeÊa Êe pozvati
vijeÊnika da svoje pitanje uredi u skladu s odredbama
Poslovnika.
Ako vijeÊnik ne uredi pitanje u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik VijeÊa pitanje
neÊe uputiti tijelu ili osobi kojoj je pitanje namijenjeno,
te Êe o tome izvijestiti vijeÊnika.
»lanak 51.
Pisani odgovor na postavljeno pitanje u pisanom
obliku daje se najkasnije u roku od 15 dana od dana
kada je pitanje dostavljeno.
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Ako se odgovor ne moæe dati, u roku iz stavka
1. ovog Ëlanka, posredovanjem predsjednika VijeÊa
izvijestiti Êe se vijeÊnik o razlozima zbog kojih odgovor nije moguÊe dati u roku.

Rjeπenjem se odluËuje o pojedinaËnim pitanjima
iz nadleænosti VijeÊa.

Ako se ne odgovori na pitanje u skladu s odredbama ovog Ëlanka, predsjednik VijeÊa zatraæit Êe od
osobe da se na pitanje odgovori u narednom roku od
8 dana.

Akte VijeÊa potpisuje predsjednik VijeÊa.

Pisani odgovor na postavljeno pitanje dostavlja
se posredovanjem predsjednika VijeÊa svim
vijeÊnicima.
IX. AKTI VIJE∆A
1. OpÊe odredbe
»lanak 52.
Gradsko vijeÊe donosi Statut, Poslovnik, prostorno plansku dokumentaciju, odluke, deklaracije i
druge opÊe akte, gradski proraËun, polugodiπnji izvjeπtaj, godiπnji obraËun proraËuna i zakljuËke.
Gradsko vijeÊe donosi rjeπenja i druge pojedinaËne akte kada u skladu sa zakonom rjeπava o
pojedinaËnim stvarima.
»lanak 53.
Odlukom se ureuju poslovi iz samoupravnog
djelokruga Grada koji su od znaËaja za neposredno
ostvarivanje potreba graana, pravnih osoba i drugih
subjekata te propisuju njihova prava i duænosti,
odnosno utvruju pitanja od interesa za Grad.
Rjeπenjem se odluËuje o izboru odnosno imenovanju i razrjeπenju.
Deklaracijom se izraæava opÊi stav Gradskog
vijeÊa o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, od
interesa za Grad.
»lanak 54.
Akti kojima se ureuje naËin rada, odnosi u
VijeÊu, odnosi VijeÊa i gradonaËelnika i upravnih
tijela Grada, donose se u obliku odluke, poslovnika
ili pravilnika.
Pravilnikom se razrauju pojedine odredbe
odluka i drugih opÊih akata, radi njihova izvrπavanja.
»lanak 55.
ZakljuËcima VijeÊe zauzima stajaliπte o temama
koje razmatra.
VijeÊe moæe, na osnovi ocijene stanja u pojedinom podruËju, zakljuËkom obvezati gradonaËelnika,
gradsku upravu i radno tijelo VijeÊa na poduzimanje
odgovarajuÊih mjera ili aktivnosti iz njihovog djelokruga rada.
ZakljuËke kojima zauzima stajaliπte, izraæava
miπljenje i podnosi prijedloge o temama koje razmatra
donosi i radno tijelo VijeÊa.

»lanak 56.
ZakljuËke koje donose radna tijela VijeÊa potpisuje predsjednik radnog tijela.
»lanak 57.
Na izvornike akata VijeÊa stavlja se peËat VijeÊa.
Pod izvornikom akta podrazumijeva se onaj
tekst akta koji je usvojen na sjednici VijeÊa.
O izradi izvornika akta VijeÊa, o stavljanju peËata na izvornike tih akata, o Ëuvanju izvornika i
oËevidniku izvornika brine se nadleæno upravno tijelo.
»lanak 58.
Odluke i drugi akti VijeÊa te odluke o izboru i
imenovanju i razrjeπenju duænosnika koje bira ili
imenuje VijeÊe objavljuju se u „Vjesniku" - sluæbenom glasilu Grada Vrgorca.
Ispravak tiskarske greπke ili pogreπno objavljenog teksta akta, za objavu priprema nadleæno
upravno tijelo uz suglasnost predsjednika VijeÊa.
2. Pokretanje postupka donoπenja akata
»lanak 59.
Postupak donoπenja akta pokreÊe se podnoπenjem prijedloga akta.
Pravo podnoπenja prijedloga akta ima vijeÊnik,
klubovi vijeÊnika, radno tijelo VijeÊa, gradonaËelnik,
osim ako je zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom
propisano da pojedini prijedlog moæe podnijeti odreeno tijelo ili odreeni broj vijeÊnika.
Pravo podnoπenja prijedloga akta kojim se predlaæe izbor, imenovanje ili razrjeπenje ima Odbor za
izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijeÊnika, ako
za-konom ili drugim propisom kao i ovim Poslovnikom nije drukËije propisano.
Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici VijeÊa, prijedlog moæe razmotriti radno tijelo VijeÊa u
Ëijem su djelokrugu pitanja koja se ureuju aktom.
OËitovanje radnog tijela dostavlja se predsjedniku VijeÊa koji ga dostavlja predlagatelju, vijeÊnicima i gradonaËelniku ako on nije predlagatelj akta.
»lanak 60.
Graani imaju pravo predlagati VijeÊu donoπenje
odreenog akta ili rjeπavanje odreenog pitanja iz
djelokruga rada VijeÊa.
VijeÊe je duæno raspravljati o prijedlogu iz
stavka 1. ovog Ëlanka ako prijedlog potpisom podræi
najmanje 10% biraËa upisanih u popis biraËa Grada
Vrgorca.

Broj 12/09.

Stranica 9
SLUÆBENO GLASILO GRADA VRGORCA

VijeÊe je duæno dati odgovor podnositeljima
prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od dana
prijema prijedloga.
»lanak 61.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloæenje
prijedloga akta moæe trajati najduæe 5 minuta, a za
prijedlog proraËuna i prijedlog prostornog plana
najviπe 10 minuta.
»lanak 65.

Prijedlog akta podnosi se predsjedniku VijeÊa.
Predlagatelj akta obvezan je pisano obavijestiti
predsjednika VijeÊa o izvjestitelju koji Êe u ime predlagatelja na sjednici VijeÊa davati objaπnjenja i potrebna obrazloæenja.
Ako predsjednik VijeÊa ustanovi da podne-seni
prijedlog akta, odnosno analiza, izvjeπÊe ili informacija nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, zatraæit Êe od predlagatelja da prijedlog
akta u roku od 8 dana od podnoπenja uskladi s odredbama ovog Poslovnika.

Ako dva ili viπe predlagatelja podnesu prijedloge
akata kojima se ureuje isto pitanje, predsjednik
VijeÊa pozvat Êe predlagatelje da objedine prijedloge
akata u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik VijeÊa
Êe unijeti prijedloge u dnevni red VijeÊa redoslijedom
kojim su podneseni.
3. Amandmani
»lanak 66.

Ako predlagatelj u roku od iz stavka 3. dana ne
uskladi prijedlog akta, smatrat Êe se da prijedlog nije
bio ni podnesen.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga opÊeg
akta podnosi se u pisanom obliku uz obrazloæenje (u
daljnjem tekstu amandman).

»lanak 62.

Ako se prijedlog opÊeg akta mijenja ili se dopunjuje opÊi akt, amandmani se mogu podnositi samo
na Ëlanke obuhvaÊene predloæenim izmjenama i
dopunama.

Prijedlog opÊeg akta sadræi:
• pravni temelj za donoπenje akta,
• ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju
urediti i svrhu koju se æeli postiÊi ureivanjem
odnosa na predloæeni naËin,
• ocjenu sredstava potrebnih za provoenje opÊeg
akta te naËin njihova osiguranja,
• tekst prijedloga opÊeg akta s obrazloæenjem,
• tekst odredbi opÊeg akta, ako se predlaæe njegova
izmjena ili dopuna.
Uz prijedlog opÊeg akta moæe se priloæiti i odgovarajuÊa dokumentacija.
»lanak 63.
Prijedlog za donoπenje ostalih akata mora
sadræavati pravni temelj za donoπenje akta i tekst
prijedloga akta s obrazloæenjem.
Podnositelj izvjeπÊa, analize ili informacije
duæan je navesti izvore i dokumentaciju na kojoj se
oni temelje.
Ako izvjeπÊe, analiza ili informacija sadræi viπe
od 15 stranica teksta, predlagatelj je duæan saËiniti
saæetak koji mora sadræavati sve bitne elemente
potpunog materijala, a predlagatelj ga je obvezan
podnijeti istodobno s potpunim materijalom.
»lanak 64.
Predsjednik VijeÊa upuÊuje prijedlog akta nadleænom radnom tijelu VijeÊa i gradonaËelniku, ako on
nije predlagatelj, na razmatranje i davanje miπljenja.
Miπljenje se dostavlja do poËetka rasprave o
prijedlogu akta.

»lanak 67.
Pravo podnoπenja amandmana ima vijeÊnik,
klubovi vijeÊnika, radno tijelo VijeÊa, gradonaËelnik
i predlagatelj.
Amandman se upuÊuje predsjedniku VijeÊa najkasnije dan prije odræavanja sjednice VijeÊa.
»lanak 68.
Podnesene amandmane predsjednik VijeÊa
upuÊuje predlagatelju akta, vijeÊnicima i gradonaËelniku, ako on nije predlagatelj.
»lanak 69.
O amandmanima se izjaπnjavaju predlagatelj
akta i gradonaËelnik.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
Ëlanka prijedloga akta na koji se odnose.
Ako je na isti Ëlanak prijedloga akta podneseno
viπe amandmana, najprije se glasuje o amandmanu
koji najviπe odstupa od predloæenog rjeπenja, a o
ostalim amandmanima prema istom kriteriju.
Amandman prihvaÊen na sjednici VijeÊa postaje
sastavnim dijelom prijedloga akta.
Amandman koji je podnio predlagatelj akta
ili se predlagatelj akta s njim suglasio, postaje
sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se ne
glasuje odvojeno.
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4. OdluËivanje i glasovanje
»lanak 70.
Odluke i druge akte VijeÊe donosi veÊinom glasova nazoËnih vijeÊnika.
Statut Grada, Poslovnik Gradskog vijeÊa, prostorno plansku dokumentaciju, proraËun, godiπnji
obraËun proraËuna, odluku o izboru i razrjeπenju
predsjednika i potpredsjednika VijeÊa, VijeÊe donosi
veÊinom glasova svih vijeÊnika.
»lanak 71.
VijeÊe odluËuje nakon rasprave o svakom prijedlogu na dnevnom redu, osim ako je ovim Poslovnikom odreeno da se odluËuje bez rasprave.
Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva
donoπenje akta, ili ako VijeÊe ne æeli o tom pitanju
odluËivati, zavrπava raspravu i prelazi na slijedeÊu
toËku dnevnog reda.
»lanak 72.
Ako VijeÊe o pitanju o kojemu je raspravljalo
nije dovrπilo raspravu, ili ne æeli odluËiti na istoj
sjednici, rasprava o tom pitanju odgaa se za jednu
od slijedeÊih sjednica.
VijeÊe moæe u toku rasprave odluËiti o tome da
pojedini predmet vrati predlagatelju odnosno
odgovarajuÊem radnom tijelu radi dodatne obrade.
KonaËan prijedlog akta predlagatelj je duæan
podnijeti u roku od 30 dana od dana upuÊivanja mu
prijedloga akta.
»lanak 73.
Kod podnoπenja, upuÊivanja i razmatranja u
radnim tijelima konaËnog prijedloga akta odgovarajuÊe se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika
koje se odnose na prijedlog opÊeg akta.
»lanak 74.
Ako VijeÊe ne prihvati prijedlog akta, prije ponovnog podnoπenja istog, predlagatelj je duæan
razmotriti miπljenje, primjedbe i prijedloge iznesene
u raspravi na sjednici VijeÊa na kojoj prijedlog nije
prihvaÊen, te obrazloæiti one koje nije mogao usvojiti.
»lanak 75.

Ako se dizanjem ruku ne moæe utvrditi toËno
rezultat glasovanja, glasuje se poimeniËno.
PoimeniËno se glasuje i kad to odluËi VijeÊe na
prijedlog predsjednika VijeÊa.
Iznimno, ako se prilikom glasovanja o prihvaÊanju amandmana izjasni manje od polovice nazoËnih
vijeÊnika, predsjednik VijeÊa moæe odmah utvrditi
da amandman nije prihvaÊen.
PoimeniËno glasovanje provodi se tako da
predsjednik VijeÊa proziva vijeÊnike koji se izjaπnjavaju "za", "protiv" ili "suzdræan" od glasovanja.
Kad je prozivanje zavrπeno, ponovo se prozivaju
vijeÊnici za koje u popisu vijeÊnika nije zabiljeæeno
da su glasovali.
»lanak 76.
Predsjednik VijeÊa objavljuje rezultate glasovanja.
Na zahtjev vijeÊnika koji zatraæi provjeru glasovanja, predsjednik VijeÊa ponovit Êe glasovanje i
ponovno objaviti rezultat glasovanja.
»lanak 77.
Tajno glasovanje provodi se glasaËkim listiÊima.
GlasaËki listiÊi su iste veliËine, boje i oblika i ovjereni
su peËatom VijeÊa.
Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasaËkom se listiÊu prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasuje se na naËin da se zaokruæuje
redni broj ispred imena pojedinog kandidata.
Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje
mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se
"za", "protiv" ili "suzdræan", odnosno, prema uputi
na listiÊu.
GlasaËki listiÊi pripremaju se u nadleænom
upravnom odjelu.
Predsjednik VijeÊa moæe odrediti i odreeni
broj vijeÊnika sukladno strukturi u Gradskom vijeÊu
koji Êe mu pomagati kod tajnog glasovanja.
»lanak 78.
VijeÊnik kojeg je predsjednik VijeÊa odredio
da mu pomaæe kod tajnog glasovanja, prilikom
glasovanja nazoËan je kod glasaËke kutije.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako VijeÊe,
na prijedlog najmanje 1/3 vijeÊnika, ne odluËi veÊinom
glasova nazoËnih vijeÊnika da se o nekom pitanju
glasuje tajno.

Tajno glasovanje obavlja se u vijeÊnici u kojoj
se odræava sjednica Gradskog vijeÊa.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili
poimeniËnim izjaπnjavanjem.

VijeÊnik moæe glasovati samo osobno, jednim
glasaËkim listiÊem.

Glasovanjem dizanjem ruku provodi se na naËin
da predsjednik VijeÊa poziva vijeÊnike da se izjasne
tko je "za" prijedlog, tko je "protiv" prijedloga, odnosno da li je tko „suzdræan“ od glasovanja.

Nepopunjeni listiÊ, listiÊ na kojem su dopisana
nova imena, odnosno glasaËki listiÊ koji je popunjen
tako da se ne moæe jasno i nedvojbeno utvrditi za
koga je ili za πto je vijeÊnik glasovao, nevaæeÊi je.

»lanak 79.
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»lanak 80.

2. Utvrivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Nakon πto svi nazoËni vijeÊnici predaju glasaËke
listiÊe i nakon πto predsjednik VijeÊa objavi da je
glasovanje zavrπeno, prelazi se na utvrivanje rezultata
glasovanja.

»lanak 85.

Rezultat glasovanja utvruje se na osnovi predanih glasaËkih listiÊa.
Rezultat glasovanja utvruje predsjednik VijeÊa
u nazoËnosti vijeÊnika koji su mu pomagali kod
glasovanja.
Predsjednik VijeÊa objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je tajno glasovanje
provedeno.
»lanak 81.
U sluËaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasaËkih listiÊa.
Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku.
X. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
»lanak 82.
Sjednicu VijeÊa saziva predsjednik VijeÊa na
vlastiti poticaj ili na obrazloæeni zahtjev najmanje
1/3 vijeÊnika ili gradonaËelnika, u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva.
Najkasnije 7 dana prije odræavanja sjednice VijeÊa dostavlja se poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog
reda i materijal o kojem Êe se raspravljati na sjednici,
vijeÊnicima, gradonaËelniku, zamjeniku gradonaËelnika, proËelnicima upravnih tijela i sredstvima
javnog priopÊavanja, kao i drugim osobama za koje
predsjednik ocjeni potrebnim.
Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi
materijal uz pojedinu toËku dnevnog reda moæe se
dostaviti i naknadno, a moæe i na samoj sjednici.
»lanak 83.
Ako VijeÊe ne odluËi drukËije, sjednice VijeÊa
traju dok se ne iscrpi utvreni dnevni red, a redni
broj sjednice odreuje se u nizu za sjednice koje se
odræavaju tijekom jednog saziva VijeÊa.
»lanak 84.
Iznimno predsjednik VijeÊa moæe, u sluËajevima
kada je nuæno donijeti pojedini akt ili kada to
zahtijevaju drugi osobiti opravdani razlozi, dostaviti
poziv za sjednicu VijeÊa u roku kraÊem od 5 dana
prije odræavanja sjednice, a dnevni red za tu sjednicu
moæe predloæiti i na samoj sjednici.

Kad predsjednik VijeÊa utvrdi da ja nazoËna
veÊina vijeÊnika, otvara sjednicu.
Ako predsjednik VijeÊa utvrdi na poËetku sjednice da nije nazoËan potreban broj vijeÊnika, odgaa
sjednicu za odreeni sat istoga dana ili drugi odreen
dan i sat.
Sjednicu Êe predsjednik VijeÊa prekinuti ako
za njezina trajanja utvrdi da nije nazoËan potreban
broj vijeÊnika i zakazati nastavak sjednice za odreeni
sat istog dana ili odreeni drugi dan i sat.
O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice
zakazanom za drugi dan i sat pisanim se putem obavjeπÊuju samo nenazoËni vijeÊnici.
U sluËaju odgode sjednice na poËetku sjednice,
odnosno prekida sjednice za njezina trajanja zbog
utvrivanja nedostataka potrebnog broja vijeÊnika
predsjednik Êe zakazati sjednicu, odnosno nastavak
sjednice najkasnije u roku od 5 dana od dana odgode,
odnosno prekida sjednice.
Predsjednik VijeÊa moæe odgoditi sazvanu sjednicu ako za to postoje opravdani razlozi.
Sjednica se moæe odgoditi najviπe za 5 dana.
»lanak 86.
NazoËnost vijeÊnika utvruje se:
- prozivkom na poËetku sjednice,
- u tijeku sjednice, kada predsjednik VijeÊa ocijeni
da nije nazoËan dovoljan broj vijeÊnika za valjano
odræavanje sjednice i odluËivanje,
- na zahtjev vijeÊnika koji ocijeni da nije nazoËan
dovoljan broj vijeÊnika.
Ako vijeÊnik æeli ranije napustiti sjednicu, o
tome mora izvijestiti predsjednika VijeÊa.
Prozivku vijeÊnika na sjednici VijeÊa obavlja
predsjednik VijeÊa.
Tijekom sjednice VijeÊa predsjednik kluba vijeÊnika moæe traæiti stanku zbog odræavanja sjednice
kluba.
Predsjednik VijeÊa duæan je odobriti stanku, u
trajanju do najviπe 30 minuta.
3. Dnevni red
»lanak 87.
Dnevni red sjednice VijeÊa predlaæe predsjednik
VijeÊa u pozivu za sjednicu.
Predsjednik VijeÊa sve prijedloge sastavljene
na naËin propisan ovim Poslovnikom i dostavljene
najmanje 8 dana prije odræavanja sjednice Gradskog
vijeÊa uvrπtava u prijedlog dnevnog reda sjednice.

Stranica 12

Broj 12/09.
SLUÆBENO GLASILO GRADA VRGORCA

Na predloæeni dnevni red, koji je upuÊen uz
poziv za sjednicu, ovlaπteni predlagatelji iz ovog Poslovnika mogu dati pisani prigovor najkasnije jedan
dan prije zakazane sjednice VijeÊa.
Pisani prigovor na predloæeni dnevni red moæe
se podnijeti ako predsjednik VijeÊa nije uvrstio u
prijedlog dnevnog reda teme koje su upuÊene u
postupak na naËin propisan ovim Poslovnikom.
O osnovanosti prigovora iz stavka 4. ovog Ëlanka
odluËuje se glasovanjem bez rasprave.
Ako VijeÊe odluËi da je prigovor iz stavka 4.
osnovan, ta tema postaje sastavni dio prijedloga
dnevnog reda, te VijeÊe glasuje o prihvaÊanju prijedloga dnevnog reda.

»lanak 92.
Niti jedna osoba ne moæe govoriti na sjednici
prije nego zatraæi i dobije rijeË od predsjednika VijeÊa.
Govornik moæe govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta rasprave,
predsjednik VijeÊa Êe ga opomenuti da se dræi teme
dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije druge opomene ne
dræi teme dnevnog reda, predsjednik VijeÊa Êe mu
oduzeti rijeË. U tom sluËaju vijeÊnik viπe ne moæe
sudjelovati u raspravi u VijeÊu o toj toËki dnevnog
reda.

Ako nitko od ovlaπtenih predlagatelja akta ne
podnese prigovor u pisanom obliku na dnevni red
koji je predloæen uz sjednicu u roku iz stavka 3. ovog
Ëlanka, predloæeni dnevni red smatra se utvrenim
te se o njemu posebno ne glasuje.

Predsjednik daje vijeÊnicima rijeË po redoslijedu
po kojem su se prijavili.

»lanak 88.

Govornika moæe opomenuti ili prekinuti u
govoru samo predsjednik VijeÊa.

Predsjednik VijeÊa moæe naknadno, nakon πto
je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda veÊ
odaslan vijeÊnicima, pisanim putem predloæiti dopunu
dnevnog reda.
Predsjednik VijeÊa moæe i na samoj sjednici
predloæiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog
reda ako nije u skladu s Poslovnikom, za πto daje
obrazloæenje.
Ako se predlaæe dopuna dnevnog reda, vijeÊnicima se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju
i materijali po predloæenoj dopuni.
O predloæenoj promjeni dnevnog reda glasuje
se na sjednici tako da se najprije glasuje o prijedlogu
da se pojedini predmeti izostave iz dnevnog reda, a
zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim
predmetom.
»lanak 89.
Nakon πto je utvren dnevni red sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik VijeÊa
objavljuje usvojeni dnevni red, tim da prije sjednice
moæe promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom
predmetu utvrenog dnevnog reda.
4. Predsjedavanje i sudjelovanje
»lanak 90.
Sjednici Gradskog vijeÊa predsjedava predsjednik VijeÊa, sukladno Statutu.
»lanak 91.
Sjednici VijeÊa kao gosti mogu prisustvovati
svi oni koje je pozvao predsjednik VijeÊa, ako to
dozvoljavaju prostorni uvjeti.

Neovisno o redoslijedu, vijeÊnik moæe dobiti
rijeË kada æeli govoriti o povredi Poslovnika ili povredi utvrenog dnevnog reda.

Predsjednik VijeÊa se brine da govornik ne bude
ometan ili sprijeËen u svom govoru.
»lanak 93.
VijeÊniku koji æeli govoriti o povredi Poslovnika
ili povredi utvrenog dnevnog reda predsjednik VijeÊa
daje rijeË Ëim je ovaj zatraæi.
Rasprava tog vijeÊnika ne moæe trajati dulje od
jedne minute, a vijeÊnik odmah mora navesti Ëlanak
Poslovnika o Ëijoj povredi govori.
Predsjednik VijeÊa je duæan poslije iznijetog
prigovora dati objaπnjenje.
»lanak 94.
VijeÊnik koji se prijavio na raspravu, a nije bio
nazoËan u dvorani kad je pozvan, gubi pravo na
raspravu o predmetu dnevnog reda za koji se prijavio.
»lanak 95.
Radi djelotvornijeg rada na sjednici Gradskog
vijeÊa utvruje se redoslijed rasprave o toËki dnevnog
reda, i to kako slijedi: predlagatelj akta, predstavnik
nadleænog radnog tijela, predsjednici klubova
vijeÊnika, gradonaËelnik ili izvjestitelj gradonaËelnika
ako nije predlagatelj akta, te vijeÊnici slijedom kojom
su se prijavili za raspravu.
»lanak 96.
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik
treba govoriti kratko i u vezi s predmetom rasprave,
ne ponavljajuÊi ono πto je veÊ reËeno, i to najdulje
pet minuta, a predlagatelj, gradonaËelnik ako nije
predlagatelj, izvjestitelj radnog tijela i predstavnik
klubova vijeÊnika, najdulje deset minuta.
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Iznimno, zbog vaænosti teme, predsjednik VijeÊa
moæe odluËiti da pojedina osoba iz stavka 1. ovog
Ëlanka moæe govoriti duæe.
Ako predsjednik VijeÊa ocijeni da Êe rasprava
o pojedinim pitanjima trajati duæe, ili ako je prijavljen
veÊi broj govornika, moæe predloæiti da ograniËi trajanje govora svakog govornika najviπe do tri minute,
osim predstavnika predlagatelja, izvjestitelja radnog
tijela te gradonaËelnika i predstavnika kluba vijeÊnika,
ako oni nisu istodobno i predlagatelji.
OgraniËenje trajanja govora moæe predloæiti i
svaki vijeÊnik.
O ograniËenju trajanja govora odluËuje VijeÊe
bez rasprave.

»lanak 100.
VijeÊniku se izriËe stegovna mjera udaljavanja
sa sjednice VijeÊa kada je svojim ponaπanjem u toj
mjeri naruπio red i prekrπio odredbe ovog Poslovnika
o redu da je daljnje odræavanje sjednice dovedeno u
pitanje.
Stegovna mjera udaljavanja sa sjednice moæe
se izreÊi za vrijeme trajanja rasprave i odluËivanja o
pojedinoj ili viπe toËaka dnevnog reda.
Kada je vijeÊniku izreËena stegovna mjera
udaljavanja sa sjednice VijeÊa, vijeÊnik je duæan odmah napustiti sjednicu, a ako tako ne postupi, predsjednik VijeÊa Êe prekinuti sjednicu i poduzeti sve
mjere radi udaljenja vijeÊnika iz dvorane.
»lanak 101.

5. Red na sjednici i stegovna mjera
»lanak 97.
Red na sjednici odræava predsjednik VijeÊa.
Govornika moæe opomenuti na red ili prekinuti
u govoru samo predsjednik VijeÊa.
VijeÊnik ima pravo samo jedanput raspravljati
o istoj temi.
Za remeÊenje reda na sjednici predsjednik VijeÊa
moæe vijeÊniku izreÊi stegovne mjere:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem rijeËi,
3. udaljavanje sa sjednice.

Ako druge osobe nazoËne sjednici naruπavaju
red, predsjednik VijeÊa Êe ih opomenuti, a ako i dalje
na bilo koji naËin naruπavaju red, predsjednik VijeÊa
Êe po potrebi prekinuti sjednicu i poduzeti sve mjere
radi njihova udaljenja iz dvorane.
»lanak 102.
Ako predsjednik VijeÊa ne moæe odræati red na
sjednici mjerama navedenim u Ëlancima 97. do 101.
ovog Poslovnika, odredit Êe prekid sjednice.
6. Tijek sjednice
»lanak 103.

Stegovne mjere iz stavka 4. ovog Ëlanka su
izvrπne i o njima se ne vodi rasprava.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik VijeÊa
daje potrebna objaπnjenja u vezi s radom na sjednici
i objaπnjenja o drugim prethodnim pitanjima.

»lanak 98.

»lanak 104.

VijeÊniku se izriËe opomena ako svojim ponaπanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi
naËin krπi odredbe Poslovnika, a osobito ako:

Poslije utvrivanja, odnosno usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda, i to redom koji je utvren u dnevnom redu, a redoslijedom navedenim u Ëlanku 95.
Poslovnika.

- ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,
- govori, a nije dobio rijeË,
- svojim upadicama ili na drugi naËin ometa
govornika,
- se javi za povredu Poslovnika, a zapoËne govoriti
o temi za koju nije dobio rijeË,
- svojim govorom omalovaæava ili vrijea vijeÊnike,
- na drugi naËin remeti red (koristi mobitel ili sliËno).
»lanak 99.
Opomena s oduzimanjem rijeËi izriËe se vijeÊniku:
- koji i nakon izricanja opomene svojim govorom
ili ponaπanjem nastavi krπiti odredbe Poslovnika,
- kad svojim govorom na grublji naËin vrijea ili
naruπava bilo Ëiji ugled i dostojanstvo.

»lanak 105.
Rasprava o prijedlogu akta obuhvaÊa raspravu
o prijedlogu akta, te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.
Predlagatelj akta ima pravo traæiti rijeË i tijekom
rasprave, davati objaπnjenja, iznositi svoja miπljenja
i izjaπnjavati se o podnesenim amandmanima, te o
miπljenjima i primjedbama iznijetim u raspravi.
GradonaËelnik moæe traæiti rijeË tijekom rasprave
o prijedlogu akta i onda kada nije predlagatelj.
Isto pravo ima i izvjestitelj nadleænog radnog
tijela.
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»lanak 106.

»lanak 109.

Predsjednik VijeÊa zakljuËuje raspravu po pojedinoj toËki dnevnog reda kada utvrdi da viπe nema
prijavljenih govornika.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su sukladno s prihvaÊenim
primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

Po zakljuËenju rasprave pristupa se glasovanju
na naËin i po postupku utvrenom ovim Poslovnikom.

Zapisnik sa sjednice Gradskog vijeÊa potpisuje
predsjednik VijeÊa i sluæbenik nadleænog upravnog
tijela.

Ako je sjednica odgoena ili prekinuta, sjednica
se moæe nastaviti isti dan ili sljedeÊi dan uz dostavu
poziva vijeÊnicima koji nisu bili nazoËni na sjednici.

Izvornik zapisnika sa sjednice VijeÊa pohranjuje
se u nadleænom upravnom tijelu Grada.

»lanak 107.
Sjednica VijeÊa traje dok se ne iscrpi utvreni
dnevni red.
XI. ZAPISNIK
»lanak 108.
O radu sjednice VijeÊa vodi se zapisnik.
Zapisnik sadræi osnovne podatke o radu sjednice
VijeÊa, sudjelovanju u raspravi, te o donesenim
odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi. Zapisnik potpisuje predsjednik VijeÊa.
Zapisnik sa sjednice VijeÊa sa koje je iskljuËena
javnost mora biti sastavljen tako da vjerno izrazi
svrhu i tijek sjednice.
Temeljni elementi zapisnika jesu:
- Naziv akta,
- Dan, mjesec, godina, sat i mjesto odræavanja sjednice, redni broj sjednice i naznaka da li se radi
o javnoj sjednici ili o sjednici na kojoj je iskljuËena
javnost,
- Ime predsjedavajuÊeg i zapisniËara,
- Imena nazoËnih i izoËnih vijeÊnika, s naznakom
jesu li opravdano ili neopravdano izoËili,
- Imena nazoËnih osoba pozvanih u ulozi gostiju te
utvrivanje da su sjednici nazoËni i drugi nepozvani
gosti,
- Prijedlog dnevnog reda te utvreni dnevni red,
- Primjedbe na zapisnik Ëija se verifikacija traæila,
- Saæetak biti (merituma) rasprave s naznakom
imena govornika
- Rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima,
- KonaËne tekstove odluka, zakljuËaka ili drugih
akata vijeÊa, s protokolarnim oznakama, sukladno
aktima o uredskom poslovanju,
Osim navedenih, zapisnik moæe sadræavati i
druge elemente sukladno ovom zapisniku.
Svaki vijeÊnik ima pravo na poËetku sjednice,
prije prelaska na dnevni red iznijeti primjedbe na
zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluËuje
se na sjednici bez rasprave.

»lanak 110.
Sjednice VijeÊa se tonski snimaju.
Tonski zapis pohranjuje se u nadleænom upravnom tijelu Grada, a tonski snimak s prethodne sjednice VijeÊa se dostavlja vijeÊnicima.
XII. JAVNOST RADA
»lanak 111.
Sjednice Gradskog vijeÊa su javne.
»lanak 112.
Na sjednicama Gradskog vijeÊa i radnih tijela
Gradskog vijeÊa mogu biti nazoËni predstavnici
udruga graana, graani i predstavnici medija koji
mogu pratiti rad, ali ne smiju remetiti red i tijek
sjednice.
Radi potpunijeg i toËnijeg obavjeπÊivanja javnosti o radu tijela iz stavka 1. ovog Ëlanka, odnosno
o drugim poslovima od znaËenja za graane mogu
se davati sluæbena priopÊenja, intervjui i odræavati
konferencije za tisak i elektronske medije.
»lanak 113.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
dokumenti i materijali VijeÊa koji, u skladu s
posebnim propisima, nose oznaku tajnosti.
VijeÊnik ne smije na sjednici iznositi podatke
iz dokumenata navedenim u stavku 1. ovog Ëlanka.
»lanak 114.
Radi pruæanja pomoÊi i stvaranja povoljnih
uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika priopÊavanja u VijeÊu, osigurava im se pravodobna dostava
materijala i uvjeti za praÊenje rada na sjednicama
VijeÊa.
Predsjednik Gradskog vijeÊa duæan je prije sjednice Gradskog vijeÊa osigurati objavljivanje dnevnog
reda na sluæbenoj web stranici Grada, kao i podatke
nakon odræane sjednice VijeÊa, kao i akte usvojene
na samoj sjednici.
»lanak 115.
Predstavnici udruga graana, graani duæni su
pisano najaviti svoju nazoËnost odnosno nazoËnost
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svojih predstavnika na sjednici VijeÊa najkasnije tri
dana prije odræavanja sjednice.
Graani su duæni u pisanoj najavi navesti svoje
ime i prezime, prebivaliπte (adresu i mjesto prebivaliπta), te broj osobne iskaznice, a pravne su osobe
duæne pisano i ovjereno navesti imena i prezimena
osoba koje Êe biti nazoËne sjednici.
Predsjednik VijeÊa moæe ograniËiti broj graana
koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i
odræavanja reda na sjednici.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE
»lanak 116.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
vaæiti Poslovnik o radu Gradskog vijeÊa Grada
Vrgorca („Vjesnik" - sluæbeno glasilo Grada Vrgorca,
broj 3/06 i 4/06-isp.).
»lanak 117.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Vjesniku" - sluæbenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/09-01/49
Urbroj: 2195/01-01/01-09-1
Vrgorac, 20. listopada 2009.

1. Nikπa Roso, zapovjednik,
Dom zdravlja Vrgorac i vijeÊnik Gradskog vijeÊa
Grada Vrgorca,
2. Ante Gaπpar, naËelnik,
proËelnik Upravnog odjela za gospodarstvo,
gospodarenje prostorom i komunalne poslove
gradske uprave Grada Vrgorca
3. Boris Erceg, operativac,
direktor „Komunalno“ d.o.o.,
4. Sanja ©korput, pomoÊnik za mjere zbrinjavanja,
javno zdravstvo Vrgorac
5. Zdravko Primorac, pomoÊnik za mjere evakuacije, ©umarija Vrgorac - Hrvatske πume
6. Vojo Purlija, pomoÊnik za mjere sklanjanja,
vlasnik „Graevno" d.d.
7. Zvonimir GaliÊ, Ëlan, upravitelj HEP - Vrgorac
8. Miro VukoviÊ, Ëlan,
tajnik Dobrovoljnog vatrogasnog druπtva Vrgorac
9. Ante ToliÊ, Ëlan,
direktor „Hrvatske vode" - ispostava Vrgorac
10. Æana JerkuπiÊ, Ëlan,
vijeÊnik Gradskog vijeÊa Grada Vrgorca
II.
Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Vjesniku“ - sluæbenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/09-01/52
Urbroj: 2195/01-01/01-09-1
Vrgorac, 20. listopada 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ÆUPANIJA
GRAD VRGORAC
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJE∆A
Ivica PandæiÊ, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ÆUPANIJA
GRAD VRGORAC
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJE∆A
Ivica PandæiÊ, v.r.

———————
———————

2

3

Na temelju Ëlanka 17. Pravilnika o mobilizaciji
i djelovanju operativnih snaga zaπtite i spaπavanja
(„Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08), Ëlanka 34.
Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ - sluæbeno glasilo
Grada Vrgorca broj 6/09) Gradsko vijeÊe Grada
Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 20. listopada 2009.
godine donosi

Na temelju Ëlanka 9. Zakona o zaπtiti i spaπavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i
38/09), Ëlanka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“
- sluæbeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09) Gradsko
vijeÊe Grada Vrgorca na svojoj 5. sjednici od 20.
listopada 2009. godine donosi

R J E © E NJ E
o imenovanju Zapovjedniπtva civilne zaπtite
Grada Vrgorca

R J E © E NJ E
o imenovanju Stoæera zaπtite i spaπavanja
Frada Vrgorca

I.

I.

U Zapovjedniπtvo civilne zaπtite grada Vrgorca
imenuju se:

U Stoæer zaπtite i spaπavanja grada Vrgorca
imenuju se:
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1. Æeljko Pervan, naËelnik Stoæera,
zamjenik gradonaËelnika Grada Vrgorca
2. Vinko MarkotiÊ, Ëlan,
zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog druπtva
Vrgorac
3. Nikπa Roso, Ëlan,
zapovjednik Zapovjedniπtva civilne zaπtite grada
Vrgorca
4. Ivan KalajæiÊ, Ëlan,
zapovjednik Policijske postaje Vrgorac
5. Slavko –apiÊ, Ëlan,
naËelnik Odjela zaπtite i spaπavanja PodruËnog
ureda Split
6. Pavao PetroviÊ, dr., Ëlan
Dom zdravlja Vrgorac
II.
Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Vjesniku“ - sluæbenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/09-01/51
Urbroj: 2195/01-01/01-09-1
Vrgorac, 20. listopada 2009.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ÆUPANIJA
GRAD VRGORAC
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJE∆A
Ivica PandæiÊ, v.r.

4
Na temelju Ëlanka 34. Zakona o popisima biraËa
(„Narodne novine“ broj 19/07) i Ëlanka 34. Statuta
Grada Vrgorca („Vjesnik“ - sluæbeno glasilo Grada
Vrgorca broj 6/09), Gradsko vijeÊe Grada Vrgorca
na svojoj 5. sjednici od 20. listopada 2009. godine,
donosi
RJE©ENJE
o imenovanju zamjenika Ëlana Povjerenstva za
popise biraËa Gradskog vijeÊa Grada Vrgorca
I.
IVICA VUKOSAV imenuje se za zamjenika
Ëlana Povjerenstva za popise biraËa Gradskog vijeÊa
Grada Vrgorca.
II.
Ovo Rjeπenje objavit Êe se u „Vjesniku“ - sluæbenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/09-01/50
Urbroj: 2195/01-01/01-09-1
Vrgorac, 20. listopada 2009.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ÆUPANIJA
GRAD VRGORAC
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJE∆A
Ivica PandæiÊ, v.r.

Izdaje: GRAD VRGORAC - Telefon: 021/674-031, 674-128 - fax: 021/674-012 - e-mail: grad@vrgorac.hr www.vrgorac.hr - Odgovorni urednik: ANTE GA©PAR, dipl. iur.
List izlazi povremeno - Tisak: Tiskara ”PeËat” MetkoviÊ

