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GRADOVI

Crikvenica

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj samoupravi
upravi (»Narodne novine«, broj 90/92, 94/93 i 117/93) i
č lanka 64. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine«
Županije primorsko-goranske, broj 12/93) Poglavarstvo
Grada Crikvenica, na sjednici od 18. ožujka 1994. godine
donosi
POSLOVNIK
Poglavarstva Grada Crikvenica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Poglavarstvo Grada Crikvenica (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i
poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom.
Članak 2.
Poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeć u Grada
Crikvenica za svoj rad i odluke koje donosi.
Predsjednik i članovi Poglavarstva osobno su odgovorni
za svoje područje rada.
Članak 3.
Gradonač elnik Grada Crikvenice, predsjednik je Poglavarstva.
Zamjenik gradonačelnika član je Poglavarstva.
II. USTROJ POGLAVARSTVA
Članak 4.
Poglavarstvo broji 8 članova.
Članovi Poglavarstva u pravilu su proč elnici upravnih
odjela Grada.
III. NAČIN RADA I ODLUČ IVANJA
Članak 5.
Poglavarstvo:
— priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
—predlaže Vije ću donošenje općih akata i mjera,
— daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagači,
— utvrđuje prijedlog gradskog prora čuna i završnog
računa gradskog proračuna,
—izvršava ili osigurava izvršenje op ćih akata Gradskog
vijeća,
— usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada odnosno
poslova državne uprave prenijetih u nadležnost Grada,
— nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom
djelokrugu i poslovima državne uprave prenijetih u nadležnost Grada,

— upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Grada,
— upravlja prihodima i rashodima Grada,
— obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja djelatnika, odnosno drugih nositelja funkcija i predstavnika
Poglavarstva određenih zakonom, op ćim aktima Gradskog
vijeća i Poglavarstva,
—obavlja druge poslove predvi đene Statutom Grada
drugim propisima.
Članak 6.
Članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke
koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje
područje rada odnosno rada odjela gradske uprave kojim
rukovode.
Član Poglavarstva odgovoran je za to čnost podataka
koje prikuplja, obrađuje i objavljuje, kao i za stru čnu zasnovanost svojih analiza, prijedloga, mišljenja i mjera.
Članovi Poglavarstva obavljuju poslove za koje su birani i poslove koje im odredi predsjednik Poglavarst‘a
odnosno Gradsko vijeće.
Članak 7.
Svaki član Poglavarstva ima pravo predložiti raspravu o
pojedinim pitanjima iz nadležnosti Grada Crikvenice, davati inicijativu za pripremu odluka i drugih akata čije je
predlaganje u ovlasti Poglavarstva, predlagati Poglavarstvu
utvrđivanje načelnih stavova i smjernica za rad gradskih
organa uprave, sudjelovati u raspravi i odlu čivanju o svim
pitanjima o kojima se raspravlja na sjednicama Poglavarstva i radnih tijela Gradskog vijeća i Poglavarstva te obavljati i druge poslove iz ovlasti Poglavarstva u skladu sa
odlukama i zaključcima Poglavarstva.
Č lan Poglavarstva nema pravo odlu čivanja o pitanjima
upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu
Grada kao i prihodima i rashodima Grada kad su osobno ili
preko č lanova uže obitelji zainteresirana strana.
Članak 8.
Poglavarstvo odre đuje č lana za svog predstavnika u
Gradskom vije ć u povodom rasprave o prijedlogu akata
koje razmatra Gradsko vije će.
Predstavnik Poglavarstva, nazoč an je na sjednicama
Gradskog vije ća i radnih tijela Gradskog vije ća, sudjeluje u
njihovom radu i iznosi stajališta Poglavarstva, daje obavijesti i struč na objašnjenja, te obavještava Poglavarstvo o
stajalištima i mišljenjima Gradskog vije ća, odnosno radnih
tijela.
Članak 9.
Poglavarstvo je obvezno, na zahtjev Gradskog vije ća
izvijestiti Vije ć e o svom radu, o politici koju provodi, u
cjelini ili u pojedinom području, o izvršavanju odluka ili
pojedinih akata i zaključ aka te o drugim pitanjima iz svog
djelokruga.
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članak 10.
Predsjednik Poglavarstva usklađuje rad, ,briine se o
ostvarivanju programa rada i o izvršavanju akata Poglavarstva te potpisuje akte Poglavarstva.
Predsjednik saziva sjednice, prediaže dnevni red i
predsjedava sjednicama Poglavarstva.
U odsurnosti ili sprije čenosti predsjednika Poglavarstva
zamjenjuje ga zamjenik gradonačelnika.
U slučajevima iz stavka 3. ovog članka zamjenik gradonačelnika potpisuje akte toje donoSi Pogiavarstvo.
Iz.vanredna sjednica Poglavarstva saziva se na zahtjev
Gradskog vijeća ili najmanje jedne trećine članova Poglavarstva.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na zahtjev Gradskog vijeća i na dnevni red staviti pitanje koje Gradsko
vijeće predloži.
Predsjednik će sazvati sjednicu i na zahtjev najmanje
jedne trećine članova Poglavarstva.
Članak 11.
Nitko ne može govotiti na sjednici prije nego što zatraži
dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.
Predsjednik Poglavarsom brine se da govornik ne bude
ometan spriječen u govoru.
Ako osoba prisutna na sjednici zatraži riječ da bi ispravila navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma ili koji tairtijeva objašnjenje, predsjednik če joj riječ čim završi govor onoga koji je to
izazva ►. svom goveru, esoba se mora ovuničiti samo na
ispravA odnostto ebjašnjenje.
Govorrific mote govorift samo
o kojoj se raspravlja i prem utvrdenom dnevnom redu.
Ako se govomik edalji od predmeta dnevnog reda,
predSjednik če ga opomemrti da se drži dnevnog reda. Ako
se governik poslije opomene ne drži teme dnevnog reda,
predsjednik će trm oduuti riječ.
članak 12.
Nakon -otvaranja sjednice predsje-dnik daje potrebna

obj~nja ts svezl s radont sjodnice.
, <Poslije mtvrdivanja dnevuog reda prelazi se na raspravu

o pojedinim temama i to redom koji je utvrden u prihva ćenom dnevnom redu.
članak 13.

Na, sjednici se o svakom predmetu iz atvrdenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje.
Pmd~rik z.aldjučaje raspravu Itada utwdi da nema
pdjavljegili govornika.
Čianak
Poglavarstvo donosi odluke, pravilnike, preporuke,
šenja, zaključke, upute, naputkel deklaracije i rezolucije.
Odlukom se urediajo perfecitna pitanja ili propisuju
mjere Poglavarstva, daje suglasnost ili potvrduje akte druorgana orgardzaelja, te odfučtiye
• e drugint pitanjima
sc
e trredujtt otkosir tredetti zakenont.
~ ttreduje ustrolstmi edned regfavarstve ent~ji ustlej ergana gradske uprave i5 trtvrdttje
način obavljanja općih ovlasti.
Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pri-

Pe‘alc, 18. ,ožtkika 1994.

tužbe o ,nepravilnostima u radu orgcms graCkke uprrive
lijeliGradskog vijeća s prijedlogom za njihovo razrješenje.
Ajdenjem se odlučuje o imenovanju i razrješenjima te o
pojedinačnim pitanjima iz oblasti Poglavarstva.
Zaključcima se utvrđuje stajalište po pitanjima za provedbu utvrclene politike te odreduju zadaci organima grad- •
ske uprave.
Deklaracijom se izražava op če stajalište Poglavarstva o
pitanjima važnim za Grad ettkvenicu.
Rezolucijorn se tikazuje na stanje i prObleme u odredenom području i na mjere koje bi trebalo provodlti u totn
području.
Uputama i naputcima propisuje se na čin rada u organima gradske uprave.
čianA 15.
Na temelju općeg akta Gradskog vije ća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada upravljanje imovinom provodi Poglavarstvo po načelima dobrog gospodarenja.
Poglavarstvo .donosi pojedina čni akt o tupnji, prodaji,
davanju na korištenje (sa i bez nakriade) zakupu, podzakupu, nekretnina i pokretnina.
Poglavarstvo donosi pojedinačni akt u slučaju pokrića
gubitaka poduze ća, društava i javnih ustanova koje je osnovao .Grad Crikvenica.
Članak 16.
Poglavarstvo donosi akt iz članka 14. ovog Posiovnika
većinom glasova ukoliko je .na sjednici nazo čna većina članova Poglavarstva. Akti iz Čtanka 15. ovog Poslovnika donose se većinom glasova svih_članova Poglavarstva.
Glasovanje na sjednici je javno.
Javno glasovanje pnwodi se istommene, dizanjem
ruke ili pojedinačnim izjašnjavanjem.
Predsjednik poziva Članowe Poglavantva da izjasse
tko je »za« prijedlog akta koji se donosi, zatim tko je
»protiv« odnosno da li se tko azdržao od glasovanja.
Kod utvrdivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.
Članak 17.
O radu sjednice Poglavaratva vodi zapiisalc.
Zapisnik obavezno saddi vrijeme i mjesto održavanja
sjednice, dnevni red sjednice, predsjedavatelja i na-

zočne članove Poglavarstva, imena odsutnih ssebnom
napomenom za one članove, koji su se opra
zapfsnik se posebno navode i ostale osobe, koje šu
nazočne sjednici.

čhnak /8.
U zapisn* se ne navodf raspiliva wesaran zakijučci.
Na sebno tražertje u zamtgk se tutosi 1 rasprava
a.

Vkolike odiedca sta PuOtwanew sedunadjednogla^ u fletlik 4 te o ►idensiran weadtat giarovanja.
SsowavrA dio Itapianika wo kgtawaoi tekssod tvib akosa
koje je donijelo Poglayanavo.
Zapiadit potpitoje pre~ POgiumatfii 4 lutste4j
zapisnika, a verificira se na idu ćoj sjednici Poglavasotva,
Na zahtjev jedne trećine članova Poglavarstva sjednica

,Petak, 18. Qžujka 1994.
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,Peglavaut,va .može ,se.tgrtski.mituati.

.odbora na ixodručju Grada aikveniea u
4ana
skladu s odredbama Statuta Grada Crikvenica.

'tianaI19.
Olandk

Za razmatranje pojedinih pitanja iz svoje oblasti, za
aprailertje,startjwu.pojedirtim,4111astime411i-za~odre,Clenog,matetiirtla, Yoglavarsozo iy3rtiva stalnaGigpovremena
radna tijela.
Radna tijela obavljaju .poslove koje im odredi Poglavarstvo.
Članove radnih tijela imenuje Poglavarstvo iz reda čla,ivda Vijdrtika Ciratkkog ,Viječa .ili
~va 'Poglavalstve

IV. ODNOS GRADSKOG VIJI3ČA 'POOLAWARSTVA

Stručne i druge poslove za Poglavarstvo obavlja Direkcija poglavarstva.
VI. JAVNOST RADA
čiatutk 271.
fflogloVima iz sveije -4Aslasti Poglavamtvo pravilu
geđluNje ,na javrtim siednicania.
inenrail4lanova Poglavarstmt *drtiertma 4nogu pilistu*v*Wati tpretIstavniei fkutvnlh 4tibjekata iotinosno fizieke ,e,Whe
lkojirna lipućen =poiv za •joilrtieu.

teianak 20.

Članak 28.

Ižbor članova Poglavarstva i odgovornost Poglavarstva
prema Gradskom vijeću podrobnije se ureduje Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti
materijali Poglavarstva, koji su u skladu s posebnim propisima označeni kao službena, vojna odnosno državna tajna.
Član Poglavarstva i ostale osobe prisutne na sjednici ne
smiju iznositi podatke koje su saznali na sjednici, a imaju
karakter povjerljivosti naveden u stavku 1. ovog članka.

Članak 21.
U slučajevima prestanka funkcije Poglavarstva odredenim zakonom, statutom ili drugim op ćim aktom Gradskog
vijeća, Poglavarstvo obavlja poslove do izbora novog Poglavarstva.
V. ODNOS POGLAVARSTVA PREMA ORGANIMA
GRADSKE UPRAVE I ORGANE MJESNE SAMOUPRAVE
Članak 22.

Članak 29.
Sjednice ili pojedini dio sjednice Poglavarstva ili radnog
tijela Poglavarstva mogu se po Odluci Poglavarstva ili radnog tijela održati bez nazo čnosti javnosti.
Tijela iz stavka 1. ovog članka mogu odlučiti da o materijalima ili dokumentima o kojima se raspravlja na sjednici
bez nazočnosti javnosti daju službena priopćenja.
Članak 30.

Poglavarstvo usmjerava djelovanje organa gradske
uprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju
u Gradu Crikvenici i nadzire njihov rad.
Poglavarstvo može tražiti izvješće o radu ili o pojedinim
pitanjima iz ovlasti organa gradske uprave te zahtijevati
prijedloge za rješavanje odre đenih pitanja.
Poglavarstvo razmatra izvješća iz prethodnog stavka
koji se podnose Gradskom vijeću te ih upućuje Gradskom
vijeću sa svojim mišljenjima, ocjenom ili motrištem.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo
pratiti rad Poglavarstva i izvješ ćivati javnost o njegovom
radu.
Na sjednici Poglavarstva može se odlu čiti da izvjestitelji
tiska i drugih sredstava javnog priop ćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju
bez prisustva javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji
tiska i drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo
one obavijesti za koje se to na sjednici odlu či.
Na sjednici se može odlu čiti da se obavijesti o takvom
pitanju mogu davati tek po isteku odre đenog roka.

Članak 23.

Članak 31.

Poglavarstvo utvrđuje ustroj i način rada organa gradske uprave te poduzima i druge mjere kojima se osigurava
zakonitost i učinkovitost u njihovom radu.

U obavljanju prava nadzora Poglavarstvo može ukinuti
akt organa iz prethodnog članka ovog Poslovnika ako je akt
suprotan zakonu ili drugom propisu.

lzvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja
dužni su iznositi točne podatke o temama koje se razmatraju na sjednici Poglavarstva.
Radi pružanja pomoći stvaranja povoljnih uvjeta za
rad predstavnika javnog priopćavanja u Poglavarstvu, osigurava im se pravovremena dostava materijala i uvjeti
pračenje reda na sjednicama, razgovori s predstavnicima
predlagatelja ili sa članovima Poglavarstva i drugi kontakti
s izvjestiteljima.

Članak 25.

Članak 32.

Članak 24.

Poglavarstvo obavlja nadzor nad zakonitoš ću rada or-

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnesti- o
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rezultatima rada Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva
može se dati službeno priopćenje za tisak i za.druga sredstva priopćavanja.
VII. SURADNJA POGLAVARSTVA S IZVRŠNIM TIJELIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 33.
Poglavarstvo suraduje s izvršnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i uprave u poslovima od zajedni čkog interesa, osnivanjem zajedničkih tijela, poduzimanjem
zajedničkih akcija, usuglašavanjem stajališta o pitanjima od
zajedničkog interesa, razmjenom iskustava u medusobnim
razmjenama dokumentacijskog i informativnog materijala.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
danak 34.
Danom stupanja na" snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu. Poglavarstva (»Službene novine«
broj 3/93).
Članak 35.
Poslovnik se objavljuje u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske, te stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-01/94-01/53
Ur.br.: 2107/01-02-94-01
Crikvenica, 18. ožujka 1994.
Predsjednik Poglavarstva
Ivica Malatestinić , ing. grad., v. r.

