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Grad Čabar
15.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92,94/93,117/93 i 5J97) i
članka 25. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Župa
nije primorsko-goranske broj 11/94 i 12/98) Gradsko vijeće,
na sjednici dana 17. srpnja 1998. godine donijelo je

stranačkoj pripadnosti te klubovi nezavisnih vijećnika.
Klub ima najmanje tri člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavi
jestiti Gradsko vijeće, priložiti svoja pravila rada, te po
datke o članovima.
Ured Poglavarstva osigurat će Klubovima vijećnika pro
store i druge tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice,
prijepis i umnožavanje, dostavu materijala i dr.)«.

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra

Članak 8.

Članak 1.

U članku 14. u podstavku 1. iza riječi »grada« dodaje se
zarez i tekst »Njegove izmjene i dopune«.
U istom članku podstavak 5. briše se.

U članku 1. stavak 1, podstavak 1. mijenja se i glasi:
»Način konstituiranja Gradskog vijeća, početak obav
ljanja funkcije vijećnika i prestanak mandata vijećnika«.
U istom članku dodaje se podstavak 12. koji glasi:
»Rad Vijeća u doba ratnog stanja ili neposredne ratne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike.«
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
»Vijeće saziva na prvo zasjedanje predsjednik Vijeća
prethodnog saziva.
Do izbora predsjednika Vijeća, u pravilu dobno najsta
riji vijećnik zauzima mjesto privremenog predsjednika,
ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.
Predsjedavatelj sjednice ima do izbora predsjednika Vi
jeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća glede predsje
danja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog
Povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanje«.
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: »Vijeće ima 26 vijećnika«.
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
»Vijeće je konstituirano danom na koji je sazvano na
prvu sjednicu, time da je na sjednici utvrđena nazočnost
dvije trećine svih vijećnika.
Danom konstituiranja Vijeća prestaje mandat vijećni
cima prethodnog saziva Vijeća. Istog dana prestaje vijećni
cima članstvo u tijelima i organizacijama izvan Vijeća, na
koje su imenovani iz reda vijećnika, ako je imenovanje
uvjetovano obnašanjem dužnosti vijećnika«.
Članak 5.
U članku 5. riječ »komisija« zamjenjuje se rječju »povje
renstvo«.

Članak 9.
Članak 15. mijenja se i glasi:
»Vijeće ima jednog predsjednika i jednog potpredsje
dnika koji se bira između vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može
dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 7 vijećnika
u Vijeću.
Predsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasova
njem, ukoliko Vijeće ne odluči da se glasuje tajno.
Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat
za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i
potpredsjednika Vijeća a ni jedan od kandidata ne dobije
većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se
ponavlja na način da se ne glasuje o kandidatu koji je dobio
najmanji broj glasova nazočnih vijećnika.
Isti postupak provodi se i za izbor predsjednika pogla
varstva (gradonačelnika).
Članak 15 a.
Predsjednik Vijeća:
- zastupa i predstavlja Vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
- upućuje prijedloge predlagatelja na propisani postu
pak,
- brine se o postupku donošenja odluka i drugih općih
akata,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte donesene na Vijeću,
- brine se o suradnji Vijeća s Poglavarstvom,
- štiti prava vijećnika,
- usmjerava raspravu tijekom sjednice,
- održava red na sjednici,
- daje i oduzima riječ vijećniku,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim
Poslovnikom.

U članku 6. riječ »komisija« zamjenjuje se rječju »povje
renstvo«.

.Predsjednik Vijeća je obvezan sazvati sjednicu Vijeća
na zahtjev 1/3 vijećnika ili Poglavarstva.
Predlagatelj je dužan, obrazložiti razloge sazivanja sje
dnice s prijedlogom dnevnog reda.«

Članak 7.

Članak 10.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema

Članak 21. mijenja se i glasi:
»Članove Gradskog poglavarstva bira Vijeće javnim
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Članak 49.

glasovanjem većinom glasova svih vijećnika na prijedlog
gradonačelnika.
Nakon glasovanja gradonačelnik i izabrani članovi daju
svečanu prisegu.
Tekst prisege glasi:
Prisežem da ću dužnost člana Poglavarstva savjesno
obnašati i držati se ustava i zakona i poštivati pravni pore
dak, te da ću se zalagati za svekoliki napredak Grada i
Republike Hrvatske«.
Predsjednik Vijeća izgovara, a gradonačelnik i članovi
Poglavarstva ponavljaju za njim tekst svečane prisege, a
nakon toga je potpisuju.
Član Poglavarstva koji nije bio nazočan na davanju
svečane prisege, odnosno koji je naknadno izabran, daje
svečanu prisegu na prvoj idućoj sjednici Vijeća na kojoj je
nazočan.
Dosadašnji članak 21. postaje članak 21 a.

Vijećnici u Vijeću, u situaciji iz prethodnog članka ovog
poslovnika, dužni su najhitnije, osobno ili preko nadležnih
tijela, obavješćivati Vijeće o adresi stanovanja, rada ili
jedinice, odnosno ustanove oružanih snaga Republike
Hrvatske u slučaju ako im treba dostaviti pozive za sjednice
i druge obavijesti u svezi s obavljanjem dužnosti vijećnika.

Članak 11.

Članak 51.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:
»Ako je izglasana odluka o nepovjerenju predsjedniku
Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini, Poglavarstvo po
dnosi ostavku, a Gradsko vijeće je dužno u roku od 15 dana
izabrati novog predsjednika Poglavarstva ili Poglavarstvo.
Ukoliko Gradsko vijeće ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog
članka predsjednik Poglavarstva može raspustiti Gradsko
vijeće«.
Članak 12.
U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Prijedlog za autentično tumačenje odluka ili akata po
dnosi se predsjedniku Vijeća koji ga upućuje Odboru za
statutamo-pravna pitanja ili Poglavarstvu radi ocjene osno
vanosti.
U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi: Odbor za
•statutarno-pravna pitanja nakon što pribavi mišljenje od
nadležnih radnih tijela Vijeća te Poglavarstva ocjenjuje da
lije prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili
drugog akta osnovan.
Ako utvrdi da je prijedlog osnovan Odbor za statutamo-pravna pitanja utvrdit će prijedlog teksta autentičnog
tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi Vijeću.
Ako Odbor ocijeni da prijedlog nije osnovan o tome će
obavijestiti Vijeće, koje povodom toga izvješća donosi od
luku.«
Članak 13.
Iza članka 48. dodaje se nova Glava X. koja glasi:
»X. RAD VIJEĆA U DOBA RATNOG STANJA ILI
NEPOSREDNE UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JE
DINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

' Vijeće u doba ratnog stanja ili neposredne ratne ugrože
nosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske na
stavlja s radom u skladu s odredbama Ustava i Zakona.
Na rad i organizaciju Vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog
članka primjenjuje se ovaj poslovnik, po njegovim odred
bama.
"• Članak 50.

Zapovjedništvo oružanih snaga Republike Hrvatske,
državna tijela i druga tijela, obavezni su u doba ratnog
stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstveno
sti Republike Hrvatske omogućiti vijećnicima u Vijeću da
prisustvuju sjednicama radnih tijela u\Vijeća i u tome im
pružiti potrebnu pomoć.«
Članak 14.
Glava X. postaje glava XI. a članak 49. postaje članak
52. a članak 52. postaje članak 53;
54.

Glava XI. postaje glava XII. a članak 51. postaje članak
Članak 15.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da
izradi pročišćeni tekst Poslovnika Gladskog vijeća.
Članak 16.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Čabra stupaju na snagu osmog dana od objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/98-01/267
Ur. broj: 2108-01-98-1-10
Čabar, 17. srpnja 1998.
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