Ponedjeljak, 18. srpnja 1994.
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Općina Dein'ice
21.

izgovara »prisežem« i potpisuje tekst sve čane prisege.

Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93 i 117/93) i
članka 14. Statuta Općine Delnice (»Službene novine« broj
7/94) Općinsko vijeće Općine Delnice na sjednici održanoj
29. lipnja 1994. godine donijelo je
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Delnice
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se detaljniji način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Op ćinskog vijeća, način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Op ćinskom
vijeću te druga pitanja od značenja za rad Općinskog vije ća.
II. KONSTITUIRANJE VIJE ĆA, POČETAK OBAVLJANJA FUNKCIJE VIJE ĆNIKA I PRESTANAK
MANDATA VIJE ĆNIKA
Članak 2.
Vijeće je konstituirano na dan kada je sazvano od
predsjednika Vije ća, sastalo na prvo zasjedanje uz uvjet da
sjednici prisustvuje većina vijećnika.
Članak 3.
Vijeće ima Mandatnu komisiju.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Vije ća na
prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 5 vije ćnika.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.
Članak 4.
Mandatna komisija:
—na konstituirajućoj sjednici obavještava Vije će o provedenim izborima za Vije će i imenima izabranih vije ćnika,
— obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju,
—obavještava Vijeće o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju,
— predlaže Vijeću Odluku o prestanku mandata vije ćnika kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za po četak
mandata zamjeniku vije ćnika.
Članak 5.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, predsjedavatelj izgovara prisegu sljede ćeg sadržaja:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost vije ćnika u Općinskom vijeću Općine Delnice obavljati savjesno i odgovorno
i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki
napredak Republike Hrvatske i Op ćine Delnice«.
Predsjedavatelj poziva zatim pojedinačno vijećnike, a
vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime

Članak 6.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituiraju ćoj sjednici, kao i zamjenik vije ćnika, kada počinje obavljati funkciju vijećnika, polaže prisegu na prvoj idućoj sjednici Vijeća.
Članak 7.
Danom konstituiranja Vije ća, vijećnik počinje obavljati
funkciju vije ćnika, a zamjenik vije ćnika danom ostavke
vijećnika podnesene Vije ću.
U ostalim slučajevima prestanka funkcije vije ćnika,
zamjenik vije ćnika počinje obavljati funkciju vije ćnika nakon što Vije će utvrdi da je pojedinom vije ćniku prestao
mandat.
Članak 8.
Vijećnik čiji je izbor objavila Op ćinska izborna komisija
može prije početka obavljanja vije ćničke funkcije podnijeti
ostavku na mandat.
Ostavka se podnosi pismeno Vije ću.
Na način određen u stavku 1. ovog članka vije ćnik
podnosi ostavku i tijekom obavljanja vijećničke funkcije.
Članak 9.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje
je izabran:
—ako podnese ostavku,
—ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
poslovna sposobnost,
— ako je pravomoćnom sudskom odlukom osu đen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
—ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti
koja je prema članku 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave nespojiva
s dužnosti člana predstavni čkog tijela jedinica lokalne samouprave.
U ostalim slu čajevima vijećniku prestaje mandat kada
nastupe druge okolnosti predvi đene Ustavom i zakonom.
Kada se ispune uvjeti za prestanak mandata, mandat
prestaje vije ćniku danom kada je Odluku o prestanku mandata donijelo Vijeće, osim u slučaju iz stavka 1. alineja 4.
kada mu mandat prestaje danom stupanja na tu dužnost.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 10.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
—sudjelovati na sjednicama Vijeća, raspravljati i glasovati,
—podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
— postavljati pitanja načelniku i članovima Poglavarstva,
— sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na njima
raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
— prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu koje mu
svojim odlukama odredi Vije će, s tim da može istovremeno
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biti član najviše dva radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona i odredbama ovog Poslovnika.
Članak 11.
Vijećnici su dužni čuvati službenu tajnu i druge povjerIjive podatke koje saznaju u obavljanju funkcije vije ćnika i
za to su odgovorni prema zakonu.
Članak 12.
Vijećnik od dana konstituiranja vijeća odnosno od stupanja
na vijećničku dužnost do dana prestanka mandata ima
pravo na novčanu naknadu u skladu s odlukama Vijeća.
IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK VIJE ĆA
Članak 13.
Vijećnik ima predsjednika i dva potpredsjednika koje
bira između vijećnika, Predsjednik i dva potpredsjednika
Vijeća biraju se javnim glasovanjem.
Članak 14.
Predsjednik Vijeća:
1. zastupa Vijeće,
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vije ća,
3. predlaže dnevni red Vijeća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,
6. usklađuje rad radnih tijela,
7. potpisuje odluke i akte koje donosi Vije će,
8. brine o suradnji Vijeća s Općinskim poglavarstvom,
9. brine o zaštiti prava vije ćnika,
10. obavlja i druge poslove odre đene zakonom i ovim
Poslovnikom.
Članak 15.
•

Predsjednik Vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vije ća, prvog potpredsjednika vije ća koji ga
zamjenjuju u slu čaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Potpredsjednici Vijeć a pomažu u radu predsjednika i po
njegovom ovlaštenju obavljaju poslove iz njegovog djelokruga.
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obavještavaju Vijeće.
Radna tijela razrnatraju izvješ ća organizacija koji na
temelju zakona podnose svoje izvješće Vijeću, zauzimaju o
tome svoja stajališta, a na njihov prijedlog o izvješ ću se
može provesti rasprava i na sjednici Vije ća.
Članak 18.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Viječe može uz radna
tijela osnovana Statutom, osnovati i druga radna tijela posebnom odlukom.
Odlukom o osnivanju radnih tijela ure đuje se njihov
naziv, sastav, djelokrug i na čin rada.
Članak 19.
Mandat predsjednika i članova radnih tijela traje do
isteka mandata saziva Vijeća ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.
Članak 20.
Predsjednik radnog tijela Vije ća organizira rad tijela,
predlaže dnevni red i predsjedava njihovim sjednicama.
Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tema i brine
se o obavješćivanju članova o pitanjima iz djelokruga radnih tijela.
Predsjednik sura đuje s predsjednikom Vije ća, predsjednicima drugih radnih tijela Vijeća, te općinskom upravom
o pitanjima iz djelokruga radnog tijela Vijeća.
Predsjednik se brine o provo đenju zaključaka radnog
tijela Vijeća obavlja i druge poslove odre đene ovim Poslovnikom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda član radnog tijela kojeg na
to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.
članak 21.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaklju čka Vijeća ako to
zatraži predsjednik Vije ća ili trećina članova radnog tijela
vijeća, uz navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to obvezan
učiniti, sjednicu radnog tijela vije ća sazvat će predsjednik
Vijeća.
Članak 22.

V. RADNA TIJELA
Članak 16.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te pripremu i podnošenje odgovarajuć ih prijedloga za pra ćenje
provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka
i općih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja, za prouč avanje i raspravljanje i drugih pitanja iz
nadležnosti vije ća te za izvršavanje odre đenih zadaća (poslova) od interesa za Vije će, osnivaju se radna tijela Vije ća.
Članak 17.
U radnim tijelima vije ća razmatraju se i usaglašavaju

Radna tijela Vijeća mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici prisustvuje ve ćina
članova radnog tijela, a odluke se donose ve ćinom glasova
nazočnih članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
Članak 23.
Radna tijela Vijeća pokreću razmatranje tema iz svog
djelokruga na vlastiti poticaj, a obvezatna su razmotriti
svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje iii za koje to zatraži predsjednik Viječa.
Članak 24.

stajališta izražena ili upućena vijećnicima o pojedinim pita-

ninna o kojima se odlučuje u Vijeću. Radna tijela vije ća,
nakon .provedene rasprave, zauzimaju stajališta i o torne

Radno tijelo Vijeća obvezno je o svojim primj'edbama,
mišljenjima, stajalištima i prijedlozima obavijestiti Vije če.
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Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih
č lanova, kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja.
Kad podnosi izvješ će ili prijedlog Vijeću, radno tijelo
određuje izvjestitelja koji će, prema zaklju čku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vije ća na sjednici
obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.
lzvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime radnog tijela
vijeća o pitanjima u svezi s izvješ ćem odnosno stajalištem ili
prijedlogom radnog tijela, ali ne može izmijeniti stajalište
ili prijedlog radnog tijela ili odustati od njega ako za to nije
ovlašten od radnog tijela, niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili
zauzelo stajalište.
Članak 25.
Radna tijela surađuju me đusobno, a mogu održati i
zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti i zajedni čko izvješće
o temi rasprave.
Članak 26.
Radna tijcla imaju pravo tražiti od upravnih odjela i
drugih organa Vije ća odgovarajuće obavijesti i druge podatke koji su mu potrebni za rad, a kojima ova tijela raspolažu ili su ih u svom djelokrugu obvezni prikupljati i evidentirati.
VI. ODNOS VIJE ČA I POGLAVARSTVA
Članak 27.
Članove Općinskog poglavarstva bira Vijeće javnim glasovanjem većiinom glasova svih vije ćnika na prijedlog načelnik a.
Nakon glasovanja na čelnik i izabrani članovi daju svečan u prisegu.
Tekst prisege glasi:
»Prisežem da ću dužnost člana Poaglavarstva savjesno
obnašati i držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te da ću se zalagati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Delnice«.
Predsjednik Vijeća izgovara, a načelnik i članovi Poglavarstva ponavljaju za njim tekst sve čane prisege, a nakon
toga je potpisuju.
Član Poglavarstva koji nije bio nazo čan na davanju
prisege, odnosno koji je naknadno izabran, daje sve čanu
prisegu na prvoj idu ćoj sjednici Vijeća.
Odgovornost Poglavarstva

Članak 28.
Poglavarstvo je obvezno, na zahtjev vijeća izvijestiti
Vijeće o svom radu, o politici koju provodi u cjelini ili u
pojedinom području, o izvršavanju odluka ili pojedninih
akata i zaključaka te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.
Poglavarstvo može i na vlastiti poticaj podnijeti vije ću
izvješće o svom radu i o stanju u pojedinim podru čjima.
Članak 29.
Poglavarstvo je odgovorno Vijeću za svoj rad i odluke
koje donosi.
Na prijedlog najmanje 1/4 članova Vije ća može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Poglavarstva, poje-
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dinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i njegov
predsjednik.
Ne može se glasovati o povjerenju Poglavarstvu prije
nego proteknu tri dana od dana dostave prijedloga Vije ću.
Odluka o nepovjerenju prihva ćena je ako je za njega
glasovala većina članova Vijeća.
Članak 30.
Ako Vijeće odbije prijedloge za izglasavanje nepovjerenja Poglavarstvu, odnosno pojedinom njegovom članu, vijećnici koji su ga postavili ne mogu ponovo podnijeti prijedlog prije proteka od tri mjeseca.
Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Poglavarstva
ili Poglavarstvu u cjelini, Vijeće je dužno u roku od 15 dana
izabrati novog predsjednika Poglavarstva ili Poglavarstvo.
Predsjednik Poglavarstva ne može ponovno raspustiti
Vijeće prije isteka godine dana od dana raspuštanja.
VII. AKTI VIJE ĆA
Članak 31.
Općinsko vijeće donosi opće i pojedinačne akte.
Općim aktima rješavaju se pitanja od bitnog zna čaja za
područje Općine.
U opće akte koje Općinsko vijeće može donijeti ubrajamo: Statut, odluka, prora čun općine, završni račun proračuna, Poslovnik o radu, autenti čno tumačenje općeg akta
i druge akte.
Statutom se uređuju opća pitanja prenesena u nadležnost ili ostavljena za neposredno rješavanje Ustavom ili
zakonom.
Odlukom se rješavaju opća pitanja, ali po pojedinim
segmentima (primjer: komunalni poslovi, financiranje općine i slično).
Proračunom Općine utvrđuju se prihodi i rashodi općine.
Poslovnikom o radu uređuje se: ostvarivanje prava i
obveza i odgovornosti vijećnika, programiranje rada op ćinskog Vijeća, sastav i način rada radnih tijela, postupak
izbora i imenovanja kao i druga pitanja bitna za rad Općinskog vijeća.
Pojedinačni akti koje može donositi Općinsko vije će
jesu: akti poslovanja i upravni akti.
Pojedinačni akti koje može donositi Op ćinsko vijeće u
skupini akata poslovanja su: preporuka, naredba, naputak,
rješenje i zaključak.
Preporukom se sugerira određeno ponašanje koje nema
obvezujući karakter.
Naredbom se utvrđuje odre đeno ponašanje ili zabranjuje određeni postupak koji obvezuje pravne ili fizi čke
osobe.
Naputak je akt kojim se upućuju i propisuju tijela lokalne samouprave i eventualno javna poduzeća koja su
osnovana od općine na odre đeno ponašanje, odnosno propisuje se način.
Rješenjem kao aktom poslovanja konstatira se odreclena pravna situacija koja je ili ure đena općim aktom ili se
odlučuje o pojedinačnom pravu.
Zaključkom kao aktom poslovanja, konstatira se odredena situacija kao rezultat rasprave o nekom pitanju, ili
sugestija za provođenje pojedinih stanovišta Općinskog vijeća.
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U skupini upravnih akata koje može donositi Op ćinsko
vijeće svrstavaju se: rješenje i zaklju čak. Pravni temelj za
donošenje ovih akata osim materijalnog zakona predstavIja
i provođenje postupka suklactno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Zaključke koje donose radna tijela Vije ća potpisuje
predsjednik tijela koje je donijeto zaklju čke.
Članak 32.
Na izvornike odluka i drugih propisa i op ćih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih propisa i općih
akata Vijeća, razumijeva se onaj tekst odluke odnosno
drugog propisa i općeg akta, koji je usvojen na sjednici
Vijeća.
Izvornici akata Vije ća čuvaju se u Vijeću.
Članak 33.
Ako predsjednik Vije ća ustanovi da podneseni prijedlozi odluka vijeću, ođnosno analiza, izvješće drugi akt
nije sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražiti će od predlagatelja da u odredenom roku postupi i
uskladi prijedlog akata s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta,
ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi
za razmatranje akata utvrđent ovim Poslovnikom, a ako
nedostaci akta ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od
poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Vijeću.
Postapak dottošeaja akata
Članak 34.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješenje odredenog pitanja iz njegovog djelokruga.
Prijedlog akata može dati i 1/4 vije ćnika.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto
birača upisanih u Popis birača općine, te dati odgovor
podnositeIjima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema
prijedloga.
Svaki građanin ima pravo Vijeću i njegovim tijelima
slati predstavke i pritužbe te đavati prijedloge i na njih
dobiti odgovor.
Čtanak 35.
Postupak donošenja odluka pokre će se prijedlogom odluke.
Predlagatetj odluke odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i
kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako odluka
sadrži odredbe s povratnim djelovanjem dužan je posebno
obrazložiti zašto se predIaže povratno djelovanje tih odredaba.
Predlagatelj odluke ima pravo tizimati rije č u tijeku
rasprave, davati obrazIolenja, izeositi svoja ingljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izvršenim
mišljenjima i primjedbania.
Predstavrui Poglavarstva može tražiti rije č u tijeku rasprave o odiuci i kađa Poglavarstvo nije predlagatelj. Ista
prava ima izvjestiteIj radnog tijela.
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Članak 36.
U tijeku rasprave odlučuje se i o podnesenim amandmanima.
Rasprava o podnesenim amandmantma u pravilu se
odvija cjelovito i odvojeno od usvajanja pojedinih amandmana osim ako se ne odluči da se nakon rasprave o pojedinom amandmanu prijeđe na odlučivanje.
Nakon provedbe rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju odluke.
Čianak 37.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana uz obrazloženje.
Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima.
Članak 38.
Predsjednik Vijeća đostavfia amandmane na prijedlog
odluke predlagatelju odluke i Poglavarstvu kad ono nije
predlagatelj odluke.
Podnesene amandmane predsjednik Vije ća upućuje Komisiji za Statut i Poslovnik da dostavi svoja izvješ ća o
mišljenjima i prijedlozima o njima.
čianak 39.
Iznimno ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi,
vijećnik može podnijeti amandman i na sjednici, u tijeku
rasprave (takav amandman podnosi se pismeno uz potrebno obrazloženje). Predlagatelj odluke može podnositi
amandmane sve do zaklju čenja rasprave.
Poglavarstvo može do zaklju čenja rasprave podnositi
amandmane i na kona čni prijedlog odluke i kada nije predlagatelj.
Podneseni amandmani prema odredbama ovog članka
moraju se umnožiti prije rasprave i odlu čivanja o njima i
podijeliti vijećnicima.
Članak 40.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od prihva ćenog prijedloga odluke,
Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se
vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije
odlučivanja.
Glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Poglavarstvo, neovisno da li je ono predlagatelj
Komisija za Statut i Poslovnik iz razloga navedenih u
stavku 1. ovog članka.
Članak 41.

.

0 amandmanima izjašnjava se predlagatelj i Poglavarstvo, neovisno da fi je predlagatelj odluke ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog čianka je u pravilu
usmeno i iznosi se tijekom rasprave neposredno prije glasovanja o pojedinim amandmanima.
Članak 42.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim
dijelom konačnog prijedloga odluke i o njemu se odvojeno
ne glasuje:
— ako ga je podnio predlagatelj odluke,
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– ako ga je podnijelo Komisiji za Statut i Poslovnik i s
njima se suglasio predlagatelj odluke,
– ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se
suglasio predlagatelj odluke.
Ako vijećnik ili Komisija za Statut i Poslovnik zatraži da
se o pojedinom amandmanu iz stavka 1. ovog članka posebno izjašnjava, o tom se amandmanu glasuje odvojeno.

tumačenje i razloge za to.
Predsjednik Vije ća upućuje prijedlog iz stavka 1. ovog
članka Komisiji za Statut i Poslovnik, mati čnom radnorn
tijelu i Poglavarstvu ako ono nije podnositelj prijedloga,
radi ocjene osnovanosti.

Članak 43.

Komisija za Statut i Poslovnik nakon što pribavi mišljenje od nadležnih radnih tijela Vijeća te Poglavarstva ocjenjuje da li je prijedlog za davanje autenti čnog turnačenja
odluke ili drugog akta osnovan.
Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, Komisija za Statut i
Poslovnik utvrditi će prijedlog teksta autenti čnog turnačenja koji sa svojim izvješ ćem podnosi Vijeću.
Ako Komisija ocijeni da prijedlog nije osnovan, ona će
o tome obavijestiti Vijeće koje povodom toga izvješ ća donosi odluku.

Ako konačni prijedlog odluke nije podnijelo Poglavarstvo, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasilo
Poglavarstvo glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici vijeća postaje sastavni
dio konačnog prijedloga odluke o kojoj se odlu čuje.
Članak 44.

Članak 49.

O amandmanima se glasuje redom kojim su predloženi.
Donošenje odluke ili akta po hitnom postupku
Članak 45.
lznimno, odluka ili akt se može donijeti po hitnom
postupku samo ako to zahtijevaju interesi obrane i drugi
osobito opravdani razlozi.
Uz prijedlog da se odluka ili akt donese po hitnom
postupku podnosi se prijedlog odluke ili akta, a ako prijedlog podnosi vije ćnik, tada mora imati pismenu podršku 6
vijećnika.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da
se odluka ili akt donese po hitnom postupku vije ćnicima te
Poglavarstvu ako nije predlagatelj.
Članak 46.
Ako predsjednik Vije ća nije unio u prijedlog dnevnog
reda sjednice prijedlog da se odluka ili akt donose po
hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u rokovima ili na
način određen ovim Poslovnikom, na zahtjev predlagatelja
odluke ili akta najprije se odlučuje bez rasprave o uvrštavanju u dnevni red, a ako prijedlog bude prihva ćen, odlučuje
se o prijedlogu za hitan postupak.
Članak 47.
Na predloženu odluku ili akt koji se donosi po hitnom
postupku mogu se podnositi amandmani do zaklju čenja
rasprave.
0 postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na
prijedlog odluka ili akata koji se donose po redovnom
postupku.
Autentično tumačenje odluka i akata
Članak 48.
Prijedlog za davanje autenti čnog tumačenja odluke
drugog akta Vijeća može zatražiti ovlašteni predlagatelj
odluke ili akta i ovlašteni organi ili organizacije utvrdeni
zakonom.
. Prijedlog za davnje autenti čnog tumačenja odluke ili
akta Vijeća podnosi se predsjedniku Vijeća, a mora sadržavati naziv odluke ili akta, naznaku odredaba za koju se traži

Donošenje ostalih akata
Članak 50.
Postupak za donošenje ostalih akata, uvijek se pokre će
prijedlogom akata.
Izvješće, analize i ostale informacije koje je predsjedniku dostavilo Poglavarstvo, prcdsjcdnik Vije ća upu ćujc
Poglavarstvu na mišljenje.
Članak 51.
Ako su izvješća, analize te ostale informacije duže od 15
stranica, vijećnicima se dostavlja sažetak, a osnovni materijal stoji im na raspolaganju u Uredu Poglavarstva i Vije ća.
Sažetak mora sadržavati sve bitne postavke osnovnog materijala i predlagatelj ga je obvezan dostaviti vije ću istodobno s osnovnim materijalom.
Podnositelj izvješća, analize ili informacije dužan je navesti izvore i dokumentaciju na kojoj se zasniva osnovni
materijal.
VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA
Članak 52.
Vijećnici mogu postavljati pitanja Poglavarstvu i predsjedniku Vijeća.
Pitanja se mogu postavljati usmeno i pismeno, a vijećnik je dužan navesti kome ga upu ćuje.
Članak 53.
Predsjednik Poglavarstva odnosno dužnosnik kome je
pitanje upućeno, dužan je odgovoriti na postavljeno pitanje
na istoj sjednici na kojoj je pitanje postavljeno. U protivnom dužan je navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti.
U razdoblju između sjednica, vijećnici mogu posredstvom predsjednika Vijeća postavljati vijećnička pitanja.
Pismeni odgovor na pismeno postavljeno pitanje daje se
u roku od 20 dana od dana kada je pitanje dostavljeno
Poglavarstvu odnosno pojedinom dužnosniku kome je upućeno.
U istom roku dužni su odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje ako vijećnik nije dobio odgovor na sjednici ili
je zatražio pismeni odgovor.
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Ako ne mogu dati odgovor u roku iz stavka 3. ovog
članka dužni su preko predsjednika Vije ća obavjestiti vijećnika i navesti razloge zbog kojih nisu u mogućnosti odgovoriti u predvidenom roku na vijećničko pitanje.
Članak 54.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Poglavarstvu odnosno
upravnom odjelu ili dužnosniku kao i odgovori na ta pitanja
moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na
prijedlog mogućih mjera koje se odnose na postavljeno
pitanje.
Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u skladu s
odredbama ovog Poslovnika.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika predsjednik Vije ća če uputiti
vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim
odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog
Poslovnika predsjednik Vije ća neće to pitanje uputiti tijelu
iii osobi kojem je namijenjeno i o tome će obavijestiti
vijećnika.
Članak 55.
Poglavarstvo odnosno dužnosnik dostavlja pismeni odgovor vijećniku na pitanje putem predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća na Čijem je dnevnom redu davanje
odgovora na postavljena pitanja, obavještava Vije će o postavljenom pitanju i o dobivenom odgovoru.
Na zahtjev predsjednika Poglavarstva odnosno dužnosnika komu je postavljeno pitanje, vije će može produljiti
rokove za davanje odgovora na pitanje.
Članak 56.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja
službenu tajnu ili povjerljive naravi, predsjednik Poglavarstva odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori
neposredno vijećniku, ili na sjednici Vijeća bez,prisustva
javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug spada to pitanje. O tom prijedlogu odlu čuje Vijeće.
Članak 57.
Ako Poglavarstvo ili dužnosnik ne odgovori na pitanje
prema članku 56. ovog Postovnika, predsjednik Vije ća će o
tome obavijestiti predsjednika Poglavarstva i zahtijevati da
se u roku od osam dana dostavi odgovor.
članak 58.
Nakon primljenog odgovora vije ćnik može na sjednici
vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Vijeća obavijestio Viječe o pitanju koje je postavio i dobivenom odgovoru, može pismeno dostaviti
svoje mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.
IX. RED NA SJEDNICI
Saziva* sjedniee
članak 59.
Vijeće zasjeda po sazivu predsjednika Vije ća ili kada to
zatraži jedtta polovina vijetika.
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Članak 60.
Sjednicu Vijeća saziva Predsjednik Vijeća.
Za .redovite sjednice dostavija se viječnicima prijedlog
dnevnog reda s dokumentima o kojima če se voditi rasprava pet dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, predsjednik Vijeća može u slučajevima kada
je-neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili
kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati
sjednicu Vijeća i izvan predvidenog zasjedanja, a dnevni
red za tu sjednicu može predložiti i na sjednici.
danak 61.
Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrdeni dnevni
red..
Članak 62.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.
Ako je dnevni red sjednice predložen pismeno uz poziv
za sjednicu, predsjednik Vijeća može na sjednici mijenjati
prijedlog dnevnog reda, na .način što će iz pismeno predloženog dnevnog reda izostaviti pojedine predmete ili dopuniti dnevni red novim predmetima.
Nakon što je utvrden dnevni red prema odredbama
ovog Poslovnika predsjednik Viječa objavljuje usvojeni
dnevni red:time da tijekom sjednice može promijeniti redosljed rasprave o pojedinom predmetu utvrdenog dnevnog reda.
U prijedlogu dnevnog reda predsjednik Viječa unosi sve .
predmete koji su na način utvrden ovim Poslovnikom upućeni u postupak najkasnije u roku od 15 dana kada se radi o
prijedlogu odluke ili drugog općeg akta.
Članak 63.
Dnevni red sjednice Vijeća utvrduje se u pravilu na
početku sjednice.
Prilikom utvrdivanja dnevnog reda najprije se odv*no
odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim
da se dnevni red dopuni pojedinint predmetom, a nakon
toga se odlučuje o hitnosti pustupka.
Nakon donošenja odluka prethodnog stavka ovog
članka, predsjednik Vije ća daje na usvajanje dnevni red u
cjelini.
Kada predlagatelj čiji je predmet unesen u prijedlog
dnevnog reda, odnosno nakon što je dnevni red utvrden,
odustane od svoga prijedloga, na prijedlog najmanje 5 vijećnika vijeće donosi odluku da navedeni predmet ostaje u
dnevnom redu.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako je predlagatelj bilo Poglavarstvo, a odustalo je od svog prijedloga
tijekom odlučivanja o predmetu koji je po hitnom postupku
uvršten u dnevni red, taj prijedlog predmeta vije čnici ne
mogu preuzeti kao svoj prijedlog.
Predsjedavanje ‘i sudjelovanje

članak 64.
Sjednici Vijeća predsjeda predsjednik Vije ća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika
Vijeća.
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Članak 65.
Predsjednik Vije ća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 66.
Predsjednik Vijeća daje vijećnicima rije č po redoslijedu
kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o
povredi utvrđenog dnevnog reda predsjednik daje rije č čim
je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od
tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati
objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvr đenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji
drži da je netočno iznesen i koji je bio povod nesporazuma
ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ
čim završi govor onog koji je to izazvao. Vije ćnik se u svom
govoru mora ograničiti na ispravak odnosno na objašnjenje, a njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.
Članak 67.

članka ako:
– se u govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja,
- govori, a nije dobio odobrenje predsjednika Vije ća,
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
– se javi za ispravak netočnog navoda ili zbog ukazivanja na povredu Poslovnika, a zapo činje govoriti o drugoj
temi za koju nije dobio rije č,
– omalovažava ili vrije đa predsjednika Vijeća i druge
vijećnike,
_ – svojim vladanjem odstupa od op ćih pravila vladanja u
Vijeću,
– na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 71.
Opomena s unošenjem u zapisnik izri če se vijećniku koji
'na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red iii na
drugi način krši odredbe ovog Poslovnika što bitnije ometa
rad sjednice, odnosno ako je već jedanput na sjednici dobio
opomenu.
Opomena iz stavka 1. ovog članka može se izre ći i kada
vijećnik služe ći se svojim pravima zloupotrebljava odredbe
ovog Poslovnika, kako bi spriječio raspravu ili odlu čivanje.
Članak 72.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži dnevnog
reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme
dnevnog reda, predsjednik Vije ća će mu oduzeti riječ .

Opomena s oduzimanjem rije či izriče se vijećniku koji
se u svom govoru i nakon što mu je izre čena opomena, bez i
s unošenjem u zapisnik, ne drži predmeta o kojem se raspravlja.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se vije ćniku i
kada svojim govorom na grublji na čin vrijeđa predsjednika
Vijeća ili vijećnike, odnosno ako svojim govorom teže narušava ugled Vijeća i vijećnika.

Članak 68.

Članak 73.

Na sjednici se može odlu čiti da govornik o istoj temi
može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme
trajanja govora.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet
minuta. Iznimno zbog važnosti teme Vije će može odlučiti
da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

Iznimno, vijećniku koji je svojim ponašanjem tako narušio red na sjednici, može se uz mjeru oduzimanja rije či
izreći i mjera udaljenja sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanja o točki dnevnog reda tijekom koje je po činio
disciplinski istup.

Održavanje reda i disciplinske mjere
Članak 69.
Red na sjednici osigurava predsjednik Vije ća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vije ća može
vijećniku izreći disciplinsku mjeru:
1. opomenu,
2. opomenu s unošenjem u zapisnik,
3. opomenu s oduzirnanjem riječi,
4. opomenu s oduzimanjem riječi i isključenjem sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o pojedinoj točki
dnevnog reda,
5. udaljavanje sa sjednice.
Disciplinske mjere kona čne su nakon što ih je izrekao
predsjednik Vije ća.
Članak 70.
Opomena se izriče viiećniku koji na sjednici svojim
vladanjem ili govorom remeti red ili na drugi način krši
odredbe ovog Poslovnika.
Vijećnik je počinio disciplinski istup iz stavka 1. ovog

Članak 74.
Vijećniku se izriče disciplinska mjera udaljavanja sa
sjednice Vije ća kada je svojim vladanjem toliko narušio red
i prekršio odredbe ovog Poslovnika o redu na sjednici tako
da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Članak 75.
Protiv disciplinske mjere isklju čivanja sa sjednice vije ćnik ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi Vijeću u roku od 48 sati, od izricanja disciplinske mjere, a predsjednik Vijeća upućuje prigovor svim vijećnicima.
Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red prvog
narednog dana, ako je sjednica u tijeku, odnosno za prvu
narednu sjednicu.
Odluku o prigovoru Vije će donosi većinom glasova nazočnih vijećnika, time da pravo govora ima samo vije ćnik
koji je podnio prigovor.
Članak 76.
Vijeće može po prigovoru:
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– potvrditi izrečenu disciplinsku mjeru,
– ukinuti disciplinsku mjeru.
Odluka Vijeća je konačna.
Članak 77.
Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz dvorane udalji
svaki slušatelj koji narušava red.
Ako je red narušen, presjednik Vije ća može naložiti da
se udalje svi slušatelji iz dvorane u kojoj se održava sjednica.
Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u dvorani
službeno, obvezne su u pogledu održavanja reda izvršavati
naloge predsjednika Vijeća.
Tijek sjednice
Članak 78.
Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice i obavještenja o
drugim prethodnim pitanjima.
Predsjednik Vijeća obavještava vije ćnike o broju nazočnih vijećnika na sjednici, te o tome koji su ga vije ćnici
obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.
Članak 79.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu
o pojedinim temama i to redom koji je utvrden u prihvaćenom dnevnom redu.
Rasprava o pojedinim temama iz utvr đenog dnevnog
reda vodi se bez obzira na broj nazočnih vijećnika.
Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u
dvorani dak je pozvan gubi pravo govoriti o predmetu iz
dnevnog reda za koji se prijavio.
Članak 80.
Na sjednici se o svakom predmetu iz utvr đenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlu čuje, osim ako je
ovim Poslovnikom odredeno da se odlu čuje bez rasprave.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da
nema više prijavljenih govornika. Kada se iscrpi dnevni red
sjednice, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu.
Odlučivanje
Članak 81.
Za donošenje odluka na sjednici Vije ća potrebna je
nazočnost većine vijećnika osim u slučajevima kada je ovim
Poslovnikom odre đeno druRačiie.
Ako predsjednik Vije ć a smatra da na sjednici nije nazočan dovoljan broj vijeć nika za pravovaljano odlučivanje,
može odrediti da se brojanjem utvrdi nazo čnost vijećnika.
Utvrdivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik vije ća
če provesti i na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži najmanje 6 vijećnika.
Članak 82.
Odluke Vijeće donosi većinom glasova, ukoliko je na
sjednici Vijeća nazočna većina vijećnika osim ako zakonom
ili ovim Poslovnikom nije druga čije odredeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi:
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– Statut Općine i Poslovnik,
– Proračun,
Završni račun proračuna.
Glasovanje
Članak 83.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vije će ne
odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem
ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je »za«
prijedlog, zatim tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se
tko uzdržao od glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihva čanje.izjasni manje od polovine nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik izgovara »za« ili »protiv« prijedloga, odnosno »uzdržan«.
Kad je prozivanje završeno ponovo se prozivaju oni
vijećnici za koje u popisu vijećnika nije zabilježeno da su
glasovali.
Članak 84.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja.
Na zahtjev jednog vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojenje i ponovo objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 85.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasač'ki listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su
pečatom Vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su
abecednim redom.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu
pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se
»za«, »protiv« ili »uzdržan«.
Glasačke listiće priprema zaduženi djelatnik Vije ća,
koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog glasovanja.
Predsjednik Vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika
koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 86.
Djelatnik ili vijeć nik koji pomaže predsjedniku Vijeća u
provođenju tajnog glasovanja predaje vijeć nicima glasačke
listiće zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika
kojemu jo glasački listić predan.
Broj glasačkih kutija i mjesta na koje će se postaviti
određuje osoba koju ovlasti predsjednik Vije ća.
Glasovanju kod svake kutije prisustvuje jedan od vije ćnika izabran da pomaže predsjedniku Vijeća.
Članak 87.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi
pripreme novih glasačkih listića.
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Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao
prvo glasovanje.
Članak 88.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasa čkim listićem
i to osobno.
Nevaže ći je nepopunjeni listi ć, listić na kojemu su dopisana nova imena, odnosno glasa čki listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnoš ću utvrditi za koga ili što je
vijećnik glasovao.
Članak 89.
Nakon što su svi nazo čni vijećnici predali glasačke
stiće i nakon što je predsjednik objavio da je glasovanje
završeno, prelazi se na utvr đivanje rezultata glasovanja u
dvorani u kojoj se održava sjednica.
Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvr đuje predsjednik Vije ća u prisutnosti vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja na
istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.
X. ZAPISNIC1
Članak 90.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi
te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.
Članak 91.
Svaki vijećnik ima iravo na početku sjednice iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlu čuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršiti će
se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihva ćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vije ća, zapisničar i jedan ovjerovitelj.
Xl. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 92.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama« županije primorskogoranske.
KLASA: 021-05/94-02/06
UR. BROJ: 2112-01-94-07
Delnice, 29. lipnja 1994.
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE DELNICE
redsjednik
ing. Damir Moćan, v.r.
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22.
Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«,
broj 30/94) Skupština Turisti čke zajednice Općine Delnice,
uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici održanoj 4. srpnja 1994. godine donijela je
STATUT
Turističke zajednice Op ćine Delnice
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica Općine Delnice (u daljnjem tekstu:
Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizi čke
osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima tiposredno povezanim djelatnostima na podru čju
Općine Delnice.
Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na
snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stje če danom
upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.
Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turisti čkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Zajednica Op ć ine Delnice pravni je sljednik Turisti čke
zajednice mjesta Delnice upisane u Registar zajednica koja
se vodi kod Ministarstva turizma pod rednim brojem 215
(Klasa: 334,08/93-01/07, Ur. broj: 2112-01-2-93 potvrde o
obavljenom poslu) od 14. sije čnja 1993. godine.
Članak 4.
Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica Općine Delnice«.
Skraćeni naziv Zajednice je: TZO
Sjedište Zajednice je: Općina Delnice
Članak 5.
Zajednica ima pe čat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem »Turistička zajednica Općine Delnice« promjera 30
mrn.

žig Zajednice je četvrtastog oblika, promjera 30 mm, a
sadrži sjedište Zajednice općine, te prostor za upisivanje
evidencijskog broja i datum primitka pismena.
žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.
Svaki pečat i žig imaju redni broj.
O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja, te
osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje
direktor Turističkog ureda.
Članak 6.
Zajednica ima znak.
Znak predstavlja karakteristike našeg kraja. Nacrtan jc
motiv Risnjaka, rijeke Kupe i crnogorice karakteristi čne za
kraj i nadmorsku visinu.
O promjeni sadržaja i oblika znaka odlu čuje Turističko
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vijeće.
0 načinu korištenje znaka odlu čuje direktor Turisti čkog
ureda.
Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava
utvrduju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom zna č enju za uktipni razvoj turizma.
Članak 8.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i
administrativnih poslova vezanih za zada će Zajednice (u
daljnjem tekstu: Turisti čki ured).
Članak 9.
Poštujući načelo racionalnosti za područja turističkih
mjesta Zajednica osniva podružnice (u daljnjem tekstu:
Turističko društvo).
Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Zajednice,
koja obavlja dio djelatnosti Zajednice u skladu sa Zakonom
i ovim Statutom.
Članak 10.
Rad Zajednice je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan
ovim Statutom.
Članak 11.
Djelovanje Zajednice temelji se na na čelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.
II. ZADAČE ZAJEDNICE
Članak 12.
Radi unapređenja općih uvjeta boravka turista, prornocija turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja
svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim
učincima turizma, te potrebi i važnosti o čuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito,
sljedeće zadaće:
– poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, obi čaji, etnološko blago i dr.) turisti čkog
područja kojem pripada općina i stvaranje uvjeta za njezino
gospodarsko korištenje,
– poticanje aktivnosti pravnih i fizi čkih osoba koje
obavljaju ugostiteljsku djelatnost na što obuhvatnije i kvalitetnije pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje
pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i drugih poslova
koji su uobičajeni u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti.
– suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama,
koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrelivanja i provedbe
politike razvoja turizma i njegove promidžbe u okviru sveobuhvatne politike gospodarskog razvoja op ćine
– poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje
pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta, općine i
turističkih mjesta na njenom području,
– poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa
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za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
– poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite
čovjekova okoliša na području općine
– poticanje i pomaganje razvoja turizma i u onim mjestima na području općine koje nisu turisti čki razvijena,
– izrada programa i planova promocije sukladno koncepcijii smjernicama promidžbe turizma Republike Hrvatske i Zupanije primorsko-goranske,
– organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama
Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
– vođenje jedinstvenog popisa turista za podru čje općine poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i
stručne obrade podataka,
– dnevno prikupljanje, tjedna i mjese čna obrada podataka o turističkom prometu na području turističkih-mjesta u
općini i na području Zajednice u cjelini, te prikupljanje i
obrada svih drugih pokazatelja bitnih za pra ćenje izvršenja
postavljenih ciljeva i zadaća,
– izrada izvješća o izvršenju zadaća, analiza i ocjena
ostvarenja programa rada i finacijskog plana Zajednice općine
– ustrojavanje turističko-informativnog centra,
– organiziranje konferencije za tisak, prijem novinara,
prijem studijskih grupa, domaćih i inozemnih novinara,
– organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera u suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to
pokaže potreba,
– sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i arugih planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,
– obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na podru čju općine.
III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 13.
Zajednica ima obvezatne i počasne članove.
Osim članova iz stavka 1. ovoga članka Zajednica
može imati i dragovoljne članove.
1. Obvezatni članovi
Članak 14.
Obvezatni č lanovi Zajednice su sve doma će pravne i
fizičke osobe koje na podru čju Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i sl. (u daljnjem tekstu:
poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem
ugostiteljskih i turisti čkih, te s turizmom nepošredno povezanih djelatnosti^.
Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na
podružnice, predstavništva i sl., stanih fizi čkih i pravnih
osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka
postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatanosti pravne i
fizičke osobe na podru čju Zajednice.
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Članak 15.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom
obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
2. Počasni članovi
Članak 16.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizi čke osobe posebno zaslužne za razvoj i
promicanje turizma na podru čju Zajednice.
Odluku o imenovanju po časnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turisti čkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti
birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica
Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.
3. Dragovoljni članovi
Članak 17.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se u članiti
na njihov zahtjev domaće i strane pravne i fizi čke osobe
koje nisu obvezatni članovi zajednice sukladno članku 14.
oga Statuta.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju
članovi Zajednice danom donošenja odluke Turisti čkog vijeća.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem,
neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isklju čenjem.
Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i
drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi
štetu Zajednici.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Turističko vijeće Zajednice.
4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice
Članak 18.
Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju
prava, obveze i odgovornosti da:
– oni ili njihovi predstavinici biraju i budu birani u
tijela Zajednice,
– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu
Zajednice,
– daju inicijative koje imaju za cilj ja čanje i promicanje
turizma na području Zajednice,
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice
radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
– usmjeravaju i usklađuju svoje me đusobne odnose u
zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u
cilju očuvanja turisti čkog prostora, unapre đivanja turističkog okružja i zaštite čvojekovog okoliša na području Zajednice,

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na
području Zajednice koja nisu turisti čki razvijena,
– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja
poremećaja u turizmu i ve ćih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma
i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,
– daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,
– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,
– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih op ćih
akata,
– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o
materijalno-financijskom poslovanju,
– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje
ona organizira,
– provode odluke i zaklju čke što ih donesu tijela Zajednice,
– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turisti čkoj
zajednici županije,
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,
– daju podatke i izvješ ća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,
– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaklju čaka i
drugih akata tijela Zajednice.
Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz
stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, ovoga članka.
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Članak 19.
Tijela Zajednice su:
1. Skupština
2. Turisti čko vije će
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik Zajednice.
1. Skupština zajednice
Članak 20.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu Zajednice čine fizičke osobe članovi Zajednice i predstavnici pravnih osoba članova Zajednice (u
daljnjem tekstu: članovi Skupštine Zajednice).
Članak 21.

Skupština Zajednice:
1. donosi Statut Zajednice,
2. bira i razrješava predsjednika Zajednice,
3. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima, te načinu poslovanja Turisti čkog društva,
4. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turisti čkog
vijeća,
5. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog
odbora,
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6. donosi godišnji program rada Zajednice i Turisti čkog
društva,
7. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješ će
Zajednice Turističkog društva,
8. imenuje i razrješava na prijedlog Turisti čkog vijeća
poča
- sne članove Zajednice,
9. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turisti čkog
ureda,
10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove
Zajednice,
11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinn Turisti čke
zajednice 'županije,
12. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
13. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
14. razmatra i zauzima stavove o najzna čAnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i
poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
15. prihvača godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjim kada je to predvi đeno propisima i ovim Statutom.
Članak 22.
Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije
isteka vremena na koje je izabran:
- opozivorn od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
- prestankom rada kod člana Zajednice, čiji je predstavnik.
- na osobni zahtjev.
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da
opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u
skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka
vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je
prestao mandat na jedan od na čina utvrđen u stavku 2.
ovog članka.
Članak 23.
lzbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turisti čko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine
Zajednice.
Članak 24.
Skupština Zajednice odlu čuje na sjednicama.
Redovna sjednica održava se jednom godišnje.
Izvanredna sjednica saziva se u slu čaju:
- izbora članova Turističkog viječa ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
- izbora predsjednika Zajednice,
- na zahtjev Nadzornog odbora, Turisti čkog vijeća,
najmanje 1/10 članova Skupštine, .direktora Turisti čkog
ureda.
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice
dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik
Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili
20% Članova Skupštine.
Članak 25.
Skupština Zajednice pravovaljano odlu Čuje ako je na
sjednici pristano više od polovice ukupnog broja članova
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Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke ve ćinom glasova
prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim
Statutom nije drugačije određeno.
Svaki član Skupštine Zajednice koji u ukupnom prihodu
zajednice sudjeluje s udjelom do 20% ima pravo na jedan
glas.
Svaki član Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje s više od 20% udjela pored glasa iz stavka 3.
ovog članka na svakih daljnjih započetih 20% udjela ima
još po jedan glas.
Potvrdu o sudjelovanju člana Skupštine u prihodu zajednice izdaje nadležna porezna uprava.
Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i
druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine ureduju se Poslovnikom.
2. Turističko vijeće

Čianak 26.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.
Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 27.
Turističko vijeće Zajednice:
1. provodi odluke i zaklju čke Skupštine Zajednice,
2. predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,
3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i
ovom Statutu,
5. imenuje i razrješava direktora Turisti čkog ureda,
6. odlučuje o zahtjevu fizičkih i pravnih osoba za učlanjenje u Zajednicu u svojstvu dragovoljnog člana,
7. donosi opće akte za Turisti čki ured,
8. imenuje na temelju javnog natječaja voditelja Turističkog društva,
9. utvrđuje prijedlog Statuta,
10. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o
kojima odlučuje Skupština Zajednice,
11. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijškim
planom,
12. donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,,
14. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicarna i
drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili
posredno uključene u turistički promet.
15. odlučuje obavlja druge poslove u okviru svoga
djelokruga.
Članak 28.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova.
Šest članova Turističkog vijeća bira Skupština zajednice, a dva delegira poglavarstvo općine
Predsjednik Zajednice je predsjednik Turisti čkog vijeća.
članak 29.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
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Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije
isteka vremena na koji je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
- opozivom od strane poglavarstva op ćine
– na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja
svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne
provodi odluke Skupštine Zajednice i Turisti čkog vijeća.
Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat
prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Članak 30.
Turisti čko vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti predsjednika Zajednice, sjednicu
Tursti čkog vijeća saziva i predsjedava član Turističkog viječa kojeg Vije će odredi.
Članak
Turisti čko vijeće može pravovaljano odlu čivati ukoliko
sjednici prisustvuje više od polovine članova Vijeća.
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih
čl anova.
Članak 32.
Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
Turističko vijeće može odlučiti da se o odre đenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.
Način sazivanja i vo đenja sjednice Turističkog vijeća i
druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turisti čkog
vijeća uređuju se Poslovnikom.
3. Nadzorni odbor

Članak 35.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim
radom predsjednik, a u sluč aju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlu čivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi
većinom glasova ukupnog broja članova.
Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i
druga pitanja vezana za održavanje sje đnice Nadzornog
odbora ure đuju se Poslovnikom.
Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni
odbor.
Članak 36.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Č lanu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije
isteka vremena na koji je izabran:
– opoziva od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno
imenovalo,
– osobni zahtjev.
Č lan Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju
dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto č lana Nadzornog odbora kojem je mandat
prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira
novog č lana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran
prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice

Članak 37.
Zajednica ima predsjednika- Zajednice.
Predsjednika Zajednice bira i razrješava Skupština Zajednice na prijedlog opć inskog poglavarstva.
Mandat predsjednika Zajednice traje četiri godine.
Predsjednik Zajednice za svoj rad odgovara Skupštini
Zajednice.

Članak 33.

Članak 38.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. N adzorni
odbor ima 3 člana a čine ge:
– 1 član kojeg bira Skupština Zajednice
– jedan predstavnik općinskog (gradskog) poglavarstva.
– jednog člana kojeg imenuje Skupština Zajednice

Predsjednik Zajednice:
– predstavlja Zajednicu,
– saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
– saziva i predsjeda Turisti čkom vijeću,
– organizira, koordinira i usklađ uje rad i aktivnosti zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom
rada Zajednice,
– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
– pokreć e i brine se o suradnji Zajednice s drugim
turistič kim zajednicama i drugim tijelima sa zajedni čkim
interesom,
– brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i
Turističkog vijeća,
– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština
Zajednice i Turističko vijeće,
– obavlja i druge poslove utvrđ ene aktima Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
Članom Nadzornog odbora ne može biti član Turističkog vijeća.
Članak 34.
Nadzorni odbor nadzire:
1. vođenje poslova Zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje
sredstvima Zajednice i Turističkog društva,
3. izvršnje i provedbu programa rada i financijskog
plana Zajednice.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi pismeno izvješ će Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću.

Članak 39.
U sluč aju odsutnosti predsjednika Zajednice Skupštinu
zajednice saziva i predsjeda najstariji član Skupštine.

SLUŽBENE NOV1NE
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5. Radna tijela
Članak 40.
Skupština Zajednice i Turističko viječe mogu osnovati
stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne
skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja odredenog
pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o zna čajnirn pitanjima iz njihovog djelokruga.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrduju sastav, djelokrug
rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 41.
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Turističko društvo posluje pod svojim punim nazivom i
uz naznaku svoga sjedišta i naziva i sjedišta Zajednice.
Ovisno o turističkim potrebama mjesta Turističko društvo može poslovati tokom cijele godine ili sezonski.
Članak 46.
Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine Zajednice, koja sadrži osobito:
- naziv i sjedište Zajednice,
- nazivi i sjedište Turističkog društva,
- predmet poslovanja Turističkog društva,
- način poslovanja (tokom cijele godine ili sezonski).
Odluka o osnivanju Turističkog društva mora biti u
skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Članak 47.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa
U Turistič kom društvu koje posluje tijekom cijele godirektor Turističkog ureda.
dine osniva se Turistički savjet.
Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punoU Turističkom društvu koje posluje sezonski, može se
moć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.
osnovati
Turistički savjet.
Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u
Zajednici za davanje ove punomo ći potrebna je suglasnost
Članak 48.
Turističkog vijeća.
Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno
Turistički savjet:
odredbama zakona kojim se ureduju obvezni odnosi.
- provodi politiku razvoja turizma. i njegove promi čbe za
područje Turističkog društva utvrdene aktima Skupštine i
VI. TURISTIČK0 DRUŠTVO
Turističkog vijeća,
- brine o unapredenju suradnje izme đu Zajednice i pravnih
Članak 42.
i fizičkih osoba koje su neposredno uklju čene u turisti čki
promet,
Za područja turističkih mjesta sa područja Zajednice: - potiče i koordinira sve aktivnosti vezane za razvoj turizma
Crni Lug, Brod na Kupi, Skupština Zajednice osniva Turi- i njegove promi čbe na području turističkog mjesta.
stička društva.
razmatra i zauzima stavove o pitanjirna razvoja turizrna
na području Turisti čkog društva, predlaže tijelima ZajeČlanak 43.
dnice mjere za njihovo izvršavanje.
- obavlja i druge poslove u okviru djelatnosti Turisti čkog
Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica Zajednica društva utvrđ ene aktima Skupštine i Turističkog društva.
može obavijati sljedeće poslove:
- vođenje popisa turista za podru čje turističkog mjesta
Članak 49.
odnosno Turističkog društva,
dnevno prikupljanje, tjedna i mjese čna obrada podataka
Stručne poslove u Turistič'kom društvu vodi i organizira
o turističkom prometu za područje turističkog mjesta odno- voditelj Turističkog društva (u daljnjem tekstu: Voditelj).
sno Turističkog društva,
Poslove iz prethodnog stavka Voditelj obavlja profesio- informiranje turista o turisti čkim problemima, kao i o nalno.
kulturnim zbivanjima i znamenitostima turističkog mjesta,
Na pravni status Voditelja, uvjete za stupanje na rad i
- organizacija, provodenje svih radnih promocija turisti č- ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se
kog proizvoda mjesta sukladno godišnjem planu i pro- primjenjuju opći propisi o radn.
gramu Turističkog društva i smjernicama zajednica,
Voditelj odgovara za svoj rad i rad Turističkog društva
- poticanje i organiziranje akcija u cilju o čuvanja turistič- Turističkom savjetu, ukoliko je osnovan, Turističkom vikog prostora i zaštite čovjekova okoliša na podru čju mje- jeću i direktoru Turističkog ureda.
sta,
- i ostale poslove utvrđene odlukom, o osnivanju društva.
Članak 50.
U odluci o osniyanju Turističkog društva određuje se
predmet poslovanja Društva.
Sredstva za poslovanje Turističkog društva osiguravaju
se iz dijela prihoda koji sukladno posebnim propisima priČlanak 44:
padaju turističkom mjestu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebno se iskazuju u
Turističko društvo nema svojstva pravne osobe.
financijskom planu Zajednice odnosno utvrduju financijPrava i obveze koje proisteku iz posiovanja Turisti čkog skim planorn Turističkog društva.
društva jesu prava i obveze Zajednice.
Članak 51.
Članak 45.
Turističko društvo pmdlaže Sktipštirti Zajednice godišTurističko društvo nosi naziv »Turisti čko društvo«, a nji program rada i financijski plan Turističkog društva.
može mu se dodati i rraziv mrističkog mjesta.
Turističko društvo obavezno je sredstva koja iau pripa-
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daju na temelju propisa koristiti namjenski u skladu s godišnjim programom rada i financijskim planom.
Članak 52.
Turisti čko društvo upisuje se u upisnik.
Zajednica je dužna prijavu za upis Turisti čkog društva u
upisnik podnijeti Ministarstvu turizma u roku 15 dana od
dana osnivanja Turisti čkog društva.
Članak 53.
Turističko drušvo prestaje:
— odlukom Skupštine Zajednice o prestanku Turističkog
društva,
— prestankom Zajednice.
VII. TURISTI ČKI URED
Članak 54.
Radi obavljanja stru čnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.
Sjedište Turisti čkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 55.
Odluku o osnivanju i ustroju Turisti čkog ureda donosi
Skupština Zajednice.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turisti čkog ureda utvrđuje Turističko
vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turistič kog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogu ćnosti za
struč no, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje
zadaća Zajednice.
Članak 56.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
— provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
— obavlja struč ne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
— obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akta tijela Zajednice,
— obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove,
kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statisti čke
podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
— izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
— daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim
stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
—organizira rad turističko-informativnog centra,
— obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.
Članak 57.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete
za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom
odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Radnici zaposleni u Turisti čkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 58.
Turistički ured Zajednice ima direktora.

Stranica 1315 — broj 20

SLUŽBENE NOVINE

Direktora Turistič kog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.
Direktor se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 59.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od
prijavljenih kandidata ne bude izabran, natje čaj će se ponoviti.
Do imenovanja direktora na temelju ponovljenog natječaja Turističko vijeće imenovat će izvršitelja dužnosti, ali
najduže šest mjeseci.
Vršitelj dužnosti ima prava, obveze i odgovornosti direktora Turističkog ureda.
Članak 60.
Direktora Turisti čkog ureda, u slu čaju odsutnosti
spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turisti čko vijeće iz redova Vije ća.
Osoba koja zamjenjuje direktora Turisti čkog ureda ima
prava i dužnosti direktora.
Članak 61.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom
i poslovanjem Turisti čkog ureda i u granicama utvrdenih
ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vije ću i
predsjedniku Zajednice.
Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.
Direktor Turističkog ureda:
—provodi odluke Turisti čkog vijeća,
—organizira izvršavanje zada ća Zajednice,
—zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i
za račun Zajednice,
— zastupa zajednicu u svim postupcima pred sudovima,
upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
—odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se
vode u Zajednici,
— usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turisti čkog
ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i
kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i
programom rada Zajednice i njezinih tijela,
—odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i
raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o
prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
— upozorava radnike Turisti čkog ureda i tijela Zajednice
na zakonitosti njihovih odluka,
— odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
— predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turisti čkog ureda,
— odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova tre ćim
osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u
cilju izvršenja zadataka Zajednice,
—potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
—priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice
Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
—podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu
Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapre đenje or-
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ganizactje rada Turističkog ureda,
— obavlja i druge poslove utvrdetre Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajedniee.

stičkom vijeću i direktoru Turističkog ureda.
• pogiedupravnog statusa TIC-a odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 49. stavak 3. ovog Statuta.

Članak 62.

Članak 66.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen i prije
isteka vremena na koje je imenovan:
1. na osObni zahtjev,
2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje
dužnosti Zajeduica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je
izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla
nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši odbije izvršiti
odluke tijela Zajectnice ili postupa protivno tim odlukama.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda mogu podnijeti Skupština-zajednice
i Nadzorni odbor.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje razmatra i. ispituje navode prijedloga komisija koju imenuje Turističko vijeće iz redova članova Zajednice.
Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora
dati mogučnost da se izjasni o razlozima za raztješenje.
Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.
U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda Turističko vijeće imenovati će vršitelja dužnosti direktora i raspisati će natječaj za direktora najkasnije u roku od 30 dana
od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Unutarnja organizacija i ostata pitanja u svezi s radom
TIC-a uredit će se općim aktom kojim se ova pitanja ureduju za Turističko vijeće.

VIII. TURISTIČK0 INFORMATIVNI CENTAR

IX. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI
U ZAJEDNICI
Članak 67.
Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad
tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice
odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.
Predsjednik Zajednice i direktor Turisti čkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stru čno
obavljanje dužnosti i zadataka koje im je utvrdilo tijelo koje
ih je izabralo ili imenovalo.
X. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 68.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u
svoje ime i za svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Čianak 63.
Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja informacija o
radu-Zajednice Skupština zajednice može odlukom o osnivanju Turističkog ureda ustrojiti Turističko-nformativni
centar (u daIjnjem tekstu: TIC) kao užu organizacijsku
jedinicu turističkog ureda.
TIC nema svojstvo pravne osobe.
Članak 64.
Zadaće TIC-a su:
— prikupljanje, obrada i raspa čavartje informacija u
cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,
— prikupljanie informaeija o turističkim potrebama i
drugim pojavama u zemlji i inozemstvu kod zna čaja za
turizam Zajednice,
— informiranje turista o znamenitostima i privla čnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i
— promoctja turističkog proizvoda s područja Zajednice,
—davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
—suradnja s tuzemnim inozemnim inforinativrtim organizacijama,
— i drugi poslovi utvrđeni odltdcom o osnivanju Centra
i drugim aktima Skupštine Zajednice i11 Turističkog vijeća.
TIC radi izvršavanja zadataka iz stavka I. ovog Članka
može izdavati biltene ifi druge period/Čne publikacije.
Članak 65.
Posiove TIC-a voch i organizira voditefj TIC-a.
Voditelj 11C-a, za- svoj rad I- rad TIC-a odgovara Turi-

Čianak 69.
Fmancijsko-tnaterija/no poslovanje Zajednice vodi se
po propisma koji ureduju računovodstvo neprofitnift organizacija.
Članak 70.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrduje progam
rada financijski plan.
öanak 71.
Prijedlog progratna rada i prijedlog tinancijskog plana
Zajednice utvrduje Turističko viječe i podnosi ga Skuffitini
Zajednice, do, kraja studenog tekuče godine za sljedeču
poslovnu. godinu.
Zajednica dostavlja prijedlog progratna rada i prijedlog
financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu, u roku iz
st. I. ovog članka, Turističkoj zajednki županije.
članak 72.
Sredstva za poslovanje turističkog društva osiguravaju
koji sukladno posebohn propismaa pripadaju turističkom mjestu. _
Sredstva iz stavka I. ovog članka posebno se iskazuju u
financijskorn platat Zajedice.
Zalednice gorrtšTuristako društvo predlaže Skupštini*
nji program rada i financijski plan.
Turističko društvo obveznoje sredstva k,ojitna raspolaže
sukladno-ovom Statutu koristiti namjensld u skladtt s utvr-

se iz dijela prihoda
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denim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Članak 80.

Članak 73.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio
prihoda kao neraspoređena sredstva (teku ća rezerva) koja
se koristi tijekom godine za nepredvi đene i nedovoljno
predviđ ene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.
Sredstvima tekuć e rezerve raspolaže Turisti čko vijeće.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedina čno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje za pojedinačno turističko mjesto te posebno planirane zadatke i
financijske planove turističkih društava.
Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica
obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine
Zajednice 15 dana prije održavanja sjednice na kojoj se
donose.

Članak 81.
Sredstva Zajednice vodc se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 74.

Članak 82.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati
svoj program rada i godišnji financijski plan.
lzmjene iz st. 1. ovog članka obavljaju se po postupku
koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg
financijskog plana.

Viš'ak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u
svrhu promicanja i unapreelenja turisti čkog područja Zajednice.

Članak 75.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajcdnice s pozornoš ću urednog i savjesnog gospodarstvenika..
Za nabavu i otuđenje nekretnina Turisti čko vijeće mora
zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o
tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

Za izvršenje progama rada i godišnjeg financijskog
`plana odgovorno je Turisti čko vijeće.
Naredbodavac za izvršenje -financijskog plana je direk,
tor Turističkog ureda.
Članak 76.
Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti
financijsko izvješće u roku koje ono odredi.
Članak 77.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješ ća za prethodnu
godinu Turisti čko vijeće podnosi Skupštini Zajednice do
kraja veljače.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješ ća mora se staviti
na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja
na Skupštini Zajednice.
Godišnje financijsko izvješ će Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici županije.
Članak 78.
Zajednica ostvaruje prihode iz sljede ćih izvora:
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3. proračuna općine odnosno
4. zajmova i
5. dragovoljnih prihoda.
Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim

sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane
pravne i fizičke osobe.
Članak 79.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom oalukom utvrdi Skupština
Zajednice.

Članak 83.

XI. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 84.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za
članove Zajednice, putem turističko-informativnih centara,
objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priop ćavanja ili na drugi prikladni način.
Članak 85.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.
XII. POSLOVNA TAJNA
Članak 86.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi
odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajedniee.
Predsjednik Zajednice odreduje koje isprave i podaci su
poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u
Zajednici koji na bilo koji na čin saznaju za ispravu ili poda-

tak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.
XIII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 87.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zada ću na
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način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete
čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

govornosti zaposlenih,
— o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala
primanja,
— drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog
vijeća.

XIV. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE
Članak 88.
Zajednica prestaje:
1. odlukom osnivača o prestanku Zajednice;
2. odlukom nadležnog upravnog tijela o prestanku Zajednice.
Odluka osnivača o prestanku postojanja Zajednice pravovaljana je ako je donesena dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.
Nadležna upravna tijela donijet će odluku o prestanku
Zajednice: ako Zajednica djeluje suprotno odredbaina Zakona, ovog Statuta ili ukoliko ne ispunjava zadatke zbog
kojih je osnovana; ako je od održavanja Skupštine Zajednice proteklo dvostruko više vremena od vremena utvr đenog čl. 24 ovog Statuta za održavanje Skupštine Zajednice.
Članak 89.
Odlukom o prestanku postojanja Zajednice utvrdit će
se podjela imovine Zajednice. Imovina se dijeli razmjerno
visini udjela članova u prihodima Zajednice.
XV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 93.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na
način određen za donošenje Statuta.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti
Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine
Zajednice.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se . članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.
Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće
utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga
Skupštini Zajednice na usvajanje.
Članak 94.
Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasilu.
Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj plo či
Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči
Ureda.
Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.
Članak 95.
Zajednica ima Statut i druge op će akte (pravilnici, odluke, poslovnici).
Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i
drugim propisima.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.
Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom,
Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava
taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Do donošenja općih akata iz čl. 95. ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.
Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja
predsjednika Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

Članak 91.

Članak 97.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotre ćinskom većinom svih
predstavnika u Skupštini Zajednice.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice
na svojoj prvoj sjednici obi čnom većinom glasova.
Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na
prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a
opće akte Turisti čkog ureda na prijedlog direktora Turisti čkog ureda.
-

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut
Turističke zajednice mjesta Delnice.

- Članak 92.
Opći akti Turističkog ureda su:
—o ustrojstvu,
—o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
— o radnim odnosima; disciplinskoj i materijalnoj od-

Zajednica i Turisti čki ured Zajednice dužni su do 23.
srpnja 1994. godine uskladiti svoj ustroj i druge op će akte u
skladu s odredbama Zakona i ovoga Statuta.
Članak 96.

_

Članak
98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Službenom glasilu op ćine.
KLASA: 334-01/94-01/01
UR. BROJ: 2112-01-94-02
Delnice, 4. srpnja 1994.
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