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Općina Lovran
57.
Na temelju članka 136. Ustava Republike Hrvatske
(»Narodne novine« broj 124/00), članka 8. Zakona o lokal
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novi
ne« broj 33/01), u svezi sa Zaključkom Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske o prihvaćanju i poštivanju na
čela i instituta (odredbi) Europske povelje o lokalnoj samo
upravi (»Narodne novine« Međunarodni ugovori broj 1/93)
i članka 9. Ustavnog zakona o ljudskim pravima i o pravima
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hr
vatskoj (pročišćeni tekst - »Narodne novine« broj 105/00),
Općinsko Vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana
11. listopada 2001. godine donosi
STATUT
Općine Lovran
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općina Lovran je jedinica lokalne samouprave.
Područje Općine Lovran određeno je Zakonom o podru
čjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(»Narodne novine« 10/97, 124/97, 50/98, 103/97, 68/98, 22/
99, 42/99, 117/99, 128/99, 44/00 i 129/00).
Članak 2.
Naziv Općine je: Općina Lovran.
Sjedište Općine je u Lovranu, Šetalište maršala Tita 41.
Općina Lovran je pravna osoba.
*
Članak 3.
Granice Općine Lovran mogu se mijenjati na način i po
postupku propisanom u zakonu.
Članak 4.
Općina Lovran ima grb i zastavu.
Izgled i uporaba grba i zastave uređuje se posebnom od
lukom.
Članak 5.
Općina Lovran ima, u skladu sa zakonom, vlastitu imovi
nu i dobra.
Članak 6.
U Općini se svečano obilježava 24. travnja kao Dan Op
ćine.
U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine,
te priređuju druge svečanosti.
Članak 7.
Svi građani Općine Lovran uživaju jednaka prava teme
ljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, rav
nopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.
Članak 8.
Autohtonoj talijanskoj etničkoj i nacionalnoj zajednici
osigurava se sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti,
slobodno služenje svojim jezikom i pismom, kulturna auto

nomija i zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslo
vima, u skladu s Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim
i pojedinačnim aktima tijela Općine Lovran.
Pravo iz stavka 1. ovog članka osigurava se i pripadni
cima drugih etničkih i nacionalnih zajednica i manjina.
Članak 9.
Na području Općine Lovran pripadnici etničkih i nacio
nalnih zajednica ili manjina imaju pravo slobodnog posjeda
i uporabe znamenja i simbola etničke i nacionalne zajednice
ili manjine.
Kod službene uporabe znamenja i simbola etničkih i na
cionalnih zajednica ili manjina obvezatno se uz njih ističu
odgovarajuća znamenja i simboli Republike Hrvatske.
Ako se izvodi himna ili svečana pjesma etničke i nacio
nalne zajednice ili manjine, obvezatno se prije izvodi himna
Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće posebnom će odlukom propisati pod ko
jim se uvjetima i u kojim prigodama mogu koristiti zname
nja i simboli etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, u
skladu s Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima
i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica
ili manjina u Republici Hrvatskoj i ovim Statutom.
Članak 10.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom
Općine Lovran osobe koje su se istakle naročitim zaslu
gama.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Opći
ne.
Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne
daje nikakva posebna prava.
Kriteriji za proglašavanje počasnog građanina Općine
Lovran, te oblik i izgled Povelje Općine uređuje se poseb
nom odlukom.
Članak 11.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i
doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine,
a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodar
stva, znanosti, kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovje
kova okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanje aktiv
nosti koje su tome usmjerene, Općina Lovran dodjeljuje
svoja priznanja.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovu dodjelu, njihov
izgled i oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela
koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, uređuje
se posebnom odlukom.
Članak 12.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodar
skog, društvenog i kulturnog razvitka Općina Lovran uspo
stavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lo
kalne samouprave u zemlji i inozemstvu.
Kada Općine Lovran ocijeni da postoji dugoročan i tra
jan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za nje
zino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne samo
uprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.
Pod uvjetima i na način utvrđen zakonom, Općina Lo
vran može uspostavljati i ostvarivati suradnju s međunarod
nim organizacijama, te pristupiti međunarodnim udruže
njima jedinica lokalne samouprave.
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II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 1.3.
Općina Lovran u svom samoupravnom djelokrugu obav
lja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaru
ju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodi
jeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose
na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalne djelatnosti,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu.
Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatno
sti stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanje ko
jih je jedinica lokalne samouprave dužna organizirati, te po
slovi koje jedinica lokalne samouprave može obavljati, ako
je osigurala uvjete za njihovo obavljanje^
,
Članak 14.
Osiguravanje lokalnih potreba u oblasti brige o djeci, ob
razovanju i odgoju obuhvaća poslove utvrđivanja javnih po
treba o sustavu brige o djeci predškolskog uzrasta i osigura
vanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad u okviru nad
ležnosti Općine.
Članak 15.
Osiguravanje lokalnih potreba u kulturi obuhvaća poslo
ve na utvrđivanju javnih potreba i razvoja kulture, kultur
nog života i zaštite kulturne baštine Općine, te osiguravanje
materijalnih Sredstava i drugih uvjeta za iste namjene.
Članak 16.
Osiguravanje lokalnih potreba u športu i tehničkoj kultu
ri podrazumijeva utvrđivanje javnih potreba i*razvoja u tom
sustavu, te osiguravanje financijskih i drugih materijalnih
uvjeta u skladu sa zakonom.
Članak 17.
Općinsko vijeće Općine Lovran može posebnom odlu
kom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine
Čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području
više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i ur
banističko planiranje, zaštita okoliša, izgradnja mreže infra
strukturnih objekata i drugo) prenijeti na tijela Županije u
čijem je sastavu.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA
U ODLUČIVANJU
Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lo
kalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora gra
đana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
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Referendum raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne
trećine vijećnika, na prijedlog Općinskog poglavarstva, te
na prijedlog polovine mjesnih odbora na području Općine
i na prijedlog 20 posto birača upisanih u birački popis Op
ćine.
Članak 20.
Općinsko vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu
za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati,
dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.
Članak 21.
Odlukom p raspisivanju referenduma određuju se pitanja
o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja,,
kao i područje za koje se provodi referendum.
Članak 22.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je ža Op
ćinsko vijeće.
Članak 23.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zboro
va građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz dje
lokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zako
nom. Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka
može dati jedna trećina vijećnika Općinsko vijeća i Općin
sko poglavarstvo.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2.
ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima odbija
nja obavijestit će predlagača.
''.'.'
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja 9
kojima će se tražiti mišljenja od mjesnih zborova građana,
te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Članak 24.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću dono
šenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz nje
govog djelokruga?
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog
članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 posto bi
rača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima,
najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 25,
Građani i pravne osobe imaju pravo na podnošenje pred
stavki i pritužbi na rad Općinskog vijeća i tijela Vijeća, kao i
na rad upravnih tijela Općine, te na nepravilan odnos zapo
slenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja
svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih duž
nosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe načelnik Općine, od
nosno pročelnik Upravnog odjela dužan je građanima i
pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana
podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim pro
storijama na vidnom mjestu osigurati rjotrebna tehnička i
druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga
za pritužbe i si.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke
i pritužbe,
. . ' ' • ' •

Članak 19.
IV. OPĆINSKA TIJELA
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijed
1. Općinsko vijeće
logu o promjeni Statuta Općine, ©prijedlogu općeg akta ra
di prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni
Članak 26.
područja Općine ili Županije ili drugog pitanja iz djelokruga,
predstavničkog tijela, kao i u drugim pitanjima određenim
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građaiia i tijelo lo
zakonom i ovim Statutom.
kalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelo-
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kruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zako
nom i ovim Statutom.

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovni
kom Općinskog vijeća Općine Lovran.

Članak 27.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pi
tanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njegovog zamje
nika i članove Poglavarstva,
- osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodare
nja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi proračun i godišnji obračun proračuna,
- donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),
- donosi Poslovnik o radu,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog
odjela.
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavlja
nje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatno
sti od interese za stanovnike Općine i odlučuje o njihovim
statusnim promjenama,
- donosi statute javnih društava ukoliko Odlukom o osni
vanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruže
njima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,
- raspisuje referendum,
- odlučuje o povjerenju općinskom načelniku, pojedinim
članovima Poglavarstva jli Poglavarstvu u cjelini,
- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Općinsko vijeće,
- dodjeljuje javna priznanja,
- donosi odluku o proglašenju počasnog građanina,
- donosi odluku o uporabi zastava i simbola etničkih i na
cionalnih zajednica,
- donosi odluku o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zasta
ve Općine,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom,
ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug
zakonom ili ovim Statutom.

Članak 30.
Općinsko vijeće čini trinaest (13) vijećnika izabranih te
meljem važećeg Zakona o izboru članova predstavničkih ti
jela jedinica lokalne samouprave.

Članak 28.
Općinsko vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjed
nika.
Predsjednika odnosno zamjenika predsjednika bira Op
ćinsko vijeće tajnim glasovanjem na prijedlog Komisije za
izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine
vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pismenom obli
ku i potvrđenim potpisima vijećnika.
Članak 29.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća po
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca,
- predlaže dnevni red Vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak,
« - brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,
- brine o suradnji Vijeća s Općinskim poglavarstvom,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,

Članak 31.
Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i ni
i
su opozivi.
Članak 32.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je
izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke
shodno pravilima i dostavi propisanim Zakonom o općem
upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta
odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravo
moćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
danom pravomoćnosti presude,
- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mo
gao biti izabran za člana predstavničkog tijela, danom dono
šenja odluke Ustavnog suda,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Lovran, da
nom objave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
danom njegova prestanka,
- smrću.
Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata
bude izabran na dužnost ili prihvati obnašanje dužnosti koja
se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivim,
za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a
za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama
posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 33.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, raspravljati
i glasovati,
- podnositi prijedloge i" postavljati pitanja iz djelokruga
rada Vijeća,
- postavljati pitanja općinskom načelniku i članovima Po
glavarstva,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća kojih je
član i na njima raspravljati i glasovati,
- prihvatiti se članstva u radnom tijelu u koje ga izabere
Općinsko vijeće, osim ako je već prihvatio dužnost u dva
radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odred
bama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Op
ćinskog vijeća.
Članak 34.
Vijećnik ima za svoj rad u Općinskom vijeću pravo^ na
naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članak 35.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica, ostvarivanje
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prava, Obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika Vijeća, djelokrug, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Vijeću, po
stupak izbor i imenovanja, te druga pitanja od značaja za
rad Vijeća.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općin
skog vijeća.
2. Radna tijela
Članak 36.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.
Članak 37.
Radi razmatranja i drugih pitanja, Općinsko viječe može
uz radna tijela osnovana Ovim Statutom, osnovati i druga
radna tijela.
Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov na
ziv, sastav, djelokrug i način rada. Sastav, broj članova, dje
lokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka ut
vrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća odnosno odlukom
o osnivanju radnih tijela.
Članak 38.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog
vijeća,
- izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načel
nika,
- izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim
Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o plaćama i drugim primanjima osobama koje
bira i imenuje Općinsko vijeće, te naknade troškova vijećni
cima za rad u Vijeću.
Članak 39.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta od
nosno Poslovnika,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje
donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s
Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vije
ću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 40.

Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o prove
denim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vi
jećnika, kao i o podnesenim ostavkama na vijećničku duž
nost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
- predlaže Općinskom vijeću odluku o prestanku man*
data kada se ispune zakonom i ovim Statutom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni uvjeti
za početak mandata zamjeniku vijećnika.
3. Općinski načelnik
Članak 41.
Općinski načelnik zastupa Općinu i izvršno je tijelo Op
ćine,. <-,
., •
...
'//
;
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Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih
članova, većinom glasova svih članova Vijeća.
Članak 42.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za us
tavnost i zakonitost akata Općinskog poglavarstva i uprav
nih tijela Općine.
Članak 43.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine ima pravo zadržati od izvršenja opći akt
Općinskog vijeća, ako ocijeni/da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od
15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko Vijeće
to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku 8 dana o tome
obavijesti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaste-.
nog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne
samouprave.
Općinski načelnik ima pravo zadržati od izvršenja akt
Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zar
konom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća i Općin
skog poglavarstva,
i
Članak 44.
Općinski načelnik ima zamjenika.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju
se tajno iz redova vijećnika, na prijedlog Komisije za izbor
i imenovanja ili. na prijedlog jedne trećine vijećnika.;
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pismenom obli
ku i potvrđen potpisima vijećnika.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih
razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje
zamjenik općinskog načelnika.
Za vrijeme zamjenjivanja iz prethodnog stavka ovog
članka ne prestaju odgovornosti općinskom načelniku za
obavljanje dužnosti općinskog načelnika.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odrediti da
općinski načelnik odnosno zamjenik općinskog načelnika
obnaša dužnost profesionalno.
Članak 45.
Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne
uprave koji su prenijeti na tijela jedinice lokalne samoupra
ve može općinskom načelniku davati naredbe.
Vlada Republike Hrvatske može tijelima jedinice lokalne
samouprave oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova
državne uprave ako općinski načelnik ne postupi po nared
bama iz stavka 1. ovog članka.
Članak 46.
Načelnik Općine Lovran predsjednik je Općinskog pogla
varstva.
4. Općinsko poglavarstvo
Članak 47.
Općinsko poglavarstvo Općine Lovran je izvršno tijelo
lokalne samouprave i obavlja poslove državne uprave koji
su mu zakonom povjereni.
Općinsko poglavarstvo Općine Lovran odgovorno je Op
ćinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.
Članak 48.
Općinsko poglavarstvo:
- priprema prijedloge općih akatay
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog
vijeća,
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- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovla
šteni predlagači,
- utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Općine i godiš
njeg obračuna proračuna Općine,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavlja
nju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno
poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini,
- nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu
i poslovima državne uprave,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vla
sništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u
skladu sa zakonom i Statutom,
- nadzire rad organa mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i
drugim propisima.
Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pita
njima iz stavka 1. alineje 7 ovog članka kada su osobno ili
preko članova uže obitelji zainteresirana strana.
Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na
sjednici nazočna većina njegovih članova.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima,
Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.
Članak 49.
Općinsko poglavarstvo čine općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika i tri člana.
Članovi Općinskog poglavarstva biraju se većinom glaso
va svih vijećnika Općinskog vijeća, na prijedlog općinskog
načelnika, u pravilu iz reda svojih članova, za vrijeme od če
tiri godine.
Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više
određenih područja iz djelokruga Općine.
Članak 50.
Poglavarstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom vijeću.
Na prijedlog jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća po
kreće se pitanje povjerenja općinskom načelniku, zamjeniku
općinskog načelnika i članovima Poglavarstva ili Poglavar
stvu u cjelini.
Pitanje povjerenja Poglavarstvu može zahtijevati i općin
ski načelnik.
Ako se izglasa nepovjerenje općinskom načelniku, zamje
niku općinskog načelnika ili Poglavarstvu u cjelini, Pogla
varstvo podnosi ostavku.
Odnos Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva detalj
nije se utvrđuje Poslovnikom Općinskog vijeća i u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Članak 51.
Općinsko poglavarstvo uredit će ustrojstvo, način rada i
odlučivanja svojim Poslovnikom.
5. Upravna tijela Općine
Članak 52.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opći
ne Lovran, kao poslova državne uprave prenijetih na Opći
nu osniva se jedinstveni upravni odjel.
Članak 53.
Upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru
djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvr
šava i nadzire provođenje općih akata tijela Općine, te u
slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mje
re.
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Članak 54.
Upravni odjel općinske uprave samostalan je u okviru
svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je Općinskom vije
ću i Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Članak 55.Sredstva za rad organa upravnog odjela, osiguravaju se u
proračunu Općine Lovran i iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom.
V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 56.
Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima osnivaju se mjesni odbori
kao oblici mjesne samouprave.
Mjesni odbori su pravne osobe.
Članak 57.
Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja ili više me
đusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja
koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu
cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom i ovim
Statutom.
Članak 58.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani
i njihove organizacije i udruženja i Općinsko poglavarstvo.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. daju građani i njihove
organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pismenom
obliku Općinskom poglavarstvu.
Zbor građana na kojem se osniva mjesni odbor saziva
Općinsko poglavarstvo.
Članak 59.
Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i pred
sjednik Vijeća mjesnog odbora.
Članak 60.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog od
bora, poslovnik o svom radu, pravila mjesnog odbora, finan
cijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvr
đene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća
i Općinskog poglavarstva.
Članak 61.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, oso
bito u pogledu:
- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
- poboljšanja kvalitete stanovanja,
- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelat
nosti, te lokalne infrastrukture,
- zaštite okoliša.
Članak 62.
Općinsko poglavarstvo može posebnom odlukom pojedi
nom mjesnom odboru povjeriti obavljanje poslova uz samo
upravnog djelokruga koji su od neposrednog i svakodnev
nog utjecaja na život i rad građana na tom području, a koji
su sadržani u programu rada mjesnog odbora.
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka
osiguravaju se u proračunu Općine Lovran.
Članak 63.
Pored sredstava iz prethodnog članka, mjesni odbor ima i
prihode od pomoći i dotacija koje ostvari od pravnih ili fi-
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zičkih osoba, te druge prihode koje posebnom odlukom ut
vrdi Općinsko vijeće.
Članak 64.
Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i
interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pita
nja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove
građana.
Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni odbor građana ima predsjednika, kojeg bira na
način i u postupku propisanom posebnom odlukom Općin
skog vijeća.
Članak 65.
Za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potre
be mjesnog odbora brine Općinskć poglavarstvo.
Članak 66.
Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora
obavlja Općinsko poglavarstvo.
Članak 67.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8
dana od dana donošenja, dostaviti općinskom načelniku ak
te koje donosi Vijeće mjesnog odbora.
Općinski načelnik, ako utvrdi da su akti iz prethodnog
stavka u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća i Općinskim poglavarstvom, zadržat će ak
te od izvršenja i naredit će Vijeću mjesnog odbora da u ro
ku od 8 dana uskladi akt sa zakonom, Statutom i općim ak
tom Općinskog vijeća, odnosno Općinskog poglavarstva.
Ukoliko Vijeće mjesnog odbora ne postupi na način pro
pisan u prethodnom stavku ovog članka, općinski načelnik
će o tome obavijestiti Općinsko poglavarstvo koje donosi
Odluku o pokretanju postupka za ocjenu zakonitosti spor
nog akta.
Ukoliko Općinsko poglavarstvo ne donese odluku u roku
od 30 dana od dana obustave izvršenja akta, prestaje obu
stava izvršenja akta.
Općinsko poglavarstvo može raspustiti Vijeće mjesnog
odbora ako Vijeće učestalo krši Statut, opće akte Općin
skog vijeća i akte Općinskog poglavarstva ili ne izvršava po
vjerene mu poslove.
Članak 68.
Općinsko vijeće posebnom odlukom detaljnije utvrđuje
postupak osnivanja mjesnog odbora, način izbora i opoziva
organa mjesnog odbora.
\
VI, IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE LOVRAN
Članak 69.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini
Lovran kao i prava koja pripadaju Općini čine imovinu Op
ćine.
Članak 70.
Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, na
činu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine, upravljanje imovinom provodi Općinsko poglavar
stvo pažnjom dobrog domaćina.
Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje
sa i bez naknade, zakupu i podzakupu nekretnina i pokret
nina donosi Općinsko poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo daje suglasnost na raspored dobiti
trgovačkih društava kojih je osnivač.
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Na temelju proračuna Općine pokrivaju se gubici trgo
vačkih društava, društava i javnih ustanova koje je osnovala
Općina Lovran.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka dono
si Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva.
Članak 71.
Prihodi Općine Lovran su osobito:
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udio ili dionice, te
prihodi od koncesija koje odobrava Općina,
- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih pra
va,
- darovi, nasljedstva i legati,
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- pomoć i dotacije Republike Hrvatske, predviđene u dr
žavnom proračunu odnosno posebnim zakonom,
- naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova
državne uprave koji su preneseni na općinu,
- prihodi od pripadajuće visine doprinosa (stope) određe
ne za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehnič
ku kulturu, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti iz
vorni ili posredni iz republičke odnosno županijske stope.
Članak 72.
Općinsko vijeće donosi gddišnji proračun za narednu ra
čunsku godinu, na prijedlog Poglavarstva, do 15. prosinca.
Općinsko vijeće donosi uravnoteženje proračuna putem
njegovih izmjena i dopuna, razmatra izvješća o ostvarenju
proračuna tijekom godine, po godišnjem obračunu, te obav
ljenoj reviziji.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju proračuna
(uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i ra
shodima Općine) na prijedlog Poglavarstva, uz godišnji ob
račun.
Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godi
nu ne može donijeti u roku iz stavka 1. ovog članka, vodit
će se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od
3 mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vi
jeće.
VII. AKTI OPĆINE
Članak 73.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih
zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, općinski'
proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja,
zaključke, upute i naputke.
Članak 74.
Općinsko poglavarstvo o poslovima iz svog djelokruga
donosi odluke, naredbe, uputstva i pravila kada odlučuje
o pojedinačnim stvarima.
Članak 75.
Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva
donose zaključke, preporuke i rješenja.
Članak. 76.
Općinsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata iz
članka 72. i 73. ovog Statuta na način i u postupku propisa
nom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću
rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz, samoupravnog
djelokruga Općine Lovran.
;
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Članak 77.
Upravni odjel Općine Lovran, neposredno izvršava i nad
zire provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravni
odjeli mogu u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimati
mjere propisane tim aktom i zakonom.
Članak 78.
Upravni odjel Općine Lovran u izvršavanju općih akata
iz članka 74. ovog Statuta donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može
se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-go
ranske županije.
Na donošenje akta iz ovog članka shodno se primjenjuju
odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako poseb
nim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine
Lovran.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima
protiv pojedinačnih akata upravnih tijela Općine Lovran
može se pokrenuti upravni spor.
Članak 79.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vi
jeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju or
gani središnje državne uprave, svaki u svom djelokrugu, u
skladu s Ustavom i zakonom.
Članak 80.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Lovran, u postupku
donošenja akata, te autentičnom tumačenju akta, utvrđuje
se Poslovnikom Općinskog vijeća.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 81.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i uprav
nog odjela Općine je javan.
Članak 82.
Javnost rada Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i
upravnih odjela Općine osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima jav
nog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom
glasilu Primorsko-goranske županije i na oglasnoj ploči Op
ćinskog vijeća, na način propisan Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 83.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji podaci iz
rada i nadležnosti Vijeća, Općinskog poglavarstva i uprav
nog odjela se ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu,
te način njihovog čuvanja.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 84.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Odluke o
privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća, ra
nijeg Statuta i drugih tijela Općine Lovran ostaju na snazi
ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.
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U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1.
ovog članka, neposredno se primjenjuju odredbe ovog Sta
tuta.
Odluke i drugi opći akti iz stavka 1. ovog članka moraju
se uskladiti sa zakonom i ovim Statutom u roku od 60 dana
od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Članak 85.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna tre
ćina vijećnika Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo i
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Op
ćinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje
da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka
da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni isti pri
jedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključiva
nja rasprave o prijedlogu.
Članak 86.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene Sta
tuta Općine Lovran, te ga upućuje Općinskom vijeću.
Članak 87.
Općinsko vijeće Općine Lovran o promjeni Statuta Opći
ne Lovran odlučuje većinom glasova svih vijećnika.
Članak 88.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti
Statut Općine Lovran (»Službene novine« Županije primor
sko-goranske broj 11/93, 19/94, 12/97 i 9/01).
Klasa: 023-01/01-01/10
Ur. broj: 2156/02-01-1
Lovran, 11. listopad 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v. r.

58.
Na temelju članka 27. i 35. Statuta Općine Lovran (»Slu
žbene novine« PGŽ broj 26/01), Općinsko vijeće Općine
Lovran, na sjednici održanoj dana 11. listopada 2001. donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Lovran
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se detaljnije način konstitui
ranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgo
vornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjed
nika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, sastav i na
čin rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednica, postupak

Stranica 1910 — broj 26

SL

UŽBENE

izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Op
ćinskog vijeća Općine Lovran.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VUEĆA
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Vije
će) konstituirano je izborom predsjednika na prvoj sjednici
na kojoj je nazočna većina članova vijećnika.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, prvoj sjednici
Vijeća predsjedava najstariji vijećnik kao privremeni pred
sjednik.
Privremeni predsjednik ima do izbora predsjednika Op
ćinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a
do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenova
nja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo
predlaganja odluka pripada i najmanje 1/3 vijećnika ako
ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke pred
laže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.
Nakon što je Vijeće konstituirano, izvodi se himna Repu
blike Hrvatske.
Članak 3.
Općinsko vijeće broji trinaest (13) vijećnika.
' '
Članak 4.
Prva konstituirajuĆa sjednica Vijeća nakon provedenih iz
bora saziva^ se u skladu s zakonom o izboru članova pred
stavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) sa
mouprave (»Narodne novine« broj 33/01).
:;
••".^•""
'-.r'..;•• č l a n a k 5 . .
; ." ::"

Vijeće ' ima Mandatnu komisiju izabranu i u sastavu
prema članku 22. ovog Poslovnika.

Članak 6.
Mandatna komisija:
- na kohstitukajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provede
nim izborimaža Vijeće i imenima izabranih vijećnika kao i
podnesenim ostavkama na vjećničkii dužnost, te o zamjeni
cima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećhičku
dužnost;: ^ 0 :;->•-.•.;; •.->-[... •-,•••>.
- predlaže Vijeću odluku o prestanku mandata kada se is
pune zakonom predviđeni uvjeti za početak mandata za
mjenika vijećnika.
Članak 7.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izbo
rima privremeni predsjednik izgovara prisegu slijedećeg
sadržaja:,
»Pnsečem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općin
skom vijeću Općine Lovran obavljati savjesno i odgovorno,
i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Op
ćine Lovran, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i Općine Lovran.«
Privremeni predsjednik poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: »Prisežem«.
Vijećnik koji nije bio nazočan ha konstituirajućoj sjed
nici, kao i zamjenik vijećnika kad počinje obavljati dužnost
vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazo
čan.
Članak 8.
Od dana .konstituiranja Vijeća do prestanka mandata, vi
jećnik ima Sva prava i dužnosti vijećnika određena Usta
vom, zakonom i ovim Poslovnikom. •
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Članak 9.
Danom konstituiranja Vijeća vijećnik počinje obavljati
funkciju vijećnika, a zamjenik vijećnika danom ostavke vi
jećnika podnesene Vijeću.
U ostalim slučajevima prestanka funkcije vijećnika, za
mjenik vijećnika počinje obavljati funkciju vijećnika nakon
što Vijeće utvrdi da je pojedinom vijećniku prestao mandat.
Članak 10.
Vijećnik Čiji je izbor objavila Općinska izborna komisija
može prije početka obavljanja vijećničke funkcije podnijeti
ostavku na mandat.
Ostavka se podnosi Vijeću u pismenom obliku.
Članak 11.
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 osuđen na bez
uvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
- ako prihvati izbor i imenovanje na neku od dužnosti ko
ja je prema članku 5. Zakona o izboru članova predstavnič
kih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samou
prave (»Narodne novine« broj 33/01) nespojiva sa dužnosti
člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.
U ostalim slučajevima vijećniku prestaje mandat kada na
stupe okolnosti predviđene Ustavom i zakonom za presta
nak mandata.
III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 12. .
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Vijeća, raspravljati i glasovati,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- postavljati pitanja općinskom načelniku i članovima Op
ćinskog poglavarstva,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela i na njima ra
spravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu koje mu svojim
odlukama odredi Vijeće, s tim da može istovremeno biti
član u najviše dva radna tijela.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odred
bama Ustava, zakona i ovog Poslovnika.
Članak 13.
Vijećnik može tražiti od pročelnika upravnog odjela oba
vijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom
redu sjednice Vijeća ili se pripremaju za sjednicu Vijeća
ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su
mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja Od pred
sjednika Vijeća i predsjednika radnih tijela kojima oni pred
sjedavaju.
Članak 14.
Vijećnici su dužni čuvati službenu i vojnu tajnu i druge
povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju funkcije vijeć
nika i za to su odgovorni prema zakonu.
Članak 15.
Vijećnik može zatražiti da mu odgovarajuće službe Op
ćinskog poglavarstva pruže pomoć u obavljanju njegove
funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u
obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno ti-
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jelo Vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaci
ju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu
sjednice Vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne oba
vijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja
problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Vijeća, a čini
je predsjednik i dva člana, koji se biraju iz redova članova
Vijeća.

Članak 16.

Članak 23.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika
prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.
Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju obavijesti
ti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila
rada, te podatke o članovima.
Prostor i druge uvjete za rad klubova vijećnika osigurava
Općinsko vijeće.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZA
MJENIKA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 17.
Vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednika'odnosno zamjenika predsjednika bira Op
ćinsko vijeće na način utvrđen Statutom Općine.
Članak 18.
Predsjednik Vijeća:
- zastupa Vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,
- predlaže dnevni red Vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak,
- brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,
- održava red na sjednici Vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,
- brine o suradnji Vijeća s Općinskim poglavarstvom,
- brine .se o zaštiti prava vijećnika,
- prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Op
ćinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i
ovim Poslovnikom.
Članak 19.
Predsjednik Vijeća prema potrebi saziva međustranački
kolegij, koji se sastoji od Predsjednika klubova vijećnika od
nosno pojedinog člana registrirane stranke u općini Lovran i
člana nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.
Članak 20.
Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedni
ku i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz njegovog
djelokruga, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjed
nika vijeća zamjenjuje predsjednika.
V. RADNA TIJELA
Članak 21.
Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Općine su:
1. Mandatna komisija
2. Komisija za izbor i imenovanja
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka,
Vijeće posebnom odlukom može osnivati i druga radna
tijela.

Članak 22.

Komisiju za izbor i imenovanja čine predsjednik i dva
člana.
Ova Komisija bira se na prvoj sjednici Vijeća, u pravilu iz
redova vijećnika Vijeća.
Članak 24.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost či
ne predsjednik i dva člana.
Ova Komisija bira se na prvoj sjednici Vijeća, u pravilu iz
redova vijećnika.
Članak 25.
Način rada radnih tijela Vijeća reguliran je Qdlukom o
osnivanju radnih tijela.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Vijeće,
a odnose se na djelokrug rada tog radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijesti
ti predlagatelja akta, Općinsko poglavarstvo i Općinsko vi
jeće.
VI. ODNOS VIJEĆA I POGLAVARSTVA
Članak 26.
Općinsko poglavarstvo određuje člana za svog predsjed
nika u Vijeću povodom rasprave o prijedlogu odluka i dru
gih akata.
Članak 27.
Predstavnik Općinskog poglavarstva nazočan je sjedni
cama Vijeća i radnih tijela, sudjeluje u njihovom radu, izno
si stajališta Općinskog poglavarstva, daje obavijesti, stručna
objašnjenja, te obavještava Općinsko poglavarstvo o stajali
štima i mišljenjima Vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan predstavnik Općinskog po
glavarstva, Vijeće ili radno tijelo može, ako smatra da je
prisustvo člana Općinskog poglavarstva neophodno, raspra
vu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 28.
O sazvanim sjednicama predsjednik Vijeća i predsjednici
radnih tijela Vijeća izvješćuju općinskog načelnika. O zaka
zanim sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća, na kojima ć%
se razmatrati prijedlog odluke ili akta što ga je podnijelo
Općinsko poglavarstvo, izvješćuje se i ovlašteni predstavnik
Općinskog poglavarstva.
Članak 29.
Općinsko poglavarstvo je obvezno, na zahtjev Vijeća izvi
jestiti Vijeće o svom radu, o politici koju provodi, o izvrša
vanju odluka ili pojedinih akata i zaključaka te o drugim pi
tanjima iz svog djelokruga.
Općinsko poglavarstvo može i na vlastiti poticaj podnijeti
Vijeću izvješće o svom radu i o stanju u pojedinim podru
čjima, a dužno je takvo izvješće podnijeti dva puta godišnje.
Općinsko poglavarstvo dužno je do kraja mjeseca ožujka
podnijeti Vijeću izvješće o Programu gradnje objekata i ure
đaja komunalne infrastrukture i Programu održavanja ko
munalne infrastrukture za proteklu godinu.
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Članak 30. _ .
Općinsko poglavarstvo je odgovorno Vijeću za svoj rad i
za odluke koje donosi. Općinsko poglavarstvo je odgovorno
Vijeću za rad svojih članova i za rad općinskog upravnog
odjela i službi.
Članak 31.
Na prijedlog 1/3 vijećnika može se pokrenuti pitanje po
vjerenja općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog
poglavarstva ili Općinskog poglavarstva u cjelini.
Glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu može
zahtijevati i predsjednik Poglavarstva.
O povjerenju "Općinskom poglavarstvu ne može se ra
spravljati i glasovati prije nego protekne sedam od dana do
stave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.
Rasprava i glasovanje o nepovjerenju mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga
predsjedniku Općinskog vijeća.
Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glaso
vala većina svih vijećnika Vijeća.
Članak 32.
Ako Vijeće odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja
Općinskom poglavarstvu, odnosno pojedinom njegovom
članu, vijećnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podni
jeti isti prijedlog prije proteka roka od šest mjeseci od nje
govog odbijanja.
Kad Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje općinskom na
čelniku iK poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog
općinskog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasava
nja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom na
čelniku i poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja
i prestanka dužnosti, općinski načelnik i poglavarstvo kojem
je iskazano nepovjerenje smatraju se raziješenim i prestaje
im dužnost izborom novog općinskog načelnika.
Odlukom 0 iskazivanju nepovjerenja općinskom načelni
ku i članu poglavarstva ne prestaje dužnost člana Općinskog
vijeća.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu po
glavarstva, Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se
razrješuje dužnosti.
Članak 33.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, ima pravo obustaviti od primjene opći
akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u
roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Op
ćinsko vijeće to ne učinij općinski načelnik je dužan u roku
od 8 dana obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne upra
ve ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 34.
Vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonpm i
statutom Općine pored Statuta donosi odluke, općinski pro
račun, godišnji obračun općinskog proračuna, preporuke,
zaključke, rješenja i uputstva.
'
Članak 35.
Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada i
odnosi u Vijeću ili kojima se daju opća ovlaštenja, donose
se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.
Zaključcima Vijeće utvrđuje stajališta o određenim doga
đajima i pojavama. ' ' • / , • . .

~~
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Članak; 36.
Odluke i druge akte koje Vijeće donosi, potpisuje pred
sjednik Vijeća.
Članak 37.
Na izvornike odluka i drugih propisa i općih akata Vijeća
stavlja se pečat Vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih propisa i općih
akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke, odnosno
drugog propisa i općeg akta koji je usvojen na sjednici Vi
jeća.
Izvornici akata Vijeća čuvaju se u uredu Općinskog po
glavarstva.
Članak 38.
.
Statut, odluke i drugi normativni akti Vijeća autentično
tumačenje odluka, odluke o izboru, imenovanju i razrješe
nju bsoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u službe
nom glasilu Primorsko goranske županije.
Članak 39.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće
jesu: vijećnici, Općinsko poglavarstvo i radna tijela Općin
skog vijeća.
Članak 40.
Ako predsjednik Vijeća ustanovi da podneseni prijedlog
odluka, odnosno akata nisu sastavljeni u skladu s odred
bama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u
određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odred
bama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj odnosno podnositelj akta ne
otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za
razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedo
staci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se
prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Vi
jeću.
Ukoliko prijedlog odluke bude skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Vijeću, može se ponovno staviti na
dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca.
Članak 41.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje odre
đenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog dje
lokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeća mora ra
spravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto bi
rača upisanih u popis birača općine, te dati odgovor podno
siteljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijed
loga.
.
Članak 42.
Svaki građanin ima pravo Vijeću i njegovim tijelima slati
predstavke i pritužbe te davati prijedloge i na njih dobiti od
govor.
Vijeće odnosno njegova tijela dužni su u roku od 30 dana
od dana dostave predstavke ili pritužbe građana odgovoriti
na predstavke i pritužbe.
>
Članak 43.
Postupak donošenja odluke pokreće se prijedlogom odlu
ke.
Prijedlog odluke sadrži pravni osnov za donošenje, tekst
prijedloga odluke s obrazloženjem, tekst odredaba važeće
odluke koja se mijenja ili dopunjuje. Uz prijedlog odluke
može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Petak, 26. listopada 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 1913 — broj 26

Predlagatelj odluke odnosno njegov predstavnik može na
početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i krat
ko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku ra
sprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnja
vati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišlje
njima i primjedbama.
Predstavnik Poglavarstva može tražiti riječ u tijeku ra
sprave o doluci i kada Poglavarstvo nije predlagatelj. Ista
prava ima i izvjestitelj radnog tijela.

Članak 50.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka
konačnog prijedloga odluke na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga odluke pod
neseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu
koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom
kriteriju dalje o ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandma
nima odlučuje se o donošenju odluke.

Članak 44.

VIII. DONOŠENJE ODLUKE ILI AKTA PO HIT
NOM POSTUPKU

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podno
si se, u pravilu, pismeno u obliku amandmana, uz obrazlo
ženje, najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjed
nik Vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predla
gatelju odluke i Općinskom poglavarstvu.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predla
gatelji akata iz članka 39. ovog Poslovnika.
Članak 45.
Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim složi, vi
jećnik može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici, u ti
jeku rasprave.
Predlagatelj odluke može podnositi amandman sve do za
ključenja rasprave.
Poglavarstvo može do zaključenja rasprave podnositi
amandmane i kada nije predlagatelj.
Članak 46.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mi
jenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga odluke, Op
ćinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi za iduću
sjednicu kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena
za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka glasovanje o
amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Općinsko po
glavarstvo, neovisno da li je ono predlagatelj.
Članak 47.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj odluke i Op
ćinsko poglavarstvo, neovisno da li je ono predlagatelj odlu
ke ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu us
meno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasova
nja o pojedinim ili svim amandmanima.
Članak 48.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim di
jelom konačnog prijedloga odluke i o njemu se odvojeno ne
glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj odluke,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut; Poslovnik i nor
mativnu djelatnost i s njom se suglasio i predlagatelj odluke,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se su
glasio predlagatelj odluke.
Članak 49.
Ako konačni prijedlog odluke nije podnijelo Općinsko
poglavarstvo, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije su
glasilo Općinsko poglavarstvo glasuje se odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća po
staje sastavni dio konačnog prijedloga odluke o kojoj se od
lučuje.

Članak 51.
Iznimno, odluka ili akt se može donijeti po hitnom po
stupku, samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi.
Za donošenje akta po hitnom postupku, ne primjenjuju
se propisani rokovi utvrđeni ovim Poslovnikom.
Uz prijedlog da se odluka ili akt donese po hitnom po
stupku podnosi se prijedlog odluke ili akta, a ako prijedlog
podnosi vijećnik, tada mora imati pismenu podršku 1/3 vi
jećnika uključujući i predlagatelja.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se
odluka ili akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te
Općinskom poglavarstvu ako nije predlagatelj.
Članak 52.
Kada se Općinskom vijeću podnosi prijedlog odluke ili
akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave
o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanje u
dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o od
luci ili aktu.
Članak 53.
Na predloženu odluku ili akt koji se donosi po hitnom
postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja ra
sprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka pri
mjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na pri
jedlog odluka ili akata koji se donose po redovnom postup
ku.
IX. AUTENTIČNO TUMAČENJE ODLUKA
Članak 54.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili
drugog akta Vijeća može zatražiti ovlašteni predlagatelj od
luke ili akta.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke ili
akta Vijeća podnosi se predsjedniku Vijeća, a mora sadrža
vati naziv odluke ili akta, naznaku odredaba za koje se traži
tumačenje i razlog za to.
Predsjednik Vijeća upućuje prijedlog iz stavka 1. ovog
članka Komisiji za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
i Općinskom poglavarstvu ako ono nije podnositelj prijedlo
ga, radi ocjene osnovanosti.
Članak 55.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na
kon što pribavi mišljenje Općinskog poglavarstva, ocjenjuje
da li je prijedlog za davanje autentičnog tumačenja akta
osnovan.
Ako utvrdi da je prijedlog osnovan, Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost utvrđuje prijedlog teksta
autentičnog tumačenja koji sa svojim izvješćem podnosi
Općinskom vijeću.
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Ako Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelat
nost ocijeni da prijedlog nije osnovan, Komisija će o tome
obavijestiti Općinsko vijeće.
.
X. DONOŠENJE OPĆINSKOG PRORAČUNA I GO
DIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
-Članak 56.
Prijedlog Općinskog proračuna i godišnjeg obračuna pro
računa podnosi predsjedniku Vijeća s potrebnim obrazlože
njem Općinsko poglavarstvo.
Članak^57.
Općinski proračun i godišnji obračun proračuna donose
se većinom glasova svih vijećnika.
XI. VUEĆNIČKA PITANJA
• ' ' Članak 58.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom
poglavarstvu i pročelniku; odnosno voditeljima odsjeka u
svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju prije utvrđivanja dnevnog reda u
pravilu pismeno, a vijećnik je dužan navesti kome ga upuću
je.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se usmeno na samoj
sjednici, odnosno pismeno najkasnije na slijedećoj sjednici.
Op&nsko poglavarstvo odnosno pročelnik dostavlja pis
meni odgovor vijećniku putem predsjednika Vijeća.
Članak 59.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom poglavarstvu
odnosno upravnom odjelu, kao i odgovori na ta pitanja mo
raju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijed
log 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 odred
bama ov,og Poslovnika, predsjednik Vijeća će upozoriti vi
jećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim
odredbama.
t
Ako vijećnik ne uskladi svoje, pitanje s odredbama ovog
Poslovnika, predsjednik Vijeća neće to pitanje uputiti tijelu
ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vi
jećnika.
Članak 60.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja
službenu tajnu ili je povjerljive naravi, predsjednik Općin
skog poglavarstva odnosno pročelnik upravnog odj'ela može
predložiti da se vijećniku odgovori neposredno ili na sjed
nici Vijeća bez prisustva javnosti ili na zatvorenoj sjednici
v radnog tijela u čiji djelokrug spada to pitanje.
O tom prijedlogu odlučuje Općinsko vijeće.
XII. INTERPELACIJA
Članak 61.
Interpelacijom se na sjednici otvara rasprava o radu Op
ćinskog poglavarstva u cjelini ili o pojedinim odlukama Op
ćinskog poglavarstva ili. općinskog odjela, odnosno odsjeka
ako one odstupe od općeg stava Općinskog poglavarstva
ili općinskog odjela u provođenju odluka Općinskog vijeća
i utvrđene politike Općinskog vijeća.
Interpelacija se podnosi pismeno. U njoj mora biti jasno
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje koje treba
razmotriti. Interpelaciju potpisuju svi vijećnici koji su je po
krenuli.
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Interpelaciju predsjedniku Vijeća podnosi najmanje 1/3
vijećnika.
Članak 62.
•••
' .»
Podnesenu interpelaciju predsjednik Vijeća odmah do
stavlja predsjedniku Općinskog poglavarstva i vijećnicima.
Članak 63.
Općinsko poglavarstvo razmatra interpelaciju i dostavlja
obvezno predsjedniku Vijeća izvješće o svojim mišljenjima
i stavovima povodom interpelacije u roku od 15 dana od
dana prijema interpelacije.
Predsjednik Vijeća upućuje to izvješće vijećnicima.
Članak 64.
Interpelacija se stavlja na dnevni red prve iduće sjednice
Vijeća koja se održava nakon dostavljanja izvješća Općin
skog poglavarstva, ali ne prije nego što protekne 8 dana niti
duže od 15 dana od te dostave. Ako Općinsko poglavarstvo
ne podnese izvješće u roku, interpelacija se stavlja na
dnevni red prve iduće sjednice po isteku tog roka koji ne
smije biti duži od 30 od dana podnošenja interpelacije.
Članak 65.
Raspravu o interpelaciji Vijeće može završiti utvrđiva
njem stava o pitanju koje je interpelacijom pokrenuto ili ut
vrđivanjem obveza, odnosno donošenjem zaključaka Općin
skog poglavarstva, za provođenje politike ili za izvršavanje
odluke ili akta.
Po završnoj raspravi o interpelaciji Vijeće može postaviti
pitanje odgovornosti Općinskog poglavarstva* zauzeti staja
lište i donijeti zaključke o utvrđivanju prijedloga za razrje
šenje predsjednika Općinskog poglavarstva odnosno člano
va Poglavarstva.
Odluku iz stavka 2. donosi Vijeće većinom glasova svih
članova Vijeća.
Članak 66.
Vijećnici koji su pokrenuli interpelaciju mogu je povući
najkasnije prije odlučivanja o njoj.
Ako je interpelacija odbijena na Vijeću, o istoj temi ne
može se ponovno postaviti interpelacija prije proteka roka
od tri mjeseca od dana kada je Vijeće donijelo zaključak
kojim odbija interpelaciju.
XIII. RED NA SJEDNICI
1. Sazivanje sjednice
Članak 67.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu
Vijeća na prijedlog 1/3 vijećnika ili na prijedlog Općinskog
poglavarstva, u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga.
Raspravu po prijedlogu mora se zakazati u roku od 30
dana od dana podnašanja prijedloga.
Sjednice vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 68.
Sjednice Vijeća sazivaju se pismenim pozivom, a u izu
zetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv na sjednicu Vijeća dostavlja se vijećnicima najma
nje osam dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj se rok može skratiti. Uz poziv do
stavlja se prijedlog dnevnog reda, materijali koji se odnose
na prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice.
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2. Dnevni red
Članak 69.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Vijeća.
Ako je dnevni red sjednice predložen pismeno uz poziv
na sjednicu, predsjednik Vijeća može na sjednici mijenjati
prijedlog dnevnog reda na način što će iz pismeno predlože
nog dnevnog reda izostaviti pojedine predmete ili dopuniti
dnevni red novim predmetima.
Ako nitko od vijećnika ili drugog ovlaštenog predlagate
lja akata ne podnese prigovor na predloženi dnevni red,
predloženi dnevni red smatra se usvojenim.
Podnositelj prigovora na predloženi dnevni red mora pri
govor obrazložiti.
O prijedlogu dnevnog reda i prijedlogu za promjenu
dnevnog reda odlučuje se na sjednici Vijeća bez rasprave.
Nakon što je utvrđen dnevni red prema odredbama ovog
Poslovnika, predsjednik Vijeća objavljuje dnevni red usvo
jenim.
Članak 70.
Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se u pravilu na po
četku sjednice.
Ako u prijedlog dnevnog reda nije unesen predmet koji
je predložio ovlašteni predlagatelj na način predviđen ovim
Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri svom prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje bez rasprave.
Članak 71.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno
odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim
da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon to
ga se odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka ovog
članka predsjednik Vijeća daje na usvajanje dnevni red u
cjelini.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 72.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u nje
govoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Vi
jeća.
Članak 73.
U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i
dobije riječ od predsjednika Vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava. U ra
spravi se govori u pravilu s govornice.
S mjesta se može govoriti ako to dozvoljavaju tehnički
uvjeti da govornika svi čuju i da njegove riječi mogu biti za
bilježene.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru
samo predsjednik Vijeća. Predsjednik Vijeća se brine da go
vornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 74.
Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu
kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o po
vredi utvrđenog dnevnog reda predsjednik daje riječ čim je
ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od tri
minute.
Predsjednik vijeća dužan je poslije iznesenog prigovora
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog
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dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnje
njem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Članak 75.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja
i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, pred
sjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme
dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ.
Članak 76.
Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi mo
že govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet
minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti
da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prija
vili za govor u skladu s čkankom 73. ovog Poslovnika, mogu
ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri
minute, neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Članak 77.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog
reda predsjednik Vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika, te
predlaže izbor dva ovjerovitelja zapisnika.
Ako predsjednik Vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan
dovoljan broj vijećnika odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju da se za vri
jeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Vijeća
će provesti i u tijeku sjednice, na zahtjev vijećnika čiji pri
jedlog podrži 1/3 vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 78.
Za donošenje odluka na sjednici Vijeća potrebna je na
zočnost većine vijećnika.
Članak 79.
Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova uko
liko je na sjednici Vijeća nazočna većina vijećnika.
Većinom glasova svih vijećnika Vijeće donosi slijedeće
akte:
- Statut Općine
- Poslovnik Općinskog vijeća
- Općinski proračun
- Godišnji obračun Proračuna
- rješenje o imenovanju i razrješenju općinskog načelnika,
zamjenika općinskog načelnika i članova Općinskog pogla
varstva,
- rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i potpred
sjednika Vijeća.
6. Glasovanje
Članak 80.
Glasovanje na sjednici je javno osim ako ovim Poslovni
kom nije drugačije određeno.
Vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. Glasovanje
dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća
prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je »za« prijedlog, za-
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tim tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se tko suzdržao
od glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se samo »za« ili
»protiv«.
Članak 81.
Predsjednik Vijeća utvrđuje i obljavljuje rezultate glaso
vanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja,
predsjednik Vijeća nalaže brojanje i ponovno objavljuje re
zultate glasovanja.
7
-

Članak 82.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački
listići su iste veličine, boje i oblika, a ovjereni su pečatom
Vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su
abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni
broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu
pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se
»za«, »protiv« i »suzdržan«.
Glasačke listiće priprema zaduženi službenik Općinskog
poglavarstva koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog
glasovanja.
Predsjednik Vijeća može odrediti i određeni broj vijeć
nika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 83.
Djelatnik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Vijeća u
provođenju taj'nog glasovanja predaje vijećnicima glasačke
-listiće.';'; ,'>'''''',.' '':•'.."
Glasačku kutiju i mjesto na koje će se postaviti određuje
djelatnik Općinskog poglavarstva.
Glasovanju uz kutiju prisustvuje jedan od vijećnika iza
bran da pomaže predsjedniku Vijeća.
.,.

Članak 84.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi
pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i pr
vo glasovanje.
Članak 85.
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XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 87.
Općinskog načelnika odnosno zamjenika općinskog na
čelnika bira i razrješava Općinsko vijeće većinom glasova
svih vijećnika.
Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz redova svo
jih članova, na način i po postupku utvrđenim poslovnikom,
u skladu sa Statutom i zakonom. Općinski načelnik se, u
pravilu, bira između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista
koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira po
postupku propisanom za izbor samog načelnika.
Općinski načelnik odnosno zamjenik općinskog načelnika
bira se tajnim glasovanjem na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općin
skog vijeća.
Članak 88.
Na sjednici Općinskog vijeća vijećnici na prijedlog općin
skog načelnika biraju članove Općinskog poglavarstva, u
pravilu iz svojih redova. O prijedlogu za izbor Članova po
glavarstva glasuje se u cjelini, većinom glasova svih vijeć
nika.
•
Nakon izvršenog izbora članova Općinskog poglavarstva
predsjednik Općinskog vijeća izgovara prisegu slijedećeg
sadržaja:
»Prisežem svojom čašću da ću dužnost' člana Općinskog
poglavarstva savjesno obnašati i držati se Ustava, zakona i
Statuta Općine, te da ću se zalagati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i Općine Lovran«.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege
poziva pojedinačno članove Općinskog poglavarstva, a iza
brani član Općinskog poglavarstva nakon stoje izgovoreno
njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: »Prisežem«. Član
Općinskog poglavarstva koji nije nazočan ha sjednici Općin
skog vijeća, kad počinje obavljati dužnost člana Općinskog
poglavarstva, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je na
zočan. •
Članak 89.
Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i zamjenika
predsjednika Vijeća, te prijedlog za razrješenje daje Komi
sija za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se ve
ćinom glasova svih vijećnika.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem.
NeVažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana
nova imena odnosno glasački listić koji je tako popunjen da
se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili za što je vijeć
nik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj
kandidata od broja koji se bira.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća, te predsjed
nici radnih tijela biraju se na vrijeme do isteka mandata vi
jećnika.

Članak 86.

Članak 90.

Nakon što su svi vijećnici predali glasačke listiće i nakon
što je predsjednik Vijeća objavio da je glasovanje završeno,
prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja u dvorani u
kojoj se održava sjednica.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih gla
sačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u nazoč
nosti vijećnika koji su mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj
sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

Vijeće imenuje odnosno bira i razrješava članove tijela
javnih trgovačkih društava i drugih organizacija i institucija
kada je to propisano odlukama Vijeća i zakonom.
Izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina nazočnih
vijećnika ukoliko Statutom Općine ili ovim Poslovnikom ni
je drugačije utvrđeno.
Kada je predloženo više kandidata za jedno mjesto od
nosno funkciju, a ni jedan kandidat ne dobije potrebnu ve
ćinu glasova, glasovanje se ponavlja na način da se ne gla
suje o kandidatu koji je dobio najmanji broj glasova.

Petak, 26. listopada 2001.
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XV. ZAPISNICI
Članak 91.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o pri
jedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi,
te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom
predmetu.
Članak 92.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti pri
mjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjed
nici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u
zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapis
nik u kojemu su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvr
šene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća, zapisni
čar, te ovjerovifelji zapisnika.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva odgovarajuća
služba Općinskog poglavarstva.
XVI. JAVNOST RADA
Članak 93.
Sjednica Općinskog vijeća su javne, osim ako Općinsko
vijeće ne odluči drugačije.
O sjednicama Vijeća javnost se izvješćuje putem oglasne
ploče ili putem sredstava javnog priopćavanja.
Članak 94.
Dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su u skladu
s posebnim propisima označeni su kao službena tajna, izuzi
maju se od dostupnosti javnosti.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Po
slovnik Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novi
ne« Županije primorsko-goranske broj 11/94 i 12/97).

59.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodar
stvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00 i 59/01), članka 9. Odluke o dimnjačarskoj službi
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/
95) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 11/93, 19/94, 12)97 i 9/
01), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj
dana 11. listopada 2001. donosi
ODLUKU
o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Lovran
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se koncesija za obavljanje dimnja
čarskih poslova na području Općine Lovran.
Područje Općine Lovran predstavlja jedinstveno dimnjačarsko područje.
Članak 2.
Koncesija za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke
daje se dimnjačaru SLOBODANU BUNDALU iz Rijeke,
Kalina 7, vi. dimnjačarske radnje, na vrijeme od 5 godina
počev od dana sklapanja ugovora, uz godišnju naknadu od
16.000,00 kuna u kvartalnim obrocima.
Članak 3.
Cijena redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih kanala u
privatnim domaćinstvima, odnosno stana u stambenim zgra
dama iznosi 50,00 kuna po dimovodnom kanalu.
Članak 4.
Temeljem članka 12. stavku 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu koncesionar sklapa ugovor o koncesiji s Op
ćinskim poglavarstvom Općine Lovran kojim će se su
kladno odredbama Odluke o dimnjačarskoj službi, utvrditi
prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 96.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmi dan od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske, županije.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župani
je.

Klasa: 023-01/01-01/11
Ur. broj: 2156/02-01-1
Lovran, 11. listopada 2001.

Klasa: 214-01/01-01/04
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Lovran, 11. listopada 2001.
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