
 

 

 
 

 

 

 

 

 

SLUŢBENI GLASNIK 

GRADA NINA 
 
 

 

 

 

 

BROJ 5/09 

 

 

 

 

 
 

14. PROSINCA 2009. GODINE 
 

 



SLUŢBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 5/09 

14. prosinca 2009. 

SLUŢBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 4/09 

14. prosinca 2009. 

 

2 

 

 

 

SADRŢAJ: 

 

 

 
1. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Grbe 

2. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Nin 

3. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Ninski Stanovi 

4. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Poljica Brig 

5. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Zaton 

6. Rezultati izbora za ĉlanove vijeća Mjesnog odbora Ţerava 

7. Odluka o utvrĊivanju prijedloga UPU-a Materize za ponovljenu javnu 

raspravu 

8. Odluka o utvrĊivanju prijedloga UPU-a Rupe za ponovljenu javnu 

raspravu 

9. Odluka o utvrĊivanju prijedloga UPU-a Punta Šepurine za ponovljenu 

javnu raspravu 

10. Odluka o utvrĊivanju prijedloga UPU-a Podvornice za ponovljenu javnu 

raspravu 

11. Pravila Vijeća mjesnog odbora Ţerava 

12. Pravila Vijeća mjesnog odbora Ninski Stanovi 

13. Pravila Vijeća mjesnog odbora Poljica Brig 

14. Pravila Vijeća mjesnog odbora Grbe 

15. Pravila Vijeća mjesnog odbora Zaton 

16. Pravila Vijeća mjesnog odbora Nin 
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 Temeljem ĉlanka 37. Odluke o 

pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora 

("Sluţbeni Glasnik Grada Nina", broj 

3/09), Izborno povjerenstvo mjesnih 

odbora Grada Nina utvrĊuje rezultate 

glasovanja i objavljuje rezultate izbora 

odrţanih 18. listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

GRBE 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto 

GRBE ima ukupno 224 biraĉa i da je 

glasovalo 53 biraĉa, odnosno 

23,66%, od ĉega je bilo 50 ili 94,34% 

vaţećih glasova, dok je nevaţećih 

listića bilo 3 ili 5,66%. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: LUCIANO VITORI 

                                                                                                  

50 glasova (100%) 

 

 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

 

1.    Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - 

HDZ 
 Nositelj: LUCIANO VITORI 

 

            dobila je 5 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1.    LUCIANO VITORI 

2.    DAVOR ORLIĆ 

3.    BRANKO 

JAKOVĈEVIĆ 

4.    MARIJAN ŠALOV 

5.    ANTE ORLIĆ 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 

__________________________________ 
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Temeljem ĉlanka 37. Odluke o pravilima 

za izbor Vijeća mjesnih odbora ("Sluţbeni 

Glasnik Grada Nina", broj 3/09), Izborno 

povjerenstvo mjesnih odbora Grada 

Nina utvrĊuje rezultate glasovanja i 

objavljuje rezultate izbora odrţanih 18. 

listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

NIN 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto NIN 

ima ukupno 1273 biraĉa i da je 

glasovalo 68 biraĉa, odnosno 5,34%, 

od ĉega je bilo 66 ili 97,06% vaţećih 

glasova, dok je nevaţećih listića bilo 

2 ili 2,94%. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: PETAR BURELA 

                                                                                                  

22 glasa (33,3%) 

 

 

2. Naziv liste: HRVATSKA 

NARODNA STRANKA-

LIBERALNI DEMOKRATI - 

HNS 

 

Nositelj: JOSIP STULIĆ 

                                                                                                   

44 glasa (66,7%) 

 

 

 

 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

1. Naziv liste: HRVATSKA 

NARODNA STRANKA-

LIBERALNI DEMOKRATI -   

      HNS 

 

Nositelj: JOSIP STULIĆ 

 

            dobila je 5 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. JOSIP STULIĆ 

2. DANIJEL VIDIĆ 

3. TOMISLAV MAGAŠ 

4. NINO GLAVAN 

5. JAKOV MAGAŠ  

 

     

      2.   Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
 

Nositelj: PETAR BURELA 

 

dobila je 2 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. PETAR BURELA 

2. IVAN STULIĆ 

 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 
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 Temeljem ĉlanka 37. Odluke o 

pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora 

("Sluţbeni Glasnik Grada Nina", broj 

3/09), Izborno povjerenstvo mjesnih 

odbora Grada Nina utvrĊuje rezultate 

glasovanja i objavljuje rezultate izbora 

odrţanih 18. listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

NINSKI STANOVI 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto 

NINSKI STANOVI ima ukupno 391 

biraĉa i da je glasovalo 28 biraĉa, 

odnosno 7,16%, od ĉega je bilo 28 ili 

100% vaţećih glasova, dok 

nevaţećih listića nije bilo. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: ANTE MATKOVIĆ 

                                                                                                  

28 glasova (100%) 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

1.    Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - 

HDZ 
 Nositelj: ANTE MATKOVIĆ 

 

            dobila je 5 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1.    ANTE MATKOVIĆ 

2.    LJUBICA SURIĆ 

3.    ŠIME PAVLOVIĆ 

4.    MARIN MATEŠIĆ 

5.    JASNA PROROKOVIĆ 

 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 
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Temeljem ĉlanka 37. Odluke o pravilima 

za izbor Vijeća mjesnih odbora ("Sluţbeni 

Glasnik Grada Nina", broj 3/09), Izborno 

povjerenstvo mjesnih odbora Grada 

Nina utvrĊuje rezultate glasovanja i 

objavljuje rezultate izbora odrţanih 18. 

listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

POLJICA BRIG 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto 

POLJICA BRIG ima ukupno 164 

biraĉa i da je glasovalo 81 biraĉa, 

odnosno 49,39%, od ĉega je bilo 80 

ili 98,77% vaţećih glasova, dok je 

nevaţećih listića bilo 1 ili 1,23%. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: MARIN SMOKROVIĆ 

                                                                                                  

46 glasova (57,5%) 

 

 

2. Naziv liste: HRVATSKA 

STRANKA UMIROVLJENIKA 

– HSU 
 

Nositelj: PETAR (PEKO) 

KNEŢEVIĆ 
                                                                                                   

34 glasa (42,5%) 

 

 

 

 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

2. Naziv liste: HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ  

       

Nositelj: MARIN SMOKROVIĆ 

 

            dobila je 3 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. MARIN SMOKROVIĆ 

2. IVICA UTKOVIĆ 

3. BOŢE BUKVIĆ 

 

     

      2.   Naziv liste:  HRVATSKA 

STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
 

Nositelj: PETAR (PEKO) 

KNEŢEVIĆ 

 

dobila je 2 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. PETAR (PEKO) 

KNEŢEVIĆ 

2. DANE (DRAGAN) 

KNEŢEVIĆ 

 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 
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Temeljem ĉlanka 37. Odluke o pravilima 

za izbor Vijeća mjesnih odbora ("Sluţbeni 

Glasnik Grada Nina", broj 3/09), Izborno 

povjerenstvo mjesnih odbora Grada 

Nina utvrĊuje rezultate glasovanja i 

objavljuje rezultate izbora odrţanih 18. 

listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZATON 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto 

ZATON ima ukupno 735 biraĉa i da 

je glasovalo 202 biraĉa, odnosno 

27,48%, od ĉega je bilo 201 ili 99,5% 

vaţećih glasova, dok je nevaţećih 

listića bilo 1 ili 0,5%. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: DRAGAN PEŠA 

                                                                                                  

123 glasa (61,2%) 

 

 

2.   Naziv liste: NEZAVISNA LISTA 

- UMBERT PEŠA 

 

Nositelj: UMBERT PEŠA 

                                                                                                   

78 glasova (38,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

1. Naziv liste: HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ  

       

Nositelj: DRAGAN PEŠA 

 

            dobila je 4 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. DRAGAN PEŠA 

2. NEVEN PEŠA 

3. MARIJA PEŠA 

4. LJUBO JOSO PAVLOVIĆ 

 

     

 2.   Naziv liste: NEZAVISNA LISTA 

- UMBERT PEŠA 

 

       Nositelj: UMBERT PEŠA 

 

dobila je 3 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. UMBERT PEŠA 

2. MARIO PEŠA 

3. VJENĈESLAV PEROŠ 

 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 
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Temeljem ĉlanka 37. Odluke o pravilima 

za izbor Vijeća mjesnih odbora ("Sluţbeni 

Glasnik Grada Nina", broj 3/09), Izborno 

povjerenstvo mjesnih odbora Grada 

Nina utvrĊuje rezultate glasovanja i 

objavljuje rezultate izbora odrţanih 18. 

listopada 2009. godine za 

 

 

IZBOR ĈLANOVA  

VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ŢERAVA 
 

 

I. Izborno povjerenstvo mjesnih odbora 

Grada Nina utvrĊuje da mjesto 

ŢERAVA ima ukupno 217 biraĉa i 

da je glasovalo 115 biraĉa, odnosno 

53%, od ĉega je bilo 114 ili 99,13% 

vaţećih glasova, dok je nevaţećih 

listića bilo 1 ili 0,87%. 

 

 

II. Kandidacijske liste dobile su slijedeći 

broj glasova: 

 

 

1. Naziv liste:  HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ 
 

Nositelj: DAMIR BERAM 

                                                                                                  

66 glasova (57,9%) 

 

 

2.   Naziv liste:HRVATSKA 

NARODNA STRANKA – 

LIBERALNI DEMOKRATI -           

                        HNS 

 

Nositelj: TRIVUN POLJAK 

                                                                                                   

48 glasova (42,1%) 

 

 

 

 

 

 

III. UtvrĊuje se da su pojedine liste 

dobile slijedeći broj mjesta u Vijeću 

mjesnog odbora: 

 

1. Naziv liste: HRVATSKA 

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ  

       

Nositelj: DAMIR BERAM 

 

            dobila je 3 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. DAMIR BERAM 

2. GORAN UTKOVIĆ 

3. IVAN BUŠLJETA 

 

     

 2.   Naziv liste:HRVATSKA 

NARODNA STRANKA – 

LIBERALNI DEMOKRATI   

                         - HNS 

 

 

Nositelj: TRIVUN POLJAK 

 

dobila je 2 mjesta, pa su s te liste 

izabrani: 

 

1. TRIVUN POLJAK 

2. ZDRAVKO POLJAK 

 

 

Nin, 19. listopada 2009. 

 

 

IZBORNO POVJERENSTVO 

MJESNIH ODBORA 

GRADA NINA 

Ţeljko Radošević, predsjednik 
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Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  ĉlanka 

93. Zakona o prostornom ureĊenju i 

gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 

38/09), Gradonaĉelnik Grada Nina dana 

22. listopada 2009. godine donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

UtvrĊuje se  prijedlog Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja stambene i turistiĉke zone 

„Materize“ Nin, za ponovljenu javnu 

raspravu. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Javni uvid omogućit će se u razdoblju od 

02. studenog 2009. godine do 18. studenog 

2009. godine. 

Javno izlaganje odrţati će se 17. studenog 

2009. godine u 12.00 sati, u Domu Kulture 

u Ninu. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom 

glasniku Grada Nina“, a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

 

 

Klasa: 350-02/09-01/22 

Urbroj: 2198/11-06/1-09-4 

Nin, 22. listopada 2009. 

 

GRADONAĈELNIK 

GRADA NINA 

 

Emil Ćurko 

 

 

 

 

Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  ĉlanka 

93. Zakona o prostornom ureĊenju i 

gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 

38/09), Gradonaĉelnik Grada Nina dana 

22. listopada 2009. godine donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

UtvrĊuje se  prijedlog Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja stambene i turistiĉke zone „Rupe“ 

Nin, za ponovljenu javnu raspravu. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Javni uvid omogućit će se u razdoblju od 

02. studenog 2009. godine do 18. studenog 

2009. godine. 

Javno izlaganje odrţati će se 17. studenog 

2009. godine u 11.00 sati, u Domu Kulture 

u Ninu. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom 

glasniku Grada Nina“, a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

 

 

Klasa: 350-02/09-01/23 

Urbroj: 2198/11-06/1-09-4 

Nin, 22. listopada 2009. 

 

 

GRADONAĈELNIK 

GRADA NINA 

 

Emil Ćurko 
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Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  ĉlanka 

93. Zakona o prostornom ureĊenju i 

gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 

38/09), Gradonaĉelnik Grada Nina dana 

22. listopada 2009. godine donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

UtvrĊuje se  prijedlog Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja stambene i turistiĉke zone „Punta 

Šepurine“ Zaton, za ponovljenu javnu 

raspravu. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Javni uvid omogućit će se u razdoblju od 

09. studenog 2009. godine do 25. studenog 

2009. godine. 

Javno izlaganje odrţati će se 23. studenog 

2009. godine u 11.00 sati, u Domu Kulture 

u Ninu. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom 

glasniku Grada Nina“, a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

Klasa: 350-02/09-01/12 

Urbroj: 2198/11-06/1-09-4 

Nin, 22. listopada 2009. 

 

 

GRADONAĈELNIK 

GRADA NINA 

 

Emil Ćurko 

 

 

 

 

 

Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  ĉlanka 

93. Zakona o prostornom ureĊenju i 

gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 

38/09), Gradonaĉelnik Grada Nina dana 

22. listopada 2009. godine donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

UtvrĊuje se  prijedlog Urbanistiĉkog plana 

ureĊenja stambene i turistiĉke zone 

„Podvornice“ Zaton, za ponovljenu javnu 

raspravu. 

 

Ĉlanak 2. 

 

Javni uvid omogućit će se u razdoblju od 

09. studenog 2009. godine do 25. studenog 

2009. godine. 

Javno izlaganje odrţati će se 23. studenog 

2009. godine u 12.00 sati, u Domu Kulture 

u Ninu. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Ova odluka objavit će se u „Sluţbenom 

glasniku Grada Nina“, a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

Klasa: 350-02/09-01/21 

Urbroj: 2198/11-06/1-09-4 

Nin, 22. listopada 2009. 

 

 

GRADONAĈELNIK 

GRADA NINA 

 

Emil Ćurko 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Ţerava na 2. 

sjednici odrţanoj dana 13. studenog 2009, 

donosi:  

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

ŢERAVA 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Ţerava ( u daljem 

tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, prava i 

duţnosti ĉlanova Vijeća i predsjednika 

Vijeća, te ostala pitanja od znaĉaja za rad 

Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

 

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 

Ĉlan Vijeća moţe preko predsjednika 

Vijeća traţiti od Gradonaĉelnika i od 
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struĉnih sluţbi Gradske uprave, 

obavještenja o svim pitanjima koja se 

odnose na mjesne odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

vijeća, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

U ovom sluĉaju sjednici predsjedava 

najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 

kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  

Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 
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prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, rezultat glasovanja po 

pojedinim toĉkama te nazive akata koji su 

doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/1 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Ţerava, 13. studenog 2009. 

 

MJESNI ODBOR ŢERAVA 

Predsjednik Vijeća 

 

Damir Beram 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Ninski Stanovi na 

2. sjednici odrţanoj dana 16. studenog 

2009 , donosi:  

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA NINSKI 

STANOVI 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Ninski Stanovi ( u 

daljem tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, 

prava i duţnosti ĉlanova Vijeća i 

predsjednika Vijeća, te ostala pitanja od 

znaĉaja za rad Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

 

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 

Ĉlan Vijeća moţe preko predsjednika 

Vijeća traţiti od Gradonaĉelnika i od 
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struĉnih sluţbi Gradske uprave, 

obavještenja o svim pitanjima koja se 

odnose na mjesne odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

vijeća, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

U ovom sluĉaju sjednici predsjedava 

najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 

kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  

Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 
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prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, rezultat glasovanja po 

pojedinim toĉkama te nazive akata koji su 

doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/2 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Ninski Stanovi, 16. studenog 2009. 

 

 

MJESNI ODBOR NINSKI STANOVI 

Predsjednik Vijeća 

 

Ante Matković 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Poljica Brig na 1. 

sjednici odrţanoj dana 19. studenog 2009. , 

donosi:  

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

POLJICA BRIG 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Poljica Brig ( u 

daljem tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, 

prava i duţnosti ĉlanova Vijeća i 

predsjednika Vijeća, te ostala pitanja od 

znaĉaja za rad Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

 

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 
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Ĉlan Vijeća moţe preko predsjednika 

Vijeća traţiti od Gradonaĉelnika i od 

struĉnih sluţbi Gradske uprave, 

obavještenja o svim pitanjima koja se 

odnose na mjesne odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

vijeća, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

U ovom sluĉaju sjednici predsjedava 

najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 

kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  
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Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 

prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, rezultat glasovanja po 

pojedinim toĉkama te nazive akata koji su 

doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/3 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Poljica Brig, 19. studenog 2009. 

 

MJESNI ODBOR POLJICA BRIG 

Predsjednik Vijeća 

 

Marin Smokrović 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Grbe na 2. sjednici 

odrţanoj dana 22. studenog 2009. godine, 

donosi:  

 

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRBE 

 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Grbe ( u daljem 

tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, prava i 

duţnosti ĉlanova Vijeća i predsjednika 

Vijeća, te ostala pitanja od znaĉaja za rad 

Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 

Ĉlan Vijeća moţe preko predsjednika 

Vijeća traţiti od Gradonaĉelnika i od 
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struĉnih sluţbi Gradske uprave, 

obavještenja o svim pitanjima koja se 

odnose na mjesne odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

vijeća, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

U ovom sluĉaju sjednici predsjedava 

najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 

kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  

Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 
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prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, rezultat glasovanja po 

pojedinim toĉkama te nazive akata koji su 

doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/4 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Grbe, 22. studenog 2009. 

 

MJESNI ODBOR GRBE 

Predsjednik Vijeća 

 

Luciano Vitori 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Zaton na 1. 

sjednici odrţanoj dana 22. studenog 2009. , 

donosi:  

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZATON 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Zaton ( u daljem 

tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, prava i 

duţnosti ĉlanova Vijeća i predsjednika 

Vijeća, te ostala pitanja od znaĉaja za rad 

Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

Ĉlanu Vijeća moţe prestati mandate i prije 

isteka vremena na koje je izabran na 

osobni zahtjev. U tom sluĉaju ĉlana Vijeća 

će s iste liste zamijeniti kandidat kojeg 

odredi lista. 

Novoizabranom ĉlanu Vijeća mandate traje 

do isteka vremena na koji je bio izabran 

ĉlan Vijeća kojem je prestao mandat iz st. 

4. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

 

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

 



SLUŢBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 5/09 

14. prosinca 2009. 

SLUŢBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 4/09 

14. prosinca 2009. 

 

24 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 

Ĉlan Vijeća moţe traţiti od 

Gradonaĉelnika i od struĉnih sluţbi 

Gradske uprave, obavještenja o svim 

pitanjima koja se odnose na mjesne 

odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora ili najmanje 

1/3 ĉlanova Vijeća. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Uz poziv na sjednicu ĉlanovima Vijeća 

dostavlja se prijedlog dnevnog reda i 

odgovarajući materijal koji će se razmatrati 

na sjednici Vijeća. Uz pisani poziv na 

sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne 

sjednice. 

Sjednice Vijeća moraju se odrţavati 

najmanje svakih 80 dana. U protivnom 

raspustit će se Vijeće. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća, sjednicu mogu sazvati 

predlagatelji. U ovom sluĉaju sjednici 

predsjedava najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 
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kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  

Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 

prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, prijedloge iznijete na 

sjednici, donesene odluke rezultat 

glasovanja po pojedinim toĉkama te nazive 

akata koji su doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/5 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Zaton, 22. studenog 2009 

 

MJESNI ODBOR ZATON 

Predsjednik Vijeća 

Dragan Peša 
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Na temelju ĉl. 81. Statuta grada Nina 

(Sluţbeni glasnik grada Nina br. 3/09), 

Vijeće Mjesnog odbora Nin na 2. sjednici 

odrţanoj dana 12. prosinca 2009. , donosi:  

 

PRAVILA 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA NIN 

 

 

I TEMELJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1 

Ovim Pravilima ureĊuje se rad i djelovanje 

Vijeća Mjesnog odbora Nin ( u daljem 

tekstu Vijeća), naĉina rada Vijeća, prava i 

duţnosti ĉlanova Vijeća i predsjednika 

Vijeća, te ostala pitanja od znaĉaja za rad 

Vijeća. 

 

NAĈIN RADA VIJEĆA 

 

Ĉlanak 2 

Ĉlanovi Vijeća izabrani na izborima za 

Vijeće stjeĉu prava i duţnosti danom 

izbora. 

Ĉlanovima Vijeća izabranih na prethodnim 

izborima mandat prestaje danom izbora 

novog saziva Vijeća. 

Mandat ĉlanova Vijeća traje ĉetiri godine. 

 

Ĉlanak 3 

Ĉlanovi Vijeća obavljaju svoje duţnosti 

poĉasno. 

Ĉlan Vijeća duţan je izvršavati zadatke 

koje mu povjeri Vijeće. 

Ĉlan Vijeća ne moţe bez opravdanih 

razloga odbiti obavljanje duţnosti i 

zadataka koje mu u okviru djelokruga 

povjeri Vijeće i predsjednik Vijeća. 

 

Ĉlanak 4 

Rad Vijeća je javan. Javnost rada se 

osigurava javnošću sjednica. 

Javnost se moţe iskljuĉiti samo u sluĉaju 

rasprave o pitanju koje predstavlja tajnu. 

Odluka o iskljuĉenju javnosti donosi se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća.  

 

 

 

Ĉlanak 5 

Ĉlan Vijeća samostalan je u odluĉivanju i 

glasovanju o pitanjima o kojima raspravlja 

Vijeće. 

Prilikom zauzimanja stavova o pitanjima o 

kojima raspravlja Vijeće, ĉlan Vijeća 

duţan je uzeti u obzir stavove i mišljenja 

graĊana koje zastupa. 

 

ĉlanak 6 

Ĉlanovi Vijeća mjesnog odbora imaju 

pravo i duţnost: 

- prisustvovati sjednicama Vijeća 

- iznositi prijedloge, primjedbe i mišljenja 

o pojedinom predmetu koji se razmatra 

- predlagati da se odreĊeno pitanje stavi na 

dnevni red sjednice Vijeća 

- glasovati prilikom donošenja odluka 

- u obavljanju duţnosti pridrţavati se 

Statuta Grada Nin, ovih Pravila i drugih 

općih akata. 

- obavljati zadaće koje mu povjeri Vijeće 

odnosno predsjednik Vijeća. 

 

Prisustvovanje sjednicama Vijeća 

 

Ĉlanak 7 

Ĉlan Vijeća ima pravo i duţnost 

prisustvovati sjednicama Vijeća, 

sudjelovati u njegovu radu i odluĉivati. 

 

Ĉlanak 8 

Ĉlan Vijeća koji je sprijeĉen sudjelovati 

sjednici Vijeća duţan je pravodobno o 

tome izvjestiti predsjednika Vijeća. 

O prisustvovanju sjednicama predsjednik 

Vijeća vodi evidenciju. 

 

 

Podnošenje prijedloga i postavljanje 

pitanja 

 

Ĉlanak 9 

Ĉlan Vijeća ima pravo predloţiti otvaranje 

rasprave o svim pitanjima iz nadleţnosti 

Vijeća Mjesnog odbora. 

 

Ĉlanak 10 

Ĉlan Vijeća moţe preko predsjednika 

Vijeća traţiti od Gradonaĉelnika i od 
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struĉnih sluţbi Gradske uprave, 

obavještenja o svim pitanjima koja se 

odnose na mjesne odbore. 

 

Izbor predsjednika, potpredsjednika i 

radnih tijela Vijeća 

 

Ĉlanak 11 

Izbor predsjednika i potpredsjednika 

Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem na 

vrijeme od ĉetiri godine, iz reda ĉlanova 

Vijeća. 

Vijeće moţe većinom glasova odluĉiti da 

se izbor predsjednika i potpredsjednika 

obavi javnim glasovanjem. 

Izabran je kandidat koji dobije većinu 

glasova. 

Potpredsjednik u svemu zamjenjuje 

predsjednika kada ovaj ne moţe iz bilo 

kojih razloga obavljati svoju duţnost. 

 

Ĉlanak 12 

U obavljanju svojih poslova predsjednik 

Vijeća: 

- predstavlja i zastupa Mjesni odbor 

- saziva sjednice Vijeća i predsjedava 

sjednicama 

- pokreće inicijativu za raspravu pojedinih 

pitanja iz djelokruga mjesnog odbora, 

utvrĊuje prijedlog dnevnog reda, vodi 

sjednicu Vijeća i daje na glasovanje 

predloţene odluke 

- vodi brigu o primjeni pravila i o javnosti 

rada Vijeća 

- potpisuje akte koje donosi Vijeće 

- brine se o ostvarivanju programa mjesnog 

odbora 

- obavlja i druge poslove koji su mu 

stavljeni u nadleţnost 

 

Ĉlanak 13 

Vijeće moţe imati jedno ili više radnih 

tijela. Radna tijela osnivaju se za pripremu 

pojedinih vaţnijh i sloţenijih pitanja koji 

su od interesa za Mjesni odbor. 

Izbor radnih tijela Mjesnog odbora provodi 

se javnim glasovanjem, na prijedlog 

predsjednika Mjesnog odbora. 

Naziv radnog tijela i njegov sastav 

utvrĊuje se odlukom o osnivanju. 

 

Ĉlanak 14 

Najmanje 1/3 ĉlanova Vijeća moţe 

postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i 

potpredsjeniku Vijeća. Odluka o 

nepovjerenju je izglasana ako je za nju 

glasovala većina ĉlanova Vijeća. 

 

Sazivanje sjednice i dnevni red 

 

Ĉlanak 15 

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća 

koji predsjedava sjednici. U sluĉaju 

njegove sprijeĉenosti sjednicu saziva i 

predsjedava joj njegov zamjenik. 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu na 

vlastitu inicijativu, a mora je sazvati na 

zahtjev gradonaĉelnika ili 1/3 ĉlanova 

Vijeća. 

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove 

sjednicu u roku od 7 dana od dana kada su 

to zatraţili gradonaĉelnik ili 1/3 ĉlanova 

vijeća, sjednicu mogu sazvati predlagatelji. 

U ovom sluĉaju sjednici predsjedava 

najstariji ĉlan Vijeća. 

 

Ĉlanak 16 

Prije poĉetka sjednice predsjednik Vijeća 

provjerava da li je na sjednici postoji 

kvorum odnosno da li je prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća. 

Ukoliko na sjednici nije prisutan potreban 

broj ĉlanova Vijeća sjednica se odgaĊa. 

Sjednica se prekida i odgaĊa i u sluĉaju 

ako u tijeku sjednice doĊe do smanjivanja 

broja vijećnika ispod potrebnog 

minimuma. 

Prije utvrĊivanja dnevnog reda pristupa se 

usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice. 

 

Ĉlanak 17 

Dnevni red predlaţe predsjednik Vijeća, a 

usvaja se na sjednici Vijeća većinom 

glasova prisutnih ĉlanova Vijeća. 

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se 

na raspravu po pojedinim toĉkama 

dnevnog reda.  

Prijave za raspravu podnose se ĉim se 

otvori rasprava i mogu se podnositi sve do 

zakljuĉenja rasprave. Kada više nema 
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prijavljenih za raspravu predsjednik 

zakljuĉuje raspravu.  

Govornika moţe opomenuti i prekinuti u 

govoru samo predsjednik. 

Na sjednici Vijeća moţe se odluĉiti da 

govornik o istom predmetu govori samo 

jedanput, a moţe se odrediti i vrijeme 

trajanja govora. 

 

Ĉlanak 18 

Odluĉivanje na sjednicama Vijeća provodi 

se javnim glasovanjem.  

Odluke se donose većinom glasova 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća, osim kad je 

Pravilima ili drugim aktom Vijeća 

propisano da se odluke donose posebnom 

većinom. 

Ukoliko broj glasova ZA i PROTIV bude 

jednak, glasovanje se ponavlja. Ukoliko se 

ni ponovnim glasovanjem stanje ne 

promjeni prijedlog se skida sa dnevnog 

reda. 

 

Ĉlanak 19 

Vijeće moţe odluĉiti da se o pojedinom 

pitanju glasuje tajno. 

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Ĉlanak 20 

O radu na sjednici vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrţi: broj sjednice, vrijeme i 

mjesto odrţavanja sjednice, imena 

nazoĉnih ĉlanova Vijeća te imena ostalih 

osoba koje su uĉestvovale u raspravi, 

usvojeni dnevni red, rezultat glasovanja po 

pojedinim toĉkama te nazive akata koji su 

doneseni. 

Zapisnik potpisuju predsjednik i 

zapisniĉar. 

 

Ĉlanak 21 

Red na sjednici odrţava predsjednik. 

Za povredu reda na sjednici predsjednik 

moţe izreći opomenu ili oduzeti rijeĉ. Za 

ponovljenu povredu predsjednik moţe 

izreći mjeru udaljavanja sa sjednice Vijeća. 

Ukoliko se red ne moţe odrţati na naĉin 

predviĊen u st. 2. ovog ĉlanka, predsjednik 

će odrediti kraći prekid sjednice ili će 

sjednicu odgoditi . 

 

Ĉlanak 22 

Pravila Vijeća mjesnog odbora donose se 

većinom glasova svih ĉlanova Vijeća. 

Izmjene i dopune Pravila donose se na isti 

naĉin kao i Pravila 

 

Ĉlanak 23 

Ova Pravila stupaju na snagu danom 

objave u „Sluţbenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

Klasa: 026-01/09-01/6 

Urbroj: 2198/11-09-01/1 

Nin, 12. prosinca 2009. 

 

MJESNI ODBOR NIN 

Predsjednik Vijeća 

 

Josip Stulić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


