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SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
22. Poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Župa dubrovačka 
 
 
 
22.  
 
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 33/01. i 60/01.) i 
članka 26. Statuta Općine Župa dubrovačka 
("Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka" br. 5/01) Općinsko vijeće 
Općine Župa dubrovačka na 13. sjednici 
održanoj 19. studenog 2002. godine donijelo 
je  
 
 

P O S L O V N I K 
Općinskog vijeća Općine Župa 

dubrovačka 
 

 
 
      I.OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim poslovnikom uređuje se unutarnje 
ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća 
Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće), a osobito: 
 

- konstituiranje Općinskog vijeća, 

- izbor predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća, te njihova prava i 
dužnosti, 

- izbor načelnika i njegova zamjenika, 
- izbor Općinskog poglavarstva, 
- prava i dužnosti vijećnika te način 

njihova ostvarivanja, 
- izbor i način rada radnih tijela 

Općinskog vijeća, 
- odnos između Općinskog vijeća, 

Općinskog poglavarstva i načelnika, 
- postupak u predlaganju, odlučivanju i 

donošenju akata Općinskog vijeća, 
- poslovni red na sjednicama, 
- javnost rada, 
- druga pitanja važna za rad Općinskog 

vijeća. 
 
 

    Članak 2. 
Ako pojedino pitanje u radu Općinskog 
vijeća nije utvrđeno ovim poslovnikom, to 
će urediti Općinsko vijeće posebnim aktom. 
 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG 
VIJEĆA, 

POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI 
ČLANA 

VIJEĆA, MIROVANJE I PRESTANAK 
MANDATA 

 
   Članak 3. 
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 
saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim  zakonom. 
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, 
sjednici privremeno predsjedava najstariji 
član Općinskog vijeća. 
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Predsjedatelj ima, do izbora predsjednika 
Općinskog vijeća, sva njegova prava i 
dužnosti glede predsjedanja i rukovođenja 
sjednicom. 
Nakon izbora predsjednika Općinskog 
vijeća, izabrani predsjednik preuzima 
predsjedanje sjednicom. 
Pripravne i tehničke poslove za sazivanje 
konstituirajuće sjednice, obavlja Odjeljak za 
opće i pravne poslove. 
 

Članak 4. 
Izabrani članovi Općinskog vijeća (u 
daljnjem tekstu: vijećnici) koji daju ostavku 
ili žele da im mandat miruje, dužni su o tome 
izvjestiti Odjeljak za opće i pravne poslove 
najkasnije do početka konstituirajuće 
sjednice. 
Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova 
Općinskog vijeća koji su dali ostavku ili 
kojima mandat miruje, nazočni su zamjenici 
članova Općinskog vijeća određeni sukladno 
Zakonu o izboru članova predstavničkih 
tijela u jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 
  Članak 5. 
Općinsko vijeće ima Mandatni odbor. 
Mandatni odbor ima predsjednika i dva 
člana, koji se biraju na prvoj, tj. 
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz 
redova vijećnika, a na prijedlog privremenog 
predsjednika ili najmanje pet (5) vijećnika. 
 
  Članak 6. 
Mandatni odbor: 
 

- na konstituirajućoj sjednici 
Općinskog vijeća izvješćuje o 
provedenim izborima i imenima 
izabranih kandidata, o podnesenim 
ostavkama na dužnost vijećnika i o 
mirovanju mandata članovima koji su 
se izjasnili da nastavljaju obnašati 
nespojive dužnosti i vijećnicima koji 
su prihvatili obnašati nespojive 
dužnosti, te podnosi izvješće o 
ispunjenju zakonskih uvjeta za 

početak mandata vijećnicima 
Općinskog vijeća, 

- podnosi izvješće o prestanku ili 
mirovanju mandata vijećniku kad se 
za to ispune zakonom određeni uvjeti 
i izvješćuje da su ispunjeni zakonski 
uvjeti za početak mandata zamjeniku 
člana. 

 
 

Članak 7. 
Nakon što Općinsko vijeće primi na znanje 
izvješće Mandatnog odbora, članovi 
Općinskog vijeća daju prisegu sljedećeg 
sadržaja: 

«Prisežem da ću prava i obveze člana 
Općinskog vijeća Općine Župa 
dubrovačka obavljati savjesno i 
odgovorno radi gospodarskog i 
socijalnog probitka Općine Župa 
dubrovačka i Republike Hrvatske, da 
ću se u obavljanju dužnosti člana 
pridržavati Ustava, zakona i Statuta 
Općine Župa dubrovačka i da ću 
štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske.» 
 

Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon 
toga proziva pojedinačno vijećnike, a 
vijećnik priseže na taj način da ustaje i 
izgovara riječ:»Prisežem». 
Svaki vijećnik Općinskog vijeća potpisuje 
tekst prisege i predaje je predsjedatelju. 
 
Vijećnik koji nije bio nazočan na 
konstituirajućoj sjednici, a jednako tako i 
zamjenik kad počinje obavljati vijećničku 
dužnost, polažu prisegu na prvoj sjednici 
Općinskog vijeća na kojoj su nazočni. 
 

Članak 8. 
Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće 
bira također Odbor za izbor i imenovanja, 
Odbor za statut i poslovnik i Odbor za 
proračun i financije. 
Predsjednik i članovi odbora iz stavka 1. 
ovog članka biraju se na prijedlog 
predsjedatelja ili najmanje pet (5) vijećnika, 
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s tim što njihov sastav mora biti razmjeran 
stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 
Osim svoga predsjednika Općinsko vijeće 
može na konstituirajućoj sjednici birati i 
druge dužnosnike u Općini Župa dubrovačka 
i članove stalnih radnih tijela. 
 
  Članak 9. 
Općinsko vijeće konstituira se izborom 
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina vijećnika. 
Od dana kada je konstituirano Općinsko 
vijeće, vijećnicima počinju prava i dužnosti 
određeni zakonom, Statutom Općine Župa 
dubrovačka, ovim poslovnikom i aktima što 
ih donosi Općinsko vijeće, sve do prestanka 
njihova mandata. 
 
  Članak 10. 
Vijećniku prestaje mandat prije isteka 
vremena na koje je izabran u okolnostima 
određenim Zakonom o izboru članova 
predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
Mirovanje vijećnikova mandata i prestanak 
mirovanja njegova mandata nastupaju u 
okolnostima određenima Zakonom iz stavka 
1. ovog članka. 
O nastupu mirovanja, prestanku mandata 
vijećniku i o početku mandata zamjeniku 
Općinsko vijeće ne odlučuje, već te činjenice 
prima na znanje bez glasovanja. 
Kad nastupe uvjeti za određivanje zamjenika 
pa ovlaštena politička stranka odredi osobu 
zamjenika i ta osoba bude nazočna na 
sjednici Općinskog vijeća, ona se od početka 
sjednice uračunava u broj vijećnika 
Općinskog vijeća potreban za rad Općinskog 
vijeća. 
      

Članak 11. 
Mandat vijećnicima Općinskog vijeća traje 
do objave odluke Vlade Republike Hrvatske 
o raspisivanju izbora ili do objave odluke 
Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju 
Općinskog vijeća. 
Istog dana tim vijećnicima prestaje i članstvo 
u tijelima i organizacijama u koje ih je 

imenovalo Općinsko vijeće, ako je to 
imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti 
vijećnika Općine Župa dubrovačka. 
 

III. IZBOR PREDSJEDNIKA 
I POTREDSJEDNIKA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
  Članak 12. 
Predsjednika i potpredsjednika bira 
Općinsko vijeće većinom glasova svih 
vijećnika na svojoj konstituirajućoj sjednici 
ili na prvoj sljedećoj sjednici nakon one na 
kojoj je predsjednik ili potpredsjednik 
Općinskog vijeća razriješen dužnosti. 
Odbor za izbor i imenovanja podnosi 
prijedlog kandidata za izbor predsjednika i 
potpredsjednika. 
Prijedlog kandidata može podnijeti i 
najmanje pet (5) vijećnika. 
Kandidati za predsjednika i potpredsjednika 
predlažu se pojedinačno. 
Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja 
se glasujući posebno za svakoga od 
kandidata. 
Općinsko vijeće bira predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća javnim 
glasovanjem. 
 

Članak 13. 
Ako prigodom glasovanja za izbor 
predsjednika i potpredsjednika Općinskog 
vijeća predloženi kandidat na dobije 
potrebnu većinu glasova ili ako od više 
kandidata ni jedan ne dobije potrebnu 
većinu, glasuje se nanovo po istom postupku 
kao u prvom glasovanju. 
Ako je za predsjednika i potpredsjednika 
Općinskog vijeća bilo više od dva kandidata, 
ponovno se glasuje samo za ona dva 
kandidata koja su dobila najviše glasova. 
Ako i u ponovljenom glasovanju ni jedan od 
kandidata ne dobije većinu glasova svih 
vijećnika Općinskog vijeća, izborni se 
postupak ponavlja. 
 
  Članak 14. 
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Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog 
vijeća preuzima svoju dužnost. 
 
 
IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
  Članak 15. 
Predsjednik Općinskog vijeća: 

- predstavlja Općinsko vijeće, 
- saziva sjednice Općinskog vijeća, 

predlaže dnevni red, predsjedava 
sjednicama Vijeća, 

- potpisuje akte Vijeća, 
- objavljuje rezultate glasovanja na 

sjednicama, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih 

predlagatelja u propisani postupak, 
- koordinira postupkom donošenja 

općeg akta, 
- usklađuje rad Općinskog vijeća i 

njegovih radnih tijela, 
- skrbi se o suradnji Općinskog vijeća 

s Općinskim poglavarstvom, 
- održava red na sjednici, 
- određuje predstavnike Općinskog 

vijeća u svečanim i drugim 
prigodama, 

- skrbi se o javnosti rada Općinskog 
vijeća, 

- odgovoran je za primjenu Poslovnika 
Općinskog vijeća, 

- obavlja i druge poslove određene 
zakonom, Statutom Općine Župa 
dubrovačka, aktima Općinskog vijeća 
i ovim poslovnikom. 

 
Članak 16. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže 
predsjedniku u radu i obavlja poslove iz 
njegova djelokruga za koje ga on ovlasti. 
Predsjednik Općinskog vijeća određuje 
potpredsjednika koji ga zamjenjuje kad nije 
nazočan ili ako je spriječen u obnašanju 
dužnosti. 
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika 
Općinskog vijeća potpredsjednik ima prava i 
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća. 

 
  Članak 17. 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije 
isteka vremena na koje su izabrani. 
Prijedlog za razrješenje predsjednika i 
potpredsjednika može podnijeti Odbor za 
izbor i imenovanja ili pet (5) vijećnika. 
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se 
većinom glasova svih vijećnika. 
 
  Članak 18. 
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog 
vijeća mogu podnijeti ostavku. 
Predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog 
vijeća dužnost prestaje dana kada Općinsko 
vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke 
na dužnost. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Općinsko 
vijeće odredit će potpredsjednika Općinskog 
vijeća koji će do izbora predsjednika imati 
sva njegova prava i dužnosti, a Općinsko 
vijeće dužno je izabrati novog predsjednika 
ili potpredsjednika u roku od idućih trideset 
(30) dana. 
 
 

V. IZBOR NAČELNIKA 
I OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 

 
 

Članak 19. 
Načelnika bira Općinsko vijeće iz redova 
svojih vijećnika u pravilu između nositelja 
lista stranaka i nezavisnih lista koje su 
osvojile mandate u Općinskom vijeću. 
Odbor za izbor i imenovanja podnosi 
prijedlog kandidata za načelnika. 
Prijedlog kandidata može podnijeti i 
najmanje pet (5) vijećnika. 
Vijećnik može sudjelovati u podnošenju 
prijedloga za samo jednog kandidata. 
Općinsko vijeće bira načelnika javnim 
glasovanjem. 
Načelnikovi zamjenici biraju se istim 
postupkom kao i načelnik. 
 
  Članak 20. 
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Ako prigodom glasovanja za izbor načelnika 
i njegovih zamjenika prijedlog kandidata ne 
dobije potrebnu većinu glasova ili ako od 
više kandidata ni jedan ne dobije potrebnu 
većinu, glasuje se nanovo po istom postupku 
kao u prvom glasovanju. 
Ako je za izbor načelnika i njegovih 
zamjenika bilo više od dva kandidata, u 
ponovljenom glasovanju odlučuje se samo o 
dva kandidata koja su dobila najviše glasova. 
Ako i u ponovljenom glasovanju ni jedan 
kandidat ne dobije većinu glasova svih 
vijećnika Općinskog vijeća, izborni se 
postupak ponavlja. 
 
  Članak 21. 
Općinsko vijeće glasuje pojedinačno ili 
skupno na načelnikov prijedlog o članovima 
Općinskog poglavarstva i bira ih većinom 
glasova svih vijećnika. 
Općinsko vijeće može odlučiti da se članovi 
Općinskog poglavarstva biraju tajnim 
glasovanjem. 
 
  Članak 22. 
Nakon što je izabrano Općinsko 
poglavarstvo, načelnik, njegovi zamjenici i 
članovi Općinskog poglavarstva na sjednici 
Općinskog vijeća daju prisegu sljedećeg 
sadržaja:  
«Prisežem da ću dužnost člana Poglavarstva 
(načelnika ili njegova zamjenika) obnašati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu 
držati Ustava, zakona i odluka Općinskog 
vijeća, te da ću poštovati pravni poredak i 
zalagati se za svekoliki napredak Republike 
Hrvatske i Općine Župa dubrovačka.» 
Član Općinskog poglavarstva koji nije bio 
nazočan davanju svečane prisege, ili koji je 
naknadno izabran, daje svečanu prisegu na 
prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća. 
 
 

VI. VIJEĆNIČKA PRAVA I DUŽNOSTI 
 
  Članak 23. 
Vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene 
Statutom Općine Župa dubrovačka, ovim 

poslovnikom i drugim aktima Općinskog 
vijeća, a osobito treba: 

- prisustvovati sjednicama Općinskog 
vijeća, 

- raspravljati i očitovati se o svakom 
pitanju što je na dnevnom redu 
sjednice Općinskog vijeća, te o 
njemu odlučivati, 

- predlagati Općinskom vijeću 
donošenje odluka i drugih akata i 
amandmana na njih, 

- predlagati razmatranje pojedinih 
pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća, 

- postavljati načelniku, Općinskom 
poglavarstvu i pročelniku 
Jedinstvenog upravnog odjela pitanja 
što se odnose na njihov rad ili 
obavljanje poslova iz njihova 
djelokruga. 

- postavljati pitanja institucijama i 
drugim pravnim subjektima koji 
djeluju na području Općine Župa 
dubrovačka, 

- tražiti i dobiti podatke od služba 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Župa dubrovačka za obavljanje 
vijećničke dužnosti, te se s tim u vezi 
koristiti njihovim stručnim i 
tehničkim uslugama, 

- biti biran u radna tijela Općinskog 
vijeća i prihvatiti izbor, 

- sudjelovati na sjednicama radnih 
tijela Općinskog vijeća, 

- obavljati zadaće koje mu u okviru 
svog djelovanja povjeri Općinsko 
vijeće ili radno tijelo kojega je član. 

 
Članak 24. 

O vijećničkoj nazočnosti na sjednicama 
Općinskog vijeća i radnih tijela vodi se 
evidencija. 
Ako vijećnik ne može prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća ili njegova radnog tijela, o 
tome izvješćuje predsjednika. 
 
  Članak 25. 
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Na vijećnikov zahtjev Odjeljak za opće i 
pravne poslove i ostali Odjeljci Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Župa dubrovačka 
dužne su mu pružiti izvješće i podatke 
potrebne za obavljanje njegove dužnosti, a 
koji se odnose na pitanja iz njihova 
djelokruga, ali i druge podatke kojima 
raspolažu. 
Izvješća se daju pismeno, najkasnije u roku 
od 15 dana. 
 
  Članak 26. 
Vijećnik ima pravo zahtijevati izvješća i 
objašnjenja i od predsjednika Općinskog 
vijeća, predsjednika radnog tijela, pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela i načelnika o 
pitanjima koja se odnose na rad tijela 
Općinske uprave Općine Župa dubrovačka. 
 
  Članak 27. 
Vijećnik ima pravo na naknadu troškova 
nastalih u svezi s radom u Općinskom vijeću 
u visini i na takav način kako je to određeno 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 
  Članak 28. 
Vijećnici mogu osnovati klubove vijećnika 
prema stranačkoj pripadnosti, te klub 
nezavisnih vijećnika. 
Klub mora imati najmanje tri člana. 
Klubovi su o svom osnivanju obvezni 
pismenim putem izvijestiti Općinsko vijeće, 
te priložiti podatke o članovima. 
Prostorne i tehničke uvjete za rad klubovima 
osigurava Općinsko vijeće. 
 
  Članak 29. 
Radi razmjene mišljenja, unapređenja rada i 
razvijanja drugih oblika suradnje u 
Općinskom vijeću, može se osnovati 
općinsko međustranačko vijeće. 
Klubovi vijećnika iz redova svojih članova 
imenuju svoje predstavnike u međustranačko 
vijeće. 
Međustranačko vijeće sastaje se po potrebi. 

 
VII. RADNA TIJELA 

 

Članak 30. 
Za proučavanje i razmatranje pojedinih 
pitanja iz radnog djelokruga Općinskog 
vijeća, za pripravu i podnošenje prijedloga 
odluka i drugih akata, te praćenja njihova 
izvršenja, za koordinaciju u rješavanju 
pojedinih pitanja i za rješavanje poslova za 
njega iznimno važnih, Općinsko vijeće 
osniva odbore, povjerenstva i druga stalna i 
povremena radna tijela. 
 
  Članak 31. 
Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici 
bira stalna radna tijela: Mandatni odbor, 
Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statut 
i poslovnik i Odbor za proračun i financije, 
sukladno odredbama u Statutu Općine Župa 
dubrovačka i ovom poslovniku. 
Ostala radna tijela, stalna ili povremena, 
osniva Općinsko vijeće odlukom kojom 
određuje njihov naziv, sastav, broj članova, 
djelokrug i način rada. 

     
Članak 32. 

Radna tijela imaju predsjednika i određeni 
broj članova, koje bira Općinsko vijeće na 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili 
najmanje pet (5) vijećnika, iz redova svojih 
članova, a razmjerno stranačkom sastavu 
Općinskog vijeća. U pojedina radna tijela 
mogu se imenovati stručne i znanstvene 
osobe sa savjetodavnom ulogom, bez prava 
da odlučuju. 
 
  Članak 33. 
Mandat predsjednika i članova radnih tijela 
traje do isteka mandata saziva Općinskog 
vijeća, ako odlukom o osnivanju nije 
određeno drukčije. 
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti 
razriješeni i prije isteka vremena na koje su 
izabrani zbog prestanka mandata člana 
Općinskog vijeća, osobnih razloga ili u 
drugim okolnostima. 
 
  Članak 34. 
Radna tijela rade na sjednicama. 
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Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, 
predlaže dnevni red, predsjedava joj i 
rukovodi njome, te potpisuje zaključke što ih 
radno tijelo donosi. 
Radno tijelo može održati sjednicu ako je na 
njoj nazočna većina članova, a odlučuje 
većinom glasova nazočnih članova. 
 
  Članak 35. 
Sjednicu radnog tijela saziva njen 
predsjednik prema svojoj ocjeni, a dužan je 
sazvati u roku od  osam (8) dana na temelju 
zaključka Općinskog vijeća, na zahtjev 
predsjednika Općinskog vijeća ili dvaju 
članova radnog tijela. 
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili 
nije nazočan, zamjenjuje ga potpredsjednik 
ili član radnog tijela kojega on za to ovlasti. 
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog 
tijela u roku iz stavka 1. ovog članka, 
sjednicu će sazvati predsjednik Općinskog 
vijeća. 
 
  Članak 36. 
Radno tijelo Općinskog vijeća obvezno je o 
svojim primjedbama, mišljenjima, 
stajalištima i prijedlozima pismeno izvijestiti 
Općinsko vijeće. 
 
  Članak 37. 
Sjednici radnog tijela Općinskog vijeća 
nazočan je i sudjeluje u raspravi predstavnik 
Općinskog poglavarstva kada se razmatra 
prijedlog Općinskog poglavarstva ili 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kada 
se na sjednici razmatra pitanje iz njegova 
djelokruga. 

 
VIII. ODNOS IZMEĐU OPĆINSKOG 
VIJEĆA I  OPĆINSKOG 
POGLAVARSTVA 

 
                     Članak 38. 
O sazivanim sjednicama Općinskog vijeća ili 
njegova radnog tijela, predsjednik 
Općinskog vijeća ili predsjednici radnih 
tijela izvješćuju načelnika i Općinsko 
poglavarstvo. 

  
Članak 39. 

Općinsko poglavarstvo određuje osobu ili 
osobe koje će biti izvjestitelji na sjednici 
Općinskog vijeća povodom rasprave o 
prijedlogu odluka ili drugih akata kojih je 
predlagatelj. 
 
  Članak 40. 
Općinsko vijeće može raspravljati o 
pitanjima što se odnose na rad Općinskog 
poglavarstva, a osobito u svezi s njegovom 
odgovornošću za provedbu odluka koje je 
donijelo Općinsko vijeće, i odgovornosti za 
stanje u pojedinom području, ali i za 
izvršenje odluka i drugih akata Općinskog 
vijeća. 
 
  Članak 41. 
Članovi Općinskog poglavarstva po potrebi 
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 
 
 
Odgovornost Općinskog poglavarstva 
 
  Članak 42. 
Općinsko poglavarstvo odgovorno je 
Općinskom vijeću za svoj rad i za svoje 
odluke. 
Općinsko poglavarstvo odgovorno je 
Općinskom vijeću i za rad Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 
  Članak 43. 
Općinsko poglavarstvo obvezno je na 
zahtjev Općinskog vijeća izvijestiti ga o 
svom radu, o politici koju provodi u cjelini 
ili u pojedinom području, o izvršavanju 
odluka ili pojedinih akata i zaključaka te o 
drugim pitanjima iz svog djelokruga. 
Općinsko poglavarstvo obvezno je, najmanje 
jedanput u godini, podnijeti Općinskom 
vijeću izvješće o svom radu. 
 
  Članak 44. 
Pitanje povjerenja načelniku, njegovim 
zamjenicima, pojedinom članu Općinskog 
poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u 
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cjelini, može pokrenuti u pismenom obliku 
najmanje pet (5) vijećnika. 
Pitanje povjerenja iz stavka 1. ovog članka 
može pokrenuti i sam načelnik. 
O povjerenju se ne može raspravljati i 
glasovati prije nego protekne 7 dana od dana 
dostave prijedloga predsjedniku Općinskog 
vijeća. 
Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se 
provesti najkasnije u roku od 30 dana od 
dana dostave prijedloga predsjedniku 
Općinskog vijeća. 
 

 
Članak 45. 

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je 
za nju glasovala većina svih članova 
općinskog vijeća. 
Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje 
načelniku ili Općinskom poglavarstvu u 
cjelini, ono mora izabrati novog načelnika u 
roku od 30 dana od dana izglasavanja 
nepovjerenja. 
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja 
načelniku i Općinskom poglavarstvu u 
cjelini nije određen dan razrješenja i 
prestanka dužnosti, načelnik i Općinsko 
poglavarstvo kojem je iskazano nepovjerenje 
smatraju se razriješenima i prestaje im 
dužnost izborom novog načelnika. 
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja 
načelniku i članu Općinskog poglavarstva ne 
prestaje dužnost člana predstavničkog tijela. 
Pri izglasavanju nepovjerenja pojedinom 
članu Općinskog poglavarstva, Općinsko 
vijeće donosi odluku o danu s kojim se on 
razrješuje dužnosti. 
Ako Općinsko vijeće ne izglasa 
nepovjerenje, članovi Općinskog vijeća koji 
su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno 
podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 
mjeseci od njegova odbijanja. 
 
  Članak 46. 
Ako Općinsko vijeće odbije prijedlog za 
izglasavanje nepovjerenja Općinskom 
poglavarstvu ili pojedinom njegovu članu, 
vijećnici koji su ga postavili ne mogu 

ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka 
roka od 3 mjeseca. 
 
 
 

IX. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
  Članak 47. 
Općinsko vijeće, u ostvarivanju svojih prava 
i dužnosti, obavlja Ustavom, zakonom i 
Statutom utvrđene poslove i u svezi s tim 
osim Statuta donosi Poslovnik, odluke, 
proračun, godišnji obračun proračuna, 
planove, preporuke, zaključke i druge opće 
akte, te daje izvorna tumačenja Statuta 
Općine Župa dubrovačka i drugih općih 
akata Općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte, 
zaključke i rješenja kada izvršava 
pojedinačna prava i obveze iz svog radnog 
djelokruga. 
 
  Članak 48. 
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi 
koji su od općeg značenja za građane, pravne 
osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova 
prava i dužnosti tj. uređuju se pitanja od 
općeg interesa za Općinu Župa dubrovačka. 
 
  Članak 49. 
Preporukom Općinsko vijeće izražava 
mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg 
interesa i o načinima rješavanja pojedinih 
problema, te predlaže način i mjere koje bi 
se trebale poduzimati u rješavanju pojedinih 
zadaća u skladu s njegovim interesima. 
 
  Članak 50. 
Zaključkom se izražava stajalište, izražava 
mišljenje ili utvrđuje obveza Općinskog 
poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela 
u pripravi prijedloga akata i mjera za 
primjenu odluka Općinskog vijeća. 
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća. 
U posebno opravdanim okolnostima 
zaključkom se zauzima stajalište ili iznosi 
mišljenje i o drugim pitanjima koja imaju 
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veće značenje za građane Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 51. 
Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke i preporuke. 
 
 
  Članak 52. 
Odluke i druge akte što ih donosi Općinsko 
vijeće potpisuje njegov predsjednik. 
Akte koje donose radna tijela Općinskog 
vijeća potpisuje predsjednik radnog tijela. 
 
  Članak 53. 
Na izvornike odluka i drugih propisa i akata 
Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog 
vijeća. 
Izvornikom se drži onaj tekst odluke ili 
propisa i drugog akta koji je usvojen na 
sjednici Općinskog vijeća. 
Izvornici akata čuvaju se u Odjeljku za opće 
i pravne poslove. 
 
  Članak 54. 
Odluke i drugi akti za koje to Općinsko 
vijeće odluči objavljuju se u»Službenom 
glasniku općine Župa dubrovačka». 
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u «Službenom 
glasniku općine Župa dubrovačka». 
Iznimno, odluke i drugi opći akti mogu 
stupiti na snagu danom objave u 
«Službenom glasniku općine Župa 
dubrovačka». 
 

1. Postupak u donošenju odluka i 
drugih akata 

 
a) Pokretanje postupka 

 
Članak 55. 

Postupak u donošenju odluka ili drugih akata 
pokreće se pismenim prijedlogom. 
 
  Članak 56. 
Pravo podnošenja prijedloga odluke i drugih 
akata ima svaki vijećnik, radno tijelo 

Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo i 
načelnik, ako Statutom Općine Župa 
dubrovačka nije drukčije propisano. 
 
  Članak 57. 
Inicijativu za donošenje odluke i drugih 
akata Općinskog vijeća mogu dati građani i 
pravne osobe. 
O inicijativi iz stavka 1. ovog članka 
Općinsko vijeće mora raspravljati ako to 
svojim potpisom zatraži najmanje 10% 
birača upisanih u popis birača i dati odgovor 
podnositeljima inicijative najkasnije u roku 
od tri mjeseca od primitka inicijative. 
 
 

b) Prijedlog odluke ili 
drugovog akta 

 
Članak 58. 

Prijedlog odluke sadrži tekst prijedloga 
odluke i obrazloženje. 
Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku 
u kojem se predlaže njezino donošenje. 
Obrazloženje sadrži: 

- pravni temelj za donošenje odluke, 
- ocjenu stanja i temeljna pitanja koja 

treba urediti odlukom te svrhu koja 
se želi postići uređivanjem odnosa na 
predložen način, 

- ocjenu sredstava potrebnih da se 
odluka provede. 

 
Članak 59. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi 
da podneseni prijedlozi odluka ili drugih 
akata, nisu sastavljeni u skladu s odredbama 
ovog  poslovnika, zahtijevat će od 
predlagatelja da u određenom roku uskladi 
prijedlog akata s odredbama ovog 
poslovnika. 
Ako nedostaci akata ne budu otklonjeni u 
roku od 15 dana od zahtjeva da se prijedlog 
uskladi, smatrat će se da je predlagatelj 
odustao od prijedloga. 
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    2.    Podnošenje prijedloga za donošenje 
odluke 
 
  Članak 60. 
Prijedlog za donošenje odluke s prijedlogom 
odluke podnosi se predsjedniku Općinskog 
vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje 
primljeni prijedlog odluke ovlaštenom 
radnom tijelu Općinskog vijeća na mišljenje 
ako ono nije predlagatelj i Općinskom 
poglavarstvu ako ono nije predlagatelj. 
 
  Članak 61. 
O prijedlogu odluke raspravit će Općinsko 
vijeće najkasnije u roku od dva mjeseca od 
dana kad je prijedlog podnesen predsjedniku 
Općinskog vijeća. 
 
  Članak 62. 
Predlagatelj odluke na početku rasprave 
podnosi uvodno usmeno izlaganje i kratko 
dopunsko obrazloženje prijedloga. 
Predlagatelj ima pravo u tijeku rasprave 
davati objašnjenja, očitovati se o 
podnesenim amandmanima i iznesenim 
mišljenjima i primjedbama. 
Predstavnik Općinskog poglavarstva može 
tražiti riječ u tijeku rasprave o prijedlogu 
odluke i kad Općinsko poglavarstvo nije 
predlagatelj. 
Jednako pravo ima i izvjestitelj radnog tijela. 
 
  Članak 63. 
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog 
odluke, on se ne može podnijeti ponovno 
prije isteka od 3 mjeseca ako Općinsko 
vijeće ne odluči drukčije. 
 
 
    3. Amandmani 
 
  Članak 64. 
Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga 
odluke podnosi se pismeno u obliku 
amandmana uz obrazloženje. 

Pravo podnošenja amandmana imaju 
vijećnici, vijećnički klubovi, radna tijela 
Općinskog vijeća i Općinsko poglavarstvo. 
Amandman se podnosi predsjedniku 
Općinskog vijeća najkasnije dan prije 
održavanja sjednice i to tijekom uredovnog 
radnog vremena u službi tajništva. 
U okolnostima kad se opći akt donosi po 
hitnom postupku, amandmani se mogu 
podnositi do zaključenja rasprave. 
Podnesene amandmane predsjednik 
Općinskog vijeća upućuje predlagatelju 
najkasnije do početka rasprave o prijedlogu 
odluke. 

 
  Članak 65. 
Predlagatelj odluka i Općinsko poglavarstvo 
ako nije predlagatelj mogu podnositi 
amandmane sve do zaključivanja rasprave o 
prijedlogu odluke. 
 
  Članak 66. 
Ako su podneseni amandmani takve prirode 
da bitno mijenjaju prijedlog odluke ili od 
njega odstupaju, Općinsko vijeće može 
odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se 
vijećnicima i predlagatelju ostavilo više 
vremena za pripravu prije odlučivanja. 
 
  Članak 67. 
Predlagatelj odluke očituje se o podnesenim 
amandmanima usmeno pojedinačno nakon 
svakog podnesenog amandmana ili 
neposredno prije glasovanja o 
amandmanima. 
 
  Članak 68. 
Amandman postaje sastavnim dijelom 
konačnog prijedloga odluke i o njemu se 
odvojeno ne glasuje: 

- ako ga je podnio predlagatelj odluke, 
- ako ga je prihvatio predlagatelj 

odluke. 
 

Članak 69. 
O amandmanu se glasuje prema redoslijedu 
članaka prijedloga odluke na koju se oni 
odnose. 
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Ako je na jedan članak prijedloga odluke 
podneseno više amandmana, najprije se 
glasuje o onome koji najviše odstupa od 
predloženog akta i po tom kriteriju dalje o 
ostalim amandmanima. 
Ako ima više amandmana koji se 
međusobno isključuju, postaje suvišnom 
potreba za daljnjim glasovanjem čim se 
jedan od tih amandmana usvoji. 
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog 
vijeća postaje sastavnim dijelom konačnog 
prijedloga odluke o kojoj se odlučuje. 
 
  Članak 70. 
Na donošenje drugih akata odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe ovog poslovnika o 
postupku u donošenju odluka. 
 
 
    4. Donošenje odluka i drugih općih 
akata po hitnom postupku 
 
 
  Članak 71. 
Iznimno, odluka ili drugi opći akt može se 
donijeti po hitnom postupku. Predlagatelj 
mora objasniti opravdanost razloga za 
donošenje odluke ili drugog općeg akta po 
hitnom postupku. 
Uz prijedlog da se opći akt donese po hitnom 
postupku podnosi se prijedlog općeg akta. 
Predsjednik Općinskog vijeća bez odgađanja 
upućuje prijedlog vijećnicima da se opći akt 
donese po hitnom postupku, tj. Općinskom 
poglavarstvu ako ono nije predlagatelj. 
 
  Članak 72. 
O prijedlogu za donošenje općeg akta po 
hitnom postupku odlučuje Općinsko vijeće 
kao o prethodnom pitanju, na početku 
sjednice. 
Ako prijedlog za donošenje općeg akta po 
hitnom postupku nije podnijelo Općinsko 
poglavarstvo, predsjednik Općinskog vijeća 
zatražit će od Općinskog poglavarstva 
mišljenje o tom prijedlogu prije održavanja 
sjednice. 

Za odluku da se opći akt donese po hitnom 
postupku potrebna je većina glasova svih 
vijećnika. 
 

Članak 73. 
Na predloženi opći akt koji se donosi po 
hitnom postupku mogu se podnositi 
amandmani do zaključenja rasprave. 
U postupku s amandmanima primjenjuju se 
odredbe ovog poslovnika koje se odnose na 
amandmane na prijedloge općih akata što se 
donose po redovitom postupku. 
 
 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
  Članak 74. 
Vijećnička se pitanja postavljaju pismeno. 
Vijećnik je dužan istaknuti kome upućuje 
pitanje i zahtijeva li pismeni odgovor. 
Postavljeno pitanje vijećnik je dužan 
pismeno formulirati i predati ga 
predsjedniku Općinskog vijeća do 
zaključenja sjednice na kojoj je ono 
postavljeno. 
Ako se ne ispuni uvjet iz stavka 2. ovog 
članka, smatrat će se da pitanje nije ni 
upućeno. 
 
  Članak 75. 
Vijećnička pitanja postavljaju se na kraju 
sjednice Općinskog vijeća. 
Pod točkom dnevnog reda: «Vijećnička 
pitanja» pojedini vijećnik može govoriti 
samo jedanput i postaviti najviše dva pitanja 
od kojih svako može trajati do dvije minute, 
a za koja vijećnik traži pismeni odgovor. 
 
  Članak 76. 
Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici 
moraju biti kratka i jasno formulirana. 
 
  Članak 77. 
Usmeni odgovori na postavljena vijećnička 
pitanja mogu se dati tijekom točke dnevnog 
reda: »Vijećnička pitanja», a daju ih 
načelnik, članovi Općinskog poglavarstva i 
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pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kada 
to odredi načelnik Općine Župa dubrovačka. 
Pismeni odgovori na vijećnička pitanja 
postavljena ovlaštenim upravnim tijelima i 
tijelima Općine Župa dubrovačka, 
trgovačkim društvima i ustanovama u 
vlasništvu Općine Župa dubrovačka, moraju 
se dati najkasnije u roku od 30 dana ili 
prilikom prve iduće sjednice Općinskog 
vijeća. 
Usmeni odgovor koji se daje tijekom 
sjednice ne može trajati dulje od četiri (4) 
minute. 
Pismeni odgovor, ako je zatražen, upućuje se 
svim vijećnicima. 
Ako vijećnik nije zadovoljan odgovorom, 
može zatražiti pojašnjenje. 
 
  

XI. POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA 
 
a) Sazivanje sjednice 
 
  Članak 78. 
Sjednicu Općinskog vijeća saziva njegov 
predsjednik na temelju zaključka Općinskog 
vijeća ili na osobnu inicijativu. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
sazvati sjednicu Općinskog vijeća kad to, 
ističući razloge sazivanja, zahtjeva Općinsko 
poglavarstvo, načelnik, jedna trećina svih 
vijećnika ili radno tijelo Općinskog vijeća u 
roku od 15 dana. 
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove 
sjednicu kad je dužan to učiniti, sjednicu će 
sazvati potpredsjednik Općinskog vijeća. 

 
  Članak 79. 
Sjednica Općinskog vijeća saziva se 
pismenim pozivom, a u iznimno hitnim 
okolnostima i na drugi način. 
Uz poziv dostavlja se prijedlog dnevnog reda 
sa spisima koji se odnose na prijedlog 
dnevnog reda i zapisnik s prethodne 
sjednice, redovito pet dana prije održavanja 
sjednice. 
Ako ima opravdanih razloga, koji se moraju 
obrazložiti, taj rok može biti i kraći. 

 
  Članak 80. 
Kad se o nekom pitanju raspravlja bez 
nazočnosti javnosti, materijali za takvu 
sjednicu ne dostavljaju se u pismenom 
obliku. 
O održavanju sjednice ili dijela sjednice 
Općinskog vijeća bez nazočnosti javnosti, 
odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog svog 
predsjednika. 
Prije prelaska na razmatranje pitanja iz 
prethodnog stavka predsjednik Općinskog 
vijeća pozvat će osobe čija nazočnost nije 
potrebna da napuste dvoranu, a zatim će 
vijećnike izvijestiti o razlozima za 
održavanje sjednice bez nazočnosti javnosti. 
 
 
b) Dnevni red sjednice 
 
  Članak 81. 
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća 
predlaže njegov predsjednik. 
Predsjednik Općinskog vijeća može na 
samoj sjednici mijenjati predloženi dnevni 
red na taj način što će iz pismeno 
predloženog dnevnog reda izostaviti 
pojedine predmete ili će dopuniti dnevni red 
novim predmetima. 
Predsjednik Općinskog vijeća unosi u 
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz 
djelokruga Općinskog vijeća, tj. predmete od 
posebne važnosti za stanovnike Općine Župa 
dubrovačka što su ih podnijeli ovlašteni 
predlagatelji u rokovima i na način koji su 
određeni ovim poslovnikom. 
 
  Članak 82. 
Predsjednik Općinskog vijeća može odbiti 
uvrstiti prijedlog u dnevni red ako drži da 
prijedlog nadmašuje djelokrug rada 
Općinskog vijeća, tj. da nije od posebnog 
značenja za stanovnike Općine Župa 
dubrovačka. 
Ako predlagatelj i dalje ustraje u svom 
prijedlogu, predsjednik ga je dužan dostaviti 
Odboru za statut i poslovnik kako bi se on o 
tome očitovao. 
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Ako Odbor za statut i poslovnik pozitivno 
ocijeni stavljanje prijedloga u dnevni red, 
predsjednik Općinskog vijeća obvezan je to 
učiniti na prvoj idućoj sjednici. 
Ako se Odbor za statut i poslovnik negativno 
očituje o stavljanju prijedloga na dnevni red, 
o stavljanju prijedloga na dnevni red 
odlučuje Općinsko vijeće na svojoj prvoj 
idućoj sjednici. 
 
  Članak 83. 
Kad se utvrđuje dnevni red, najprije se 
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se 
pojedini predmet izostavi, a zatim da se 
dnevni red dopuni pojedinim predmetom. 
Nakon što se donese odluka iz prethodnog 
stavka, predsjednik poziva na izjašnjavanje o 
dnevnom redu u cjelini. 
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se «za» 
ili «protiv», većinom glasova nazočnih 
vijećnika. 
 
 
c) Predsjedanje i sudjelovanje u radu 
sjednice 
 
  Članak 84. 
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava 
njegov predsjednik, a po potrebi zamjenjuje 
ga potpredsjednik. 
 

Članak 85. 
U radu sjednice Općinskog vijeća mogu 
sudjelovati bez prava odlučivanja i članovi 
Općinskog poglavarstva. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
predstavnici Odjeljaka i predstavnici 
trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu 
Općine Župa dubrovačka dužni su 
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća 
kad su na dnevnom redu pitanja iz njihova 
djelokruga, ali i po potrebi, tj. ako ih ovlasti 
načelnik da davaju objašnjenja i odgovaraju 
na vijećnička pitanja. 
 
  Članak 86. 

Na sjednici nitko ne može govoriti prije 
nego što zatraži i dobije riječ od 
predsjednika Općinskog vijeća. 
Prijave za govor primaju se kad se otvori 
rasprava i u njezinu tijeku sve do njezina 
zaključivanja. 
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ 
vijećnicima po redoslijedu kojim su se 
prijavili. 
Neovisno o redoslijedu, vijećnik može dobiti 
riječ kada želi govoriti o povredi ovog 
poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji 
drži da je netočan, te za repliku. 
 
  Članak 87. 
Vijećnik može govoriti samo o temi o kojoj 
se raspravlja prema utvrđenom dnevnom 
redu. 
Ako se vijećnik udalji od predmeta dnevnog 
reda. predsjednik Općinskog vijeća će ga 
opomenuti, a ako se on i nakon drugog 
poziva ne drži teme dnevnog reda, 
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti 
riječ. 
 
d) Održavanje reda na sjednici 
 
  Članak 88. 
Red na sjednici osigurava predsjednik 
Općinskog vijeća. 
Za provedbu reda na sjednici predsjednik 
može izreći mjeru: opomenu, oduzimanje 
riječi ili udaljenje sa sjednice. 
Ako predsjednik ne može održati red na 
sjednici redovitim mjerama, odredit će se 
kratak prekid sjednice. 
 
  Članak 89. 
Opomena se izriče vijećniku koji svojim 
vladanjem ili govorom remeti red na sjednici 
ili na drugi način krši odredbe ovog 
poslovnika. 
 
  Članak 90. 
Mjera oduzimanja riječi izriče se vijećniku 
koji se u svom govoru, i nakon što mu je 
izrečena opomena, ne drži predmeta o kojem 
se raspravlja. 
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Ova mjera izriče se vijećniku i kad on 
svojim govorom na grublji način vrijeđa 
predsjednika Općinskog vijeća ili vijećnika, 
tj. ako svojim govorom narušava ugled 
Općinskog vijeća ili vijećnika. 
 
  Članak 91. 
Mjera udaljenja sa sjednice Općinskog 
vijeća izriče se vijećniku kada svojim 
vladanjem toliko naruši red i mir na sjednici 
da je dovedeno u pitanje daljnje održavanje 
sjednice. 
 
e) Otvorenje sjednice i njezin tijek 
 

Članak 92. 
Za pravovaljano odlučivanje na sjednici 
Općinskog vijeća potrebna je nazočnost 
većine vijećnika. 
Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se 
brojenjem ili prozivanjem vijećnika. 
Nazočnost se mora utvrditi: 

- na početku sjednice, 
- kad predsjednik tijekom sjednice 

ocijeni da nije nazočan dostatan broj 
vijećnika, 

- kad to zatraži vijećnik. 
 
Kad predsjednik utvrdi da je zastupljen 
potreban broj nazočnih vijećnika, otvara 
sjednicu. 
Ako predsjednik na početku sjednice 
ustanovi da nije nazočan potreban broj 
vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i 
sat. 
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i 
ako se za njezina trajanja utvrdi da nema 
više potrebnog broja nazočnih vijećnika. 
O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju svi 
vijećnici. 
 
  Članak 93. 
Sjednice Općinskog vijeća traju sve dok se 
ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih 
uzroka, Općinsko vijeće može odlučivati da 
sjednicu prekine i zakaže nastavak za 

određeni dan i sat, o čemu se pismeno 
izvješćuju samo nenazočni vijećnici. 
O prekidu iz stavka 2. ovog članka odlučuje 
se bez rasprave. 
 
  Članak 94. 
Zapisnik o radu na prethodnoj sjednici 
sastavni je dio dnevnog reda. 
Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na 
zapisnik s prethodne sjednice. 
O osnovanosti primjedaba odlučuje se na 
sjednici bez rasprave. 
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se 
unijeti odgovarajuće izmjene. 
Zapisnik na koji nije bilo primjedaba ili koji 
je izmijenjen u skladu s prihvaćenim 
primjedbama, smatra se usvojenim. 
 
  Članak 95. 
Nakon što se utvrdi dnevni red, prelazi se na 
raspravu o pojedinim pitanjima, i to 
redoslijedom određenim u dnevnom redu. 
U tijeku sjednice Općinskog vijeća može se 
izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih 
pitanja, o čemu se odlučuje bez rasprave. 
Na početku rasprave o svakom pitanju 
predlagatelj može dati dopunsko usmeno 
obrazloženje. 
Kad predlagatelj pitanje usmeno obrazloži, 
izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, 
može i usmeno izložiti ili dopuniti stav 
radnog tijela. 
 
  Članak 96. 
Vijećnik o istoj temi može govoriti, redovito, 
samo jedanput. 
Vijećnik i ostali sudionici u raspravi, 
redovito, mogu govoriti najdulje pet minuta, 
a predsjednici vijećničkih klubova deset 
minuta. Iznimno, zbog važnosti teme, 
Općinsko vijeće može odlučiti da vijećnik ili 
drugi sudionik u raspravi govori i duže. 
Predstavnik Općinskog poglavarstva može 
zatražiti riječ tijekom cijele rasprave i kad 
prijedlog nije podnijelo Općinsko 
poglavarstvo. 
Predsjednik Općinskog vijeća može i mimo 
reda dati riječ predstavniku predlagatelja ili 
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matičnog radnog tijela ako ono nije 
istodobno i predlagatelj. 
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio 
navod za koji smatra da je netočno izložen i 
koji je bio povod nesporazuma ili koji 
zahtijeva objašnjenje (replika), predsjednik 
će mu dati riječ čim završi govor onoga koji 
je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru 
mora ograničiti na ispravak ili na objašnjenje 
(repliku), a njegov govor ne može trajati 
duže od dvije minute. 
 

Članak 97. 
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima 
prijavljenih govornika. 
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi 
mišljenje, tražiti objašnjenja i postavljati 
pitanja u svezi s predloženim rješenjima. 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje 
raspravu kada utvrdi da nema više 
prijavljenih govornika. 
 
  Članak 98. 
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok 
se o njemu još nije glasovalo 
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava. 
Povučeni prijedlog ne može se ponovno 
podnijeti na istoj sjednici. 
 
f) Odlučivanje 
 
  Članak 99. 
Općinsko vijeće može odlučivati kad je na 
sjednici nazočna većina njegovih vijećnika, a 
odlučuje većinom glasova nazočnih 
vijećnika ako zakonom, Statutom Općine 
Župa dubrovačka i ovim poslovnikom nije 
drukčije određeno. 
Općinsko vijeće o svakom predmetu na 
dnevnom redu odlučuje nakon rasprave, 
osim ako je ovim poslovnikom određeno da 
se odlučuje bez rasprave. 
 
  Članak 100. 
Većinom glasova svih vijećnika Općinsko 
vijeće donosi: 

- Statut Općine Župa dubrovačka, 
- Poslovnik Općinskog vijeća, 

- Proračun Općine Župa dubrovačka, 
- Godišnji obračun Proračuna Općine 

Župa dubrovačka, 
- odluke o zaduživanju, 
- odluke o izboru: predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, 
načelnika, zamjenika načelnika i 
članova Općinskog poglavarstva, 

- odluku o održavanju sjednice ili 
dijela sjednice bez nazočnosti 
javnosti. 

 
 
g) Glasovanje 
 
  Članak 101. 
Glasovanje na sjednici je javno. 
Općinsko vijeće može odlučiti da se o 
nekom pitanju glasuje tajno. 
Vijećnici Općinskog vijeća glasuju «za» 
prijedlog, »protiv» prijedloga ili su 
«suzdržani». 
 
  Članak 102. 
Javno se glasuje dizanjem ruku ili 
poimeničnim očitovanjem. 
Glasovanje dizanjem ruku provodi se tako da 
predsjednik Općinskog vijeća pozove 
vijećnike da se očituju tko je «za» prijedlog, 
tko je «protiv» prijedloga i tko je 
«suzdržan». 
Poimenično se glasuje tako da vijećnici po 
prozivanju izjavljuju da glasuju «za» ili 
«protiv» ili su «suzdržani». 
Poimenično se glasuje ako se dizanjem ruku 
ne može točno utvrditi rezultat glasovanja i 
kada to zatraži klub vijećnika ili predlagatelj 
akta. 

 
Članak 103. 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog 
vijeća utvrđuje rezultat i objavljuje je li 
prijedlog o kojemu se glasovalo prihvaćen ili 
odbijen. 
 
  Članak 104. 
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Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik 
Općinskog vijeća uz pomoć dvaju vijećnika 
koje izabere Općinsko vijeće. 
Predsjednik utvrđuje rezultat glasovanja i 
objavljuje ga. 
 
  Članak 105. 
Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste 
boje i veličine. 
Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na 
glasačkom se listiću prezimena kandidata 
navode abecednim redom a glasuje se na taj 
način da se zaokruži redni broj ispred imena 
pojedinog kandidata. 
Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački 
listić koji ispunja i stavlja u glasačku kutiju. 
Nevažećim se smatra onaj glasački listić koji 
nije popunjen ili je popunjen tako da se ne 
može sa sigurnošću ustanoviti kako je 
vijećnik glasovao. 
O tajnom glasovanju vodi se posebni 
zapisnik. 
 
 
h) Zapisnici 
 
  Članak 106. 
O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se 
tonski zapis koji sadrži potpuni tijek 
sjednice. 
 
  Članak 107. 
Na temelju tonske snimke sjednice izrađuje 
se zapisnik o radu na sjednici Općinskog 
vijeća. 
Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu 
sjednice a osobito: vrijeme i mjesto 
održavanja sjednice, dnevni red, ime 
predsjednika ili voditelja sjednice, imena 
nazočnih vijećnika, imena nenazočnih 
vijećnika s posebnom naznakom za one koji 
su svoj nedolazak najavili, imena ostalih 
sudionika na sjednici kratak tijek sjednice s 
naznakom pitanja o kojima se raspravljalo i 
odlučivalo, imena govornika, rezultat 
glasovanja o pojedinom predmetu, te naziv 
svih odluka i drugih akata donesenih na 
sjednici. 

Sastavni dio zapisnika su i izglasani tekstovi 
odluka i drugih akata. 
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik 
Općinskog vijeća i zapisničar. 
 
  Članak 108. 
Materijali za sjednicu: poziv za sjednicu, 
predmeti koji su razmatrani na sjednici, 
izvornici zapisnika i izvornici odluka i 
drugih akata koje je donijelo Općinsko 
vijeće, trajne su vrijednosti. 
O sređivanju i potpisivanju materijala za 
sjednicu skrbi se služba tajništva. 
 

XII. JAVNOST RADA 
 

Članak 109. 
Rad Općinskog vijeća je javan. 
Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svom 
radu i o radu svih radnih tijela te o 
stajalištima i odlukama koje je usvojilo. 
Akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti 
objaviti u sredstvima javnog priopćavanja ili 
kao posebne publikacije. 
 
  Članak 110. 
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni 
dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji 
su, u skladu s posebnim propisima, označeni 
kao službena, vojna ili kao državna tajna. 
 
  Članak 111. 
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja 
imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i o 
njemu izvješćivati javnost. 
 
  Članak 112. 
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja 
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća, 
predsjednik ili član kojega za to ovlasti 
Općinsko vijeće, može dati službeno 
priopćenje za tisak ili održati konferenciju za 
tisak. 

 
 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
  Članak 113. 
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Stupanjem na snagu ovog poslovnika 
prestaje vrijediti Poslovnik o radu 
Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka 
(«Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije» broj 3/98.). 
 
  Članak 114. 
Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka». 
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