
 
Na temelju članka 60. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 

8/01. i 3/02.), Vijeće Mjesnog odbora Rabac na sjednici 18. rujna 2003. godine, donijelo je  
 

POSLOVNIK 
o radu Vijeća Mjesnog odbora Rabac 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovim Poslovnikom uređuju se način i postupak konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora  
Rabac (u daljnjem tekstu: Vijeće), početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, prava i dužnosti 
člana Vijeća, način glasovanja i donošenja akata, odluka i zaključaka na sjednicama Vijeća, 
javnost rada Vijeća, način vođenja i sadržaj Zapisnika, te druga pitanja od značenja za 
uredan rad Vijeća. 
 

Članak 2. 
 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća, u roku i na način koji su utvrđeni Odlukom Gradskog 
vijeća Grada Labina o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina 
("Službene novine Grada Labina", broj 3/02., 5/03. i 10/03.), saziva gradonačelnik Grada 
Labina ili osoba koju on ovlasti. 
 Do izbora Predsjednika Vijeća, konstituirajućoj sjednici Vijeća predsjedava dobno 
najstariji član Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjedatelj). 
 Vijeće je konstituirano izborom Predsjednika na prvoj sjednici Vijeća na kojoj je 
prisutna većina od ukupnog broja članova Vijeća. 
 Nakon izbora Predsjednika Vijeća, izabrani Predsjednik preuzima predsjedavanje 
sjednici Vijeća. 
 

Članak 3. 
 
 Na konstituirajućoj sjednici, nakon utvrđivanja dnevnog reda, prije izbora 
Predsjednika Vijeća, na prijedlog predsjedatelja, Vijeće utvrđuje i verificira mandat članovima 
Vijeća u skladu sa Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

Članak 4. 
 
 Izabrani članovi Vijeća, koji sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave daju ostavku ili svoj mandat stavljaju u mirovanje, moraju o tome u 
pisanom obliku obavijestiti Vijeće. 
 Ako nastupi jedna od okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka, izabranog člana 
Vijeća zamijenit će neizabrani kandidat s liste s koje je izabrani član, kojeg odredi politička 
stranka, odnosno koalicija stranaka koja je predlagatelj liste, odnosno predlagatelj nezavisne 
liste, ako se radi o članu Vijeća s te liste.  
 

Članak 5. 
 
 Dužnosti i prava članovima Vijeća započinju nakon verifikacije njihova mandata. 
 Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti sudjelovati u radu sjednica Vijeća, na njima 
raspravljati i glasovati, podnositi inicijative, davati prijedloge za rješavanje pitanja od mjesnog 
i lokalnog značenja, postavljati pitanja i drugo. 
 

 



 
Članak 6. 

 
 Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem, iz reda članova Vijeća većinom 
glasova nazočnih članova Vijeća ako je sjednici Vijeća nazočna većina njegovih članova. 
 Prijedlog kandidata za Predsjednika Vijeća podnosi predsjedatelj, a mogu ga podnijeti 
i najmanje dva člana Vijeća. 

 
Članak 7. 

 
 Ako kandidat s utvrđene liste sa samo jednim kandidatom za Predsjednika Vijeća u 
tajnom glasovanju ne dobije potreban broj glasova, ponovit će se kandidacijski postupak. 
 Ako je za Predsjednika Vijeća utvrđena lista od dva ili više kandidata, na postupak 
izbora i glasovanja shodno će se primijeniti odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Labina. 
 

Članak 8. 
 
 Na izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku Vijeća shodno se primjenjuju odredbe 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbe ovog Poslovnika za 
njegovo kandidiranje i izbor.  
 

Članak 9. 
 
 Odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća ako je 
sjednici Vijeća nazočna većina njegovih članova, osim o pitanjima za koja je ovim 
Poslovnikom ili Pravilima  Mjesnog odbora propisano da je potrebna drugačija većina 
glasova.  
 

Članak 10. 
 
 Odluke i zaključci na sjednicama Vijeća donose se javnim glasovanjem, osim ako 
ovim Poslovnikom ili Pravilima Mjesnog odbora nije uređeno da se o nekom pitanju ili o 
donošenju nekog akta ili neke odluke glasuje tajno. 
 Ovaj Poslovnik donosi se većinom glasova svih članova Vijeća. 
 

Članak 11. 
 
 Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. 
 Glasački listići iste su veličine, boje i oblika i ovjerene su pečatom Mjesnog odbora. 

Do izrade pečata Mjesnog odbora glasački listići iz prethodnog stavka ovog članka 
ovjeravat će se pečatom Gradskog vijeća Grada Labina. 
 Tajno glasovanje provodi Predsjednik Vijeća, odnosno predsjedatelj uz pomoć dva 
člana Vijeća. 
 

Članak 12. 
 
 Sjednice Vijeća saziva Predsjednik Vijeća. 
 Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima Vijeća, gostima 
i drugim pozvanim osobama, u pravilu pet dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno, kad se radi o hitnim stvarima, Predsjednik može sjednicu Vijeća sazvati i 
telefonom. U tom slučaju, pisani dnevni red predložit će na sjednici Vijeća. 
 O predloženom dnevnom redu, te o eventualnim izmjenama i dopunama dnevnog 
reda, na sjednici Vijeća vodi se rasprava.  
 Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća. 



 Riječ članovima Vijeća Predsjednik Vijeća daje prema redoslijedu prijavljivanja. 
 

Članak 13. 
 
 O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik. 
 Zapisnik sadrži dnevni red sjednice, osnovne podatke o radu sjednice i o iznesenim 
prijedlozima po točkama dnevnog reda, o sudjelovanju članova Vijeća, gostiju i drugih osoba 
u raspravi, o rezultatima glasovanja, te o donesenim odlukama i zaključcima.  
 U zapisnik se unose: redni broj sjednice, podaci o prisutnim i odsutnim članovima 
Vijeća, o prisutnim gostima i drugim osobama, te drugi podaci važni za rad sjednice Vijeća. 
 Zapisnik potpisuje Predsjednik Vijeća odnosno predsjedatelj i zapisničar. 
 

Članak 14. 
 
 Sjednice Vijeća su javne, osim ako Vijeće ne odluči drugačije. 
 O radu Vijeća javnost i građani mogu se obavještavati putem sredstava javnog 
priopćavanja ili putem Oglasne ploče, te na drugi prikladan način. 
 

Članak 15. 
 
 Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom shodno se primjenjuju odredbe 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 10/01.). 
 

Članak 16. 
 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenim 
novinama Grada Labina". 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA RABAC 
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U Rapcu, 18. rujan 2003. 

   PREDSJEDNIK 
                       Vijeća Mjesnog odbora 

                  Vitomir Škandul 
 

 


