
Na temelju članka 78., 79. i 87. Zakona o lokalnim izborima  (Narodne novine broj 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20), članaka 25., 35. i 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 82. Poslovnika Općine Barban 

od 14.03.2013.godine i  članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 22/13 i 12/18)  Općinsko vijeće Općine Barban na svojoj 35. sjednici održanoj 22. veljače 

2021.godine donosi sljedeću  

ODLUKU  

O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BARBAN 

 

Članak 1. 

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Barban („Službene novine“ Općine Barban 

broj 22/13, dalje: Poslovnik Općinskog vijeća) članak 2. stavak 1. mjenja se i glasi: 

 

„ Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove 

predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti.Ako u jedinici nije imenovan pročelnik 

upravnog tijela nadležan za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje 

poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave 

nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“ 

 

 U članku 2. Poslovnika Općinskog vijeća iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi; 

 

 „ Prva, konstituirajuća sjednica predstvaničkih tijela jedinica sazvat će se u roku od 30 

dana od dana objave konačnih rezultata izbora.“ 

 

 U članku 2. Poslovnika Općinskog vijeća  dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., 

dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. i dosadašnji stavak 

5. postaje stavak. 6. 

 

Članak 2. 

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Barban u članku 86. iza stavka 1. dodaje se 

stavak 2. koji glasi: 

 „ U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme 

trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.“ 

 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., dosadašnji 

stavak 4. postaje stavak 5., dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. i dosadašnji stavak 6. postaje 

stavak 7.  

 

 

 



Članak 3. 

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Barban u članku 50. iza stavka 2. dodaje se 

novi stavak 3. koji glasi: 

 „Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine Barban predlagati donošenje općeg 

akta ili rješavanja određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga Općine Barban od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom i 

Statutom Općine Barban. 

 O prijedlogu i peticiji iz prethodne točke  Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim 

mogućnostima Općine Barban. 

 Način podnošenja prijedlga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se 

općim aktima Općine Barban u skladu sa Zakonom i Statutom.“ 

 

Članak 4. 

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Barban u članku 16. iza stavka 3. dodaje se novi 

stavak 4. koji glasi: 

 „Općinski vijećnik ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

 

Članak  5. 

 

 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Barban u članku 20. dodaju se novi stavci 2. i 

3. koji glase: 

 „ Općinski vijećnik ne može istovremeno biti privremeni zamjenik  Općinskog 

načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih 

razloga spriječenosti, zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen 

obavljati dužnost. 

 Vijećniku  kojeg je Općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika Općinskog 

načelnika u slučajevima predviđenim Zakonom, mandat miruje po sili zakona od dana od kada 

je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti.“ 

Članak 6. 

 

 Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Barban stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Barban. 
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