
Na temelju članka 35. 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 i 144/20) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 

10. ožujka 2022. godine donosi sljedeću  

 

 

STATUTARNU ODLUKU  

O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BARBAN 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21) u 

članku 44. u stavku 3. iza riječi“ nadležnom upravnom tijelu“ dodaje se riječ „županije“ tako 

da isti sada glasi: 

 

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.“ 

 

Članak 2. 

U članku 44. u stavku 4. Statuta Općine Barban briše se riječ „konačnih“ tako da isti sada glasi: 

 

„U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 

2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.“ 

 

Članak 3. 

Članak 47. Statuta Općine Barban mijenja se i glasi: 

 

„Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika 

upravnih tijela. 

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi 

poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga 

pitanja od značaja za rad upravni tijela  u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice.“ 

 

Članak 4. 

U Statutarnoj odluci o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Barban, u odredbama članaka 

34. točka 25., članka 48. i članka 52. Statuta, riječ „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuje se 

riječima „Upravni odjeli Općine Barban“. 

 

S obzirom na navedeno članak 34. točka 25. Statuta Općine Barban sada glasi: 

„ imenuje i razrješava pročelnike Upravnih odjela Općine Barban“. 

 

Članak 48. Statuta Općine Barban sada glasi: 

„Upravnim odjelima Općine Barban upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja 

imenuje Općinski načelnik. 

Pročelnici  za svoj rad odgovaraju Općinskom načelniku.“ 

 



Članak 52. Statuta Općine Barban sada glasi: 

„Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Upravnih odjela Općine Barban je javan.“ 

 

Članak 5. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Barban“. 
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Barban, 10. ožujka 2022. godine 
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