
 

 

 

 

           
 
REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA                                                                                 

GRAD LABIN 
Gradonačelnik 
 
Labin, 20. siječanj 2021. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA 

n/r predsjednici ENI MODRUŠAN 
 

  
Poštovani, 
 
 temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, 
broj 9/90., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), 
prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Poslovničke odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina. 
 
 Izvjestiteljica koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela biti će 
Loreta Blašković, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i 
opće poslove. 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

 Valter Glavičić, v.r. 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće 
2. Arhiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
         
REPUBLIKA HRVATSKA PRIJEDLOG 
ISTARSKA ŽUPANIJA  

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-01/ 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin,_______ 2021. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-
pročišćeni tekst), 137/15, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina 
(“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – 
pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _______ 2021. godine, 
donosi 
 

POSLOVNIČKU ODLUKU  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA  

GRADA LABINA 

 

Članak  1. 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 
10/09., 8/13., 3/18., 1/19. i 5/19.-pročišćeni tekst), u članku 13. stavku 5. riječi: „njegovi 
zamjenici“ zamjenjuju se riječima: „njegov zamjenik“. 

 

Članak 2. 

U članku 17. u stavku 1. riječ: „zamjenici“ zamjenjuje se riječju: „zamjenik“. 

 

Članak 3. 

U članku 39. u stavku 2.riječ: „središnjeg“ briše se, a riječi: „njegove zamjenike“ zamjenjuju 
se riječima: „njegovog zamjenika“. 

 
Članak  4. 

U članku 40.a. u stavku 1. riječ: „središnjeg“ briše se. 

U stavku 2. riječ: „središnjeg“ briše se, a riječi: „njegove zamjenike“ zamjenjuju se riječima: 
„njegovog zamjenika“. 

 

Članak 5. 

U članku 41. stavak 1. riječ: zamjenicima“ zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“. 

U stavku 8. riječ: „zamjenici“ zamjenjuje se riječju: „zamjenik“. 



 

 

 

 

Članak 6. 

U članku 42. stavak 1. riječ: zamjenicima“ zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“. 

 
Članak 7. 

 
U članku 52. stavak 4. riječ: zamjenicima“ zamjenjuje se riječju: „zamjeniku“. 

 
Članak 8.  

 
U članku 59. stavak 4. briše se. 
 

Članak 9. 
 

U članku 62. stavak 2. alineja 3. i 4. mijenjaju se i glasi: 
„- proračun, izmjene i dopune proračuna ili odluku o privremenom financiranju 
-polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“. 
 

Članak 10. 
 
U članku 78. iza stavka 1. dodaje se novi 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 stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5. 
                                                                                                                   

Članak 11. 
 
Ove Izmjene Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Labina“. 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                       PREDSJEDNICA  

Gradskog vijeća  
 
 Eni Modrušan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE 
 
 I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA  
Temelj donošenja Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina sadržan je u odredbama 
članku 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 
33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/13.–
pročišćeni tekst, 137/15.–ispravak, 123/17., 98/19., 144/2020, dalje: ZLPRS) i članku 31. 
Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 
3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), kojima je utvrđena nadležnost predstavničkog 
tijela jedinica lokalne samouprave za donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Paralelno 
sa ZLPRS donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne 
novine br. 144/2012., 121/2016., 98/2019., 42/2020. i 144/2020., dalje: ZLI), kojim zakonom 
se uređuju izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. 
Člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 144/2020), koji je stupio na snagu dana 24.12.2020. godine, propisano je da 
su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge 
opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.  
 
II PITANJA KOJA SE USKLAĐUJU IZMJENAMA POSLOVNIKA 
Člankom 1.- 7. Izmjena Poslovnika (sukladno članku 41.st.2.ZLPRS) - mijenjaju se članci 13., 
17., 39., 40.a, 41., 42., 52. Poslovnika te se riječi „zamjenici mijenjaju u riječ „zamjenik“, s 
obzirom na propisan broj zamjenika gradonačelnika. Zakonom (ZLPRS) propisano je da u 
jedinici lokalne samouprave koja ima više od 10.000 do 100.000 stanovnika gradonačelnik ima 
jednog zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s njim na neposrednim izborima 
sukladno posebnom zakonu.  
Člankom 9. Izmjena Poslovnika usklađuje se sa člankom 40. poslovnika o potrebnoj većini 
glasova svih vijećnika kod izglasavanja akata koji se tiču donošenja proračuna i izvještaja 
proračuna. 
Uz članak 10. Izmjena Poslovnika (u vezi članka 37. stavak 5. ZLPRS) - elektronski način 
održavanja sjednice Gradskog vijeća, 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 
Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati videokonferencijom ili elektronskim putem. Radi 
se o načinu održavanja sjednice koji u trenutnim okolnostima omogućava funkcioniranje 
predstavničkih tijela u cilju sprječavanja moguće blokade rada zbog mjera stožera civilne 
zaštite u svrhu sprječavanja širenja virusa ili drugih sličnih situacija. Dakle radi se o iznimci, 
budući je važećim zakonom o lokalnoj samoupravi do sada bilo propisano samo to da 
predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina članova 
tog tijela tj. prisutnost vijećnika je pretpostavka održavanja sjednice te ni iz jedne odredbe nije 
proizlazio neki drugi način i mogućnost održavanja sjednice. U ovom prelaznom razdoblju 
radilo se prema Uputi resornog ministarstva državne uprave pa je novonastale situacije bilo 
nužno regulirati Zakonom pa tako i općim aktima Grada. 
 
III FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  
Za provedbu predloženih Izmjena Poslovnika nije potrebno osigurati dodatna financijska 
sredstva u Proračuna Grada Labina.  
 

GRADONAČELNIK 
 

Valter Glavičić, v.r. 
Izradila: Loreta Blašković  
pročelnica UO za poslove Gradonačelnika,  
Gradskog vijeća i opće poslove 


