
 

 

 

 

 

 
         
REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-01/3 
URBROJ: 2144/01-01-21-1 
Labin, 28. siječanj 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 28. siječnja 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, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


