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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-

Visinada br. 2/19-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici 

održanoj dana ____ rujna 2021. godine, donijelo je 

 IZMJENE POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

 

Članak 1. 

U članku 2. stavak 4. Poslovnika (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19-

pročišćeni tekst) nakon riječi „…domovino“, dodaju se  riječi „i himna Istarske županije 

„Krasna zemljo.“. 

 

Članak 2. 

U članku 10. stavku 1. Poslovnika briše se riječ „dva“. 

U stavku 2. istog članka riječ „potpredsjednike“ zamjenjuje se riječju „potpredsjednika“. 

Stavak 3. istog članka mijenja se i glasi „Predsjednik i potpredsjednik biraju se na prijedlog 1/3 

vijećnika." 

 

Članak 3. 

Mijenja se članak 13. na način da isti sada glasi: 

„Potpredsjednik vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

Potpredsjednik pomaže predsjedniku u radu i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz 

njegovog djelokruga. 

Predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice 

Općinskog vijeća pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja stručne poslove 

za Općinsko vijeće.“ 

 

Članak 4. 

Mijenja je stavak  2. članka 54. na način da isti sada glasi: 

„Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 

vijećnicima  7 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se 

može skratiti.“ 

 

Članak 5. 

U članku 74. st. 1. riječ „potpredsjednike“ zamjenjuje se riječju „potpredsjednika“.  

 

Članak 6. 

Mijenjaju je stavak 1. i 2. članka 75. na način da isti sada glase: 
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„Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja 

poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.“ 

 

Članak 7. 

Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Vižinada-Visinada. 

Članak 8. 

Ove izmjene Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Općine Vižinada-Visinada. 

 

 

KLASA: 011-01/21-01/06 

URBROJ: 2167/05-01-21-…. 

Vižinada-Visinada,  ………….. 2021. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

 

 

  PREDSJEDNIK  

                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Oliver Arman 


