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Trpanj, 03.03. 2021. 

 

       OPĆINSKOM VIJEĆU  

               -vijećnicima-   

 

 

PREDMET:                 Obrazloženje uz prijedlog Odluke o 1. Izmjenama I dopunama  

   Poslovbnika Općinskog vijeća  

 

PREDLAGATELJ:    Komisija za izradu Statuta, Poslovnika i normativnu djelatnost    
                                     (članak 42. Statuta Općine Trpanj Trpanj                                    

      (Službeni glasnik  Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/13, 14/13 i  

                                     7/18, 7/20 i 11/19-pročišćeni tekst)  

 

IZVJESTITELJ:  Jedinstveni upravni odjel, pročelnica 

 

            O b r a z l o ž e nj e  
 

PRAVNI TEMELJ: 

Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S) propisana je 

obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 

stupanja na snagu ZIDZLP(R)S usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama 

ZIDZLP(R)S. ZIDZLP(R)S. Navedeni Zakon je stupio je na snagu 24. prosinca 2020. godine.  

U važećm Poslovniku bilo je potrebno: 

1. Izmijeniti odredbe Poslovnika u kojima se uređuje odnos načelnika i Vijeća, s obzirom da 

je ovim izmjenama utvrđeno da jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 

stanovnika mogu birati samo načelnika,  ne i zamjnika kao što je to bilo do sada. 

Također je Člankom 19. ZIDZLP(R)S  propisano  da u onim jedinicama lokalne samouprave 

u kojima bira samo načelnik (jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 

stanovnika), načelnika zamjenjuje privremeni zamjenik kada nastupe okolnosti zbog kojih je 

načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugog razloga 

spriječenosti. Privremenog zamjenika na početku mandata imenuje načelnik iz reda 

pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova Vijeća.  

2. Dalje je trebalo dopuniti Poslovnik odredbama kojima će se urediti osiguranje praćenja 

rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici Vijeća  koja se održava elektroničkim 

putem. Ove odredbe potrebno je prilagoditi tehničkim mogućnostima jedinice lokalne 



samouprave. Članak 11. ZIDZLP(R)S propisuje da se 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, sjednice Vijeća iznimno mogu održati elektroničkim 

putem, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. 

Sjednice Vijeća mogle su se i do sada sazivati elektroničkim putem, ali se nisu mogle 

održavati elektroničkim putem. Iznimno, u vrijeme pandemije COVID- 19 sjednice 

predstavničkih tijela održavane su elektroničkim putem sukladno Uputi za postupanje 

Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ; 515-05-02-01/1-20-1 od 

13.3.2020. i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Članak 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) 

propisano je da 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 

ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 

gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike 

Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Također je člankom 8. ZIDZLP(R)S  smanjen broj vijećnika, odnosno u JLS do 1.000 

stanovnika u koju skupinu spada Općina Trpanj, propisano je da Vijeće ima 7 umjesto 

dosadašnji 9 članova, sa čime je također valjalo uskladiti Poslovnik. 

Nastavno na ovu izmjenu valjalo je u svim okolnostima prilagoditi i broj vijećnika koji ima 

određena prava iz Poslovnika, koji je do sada bio određen mjerom „1/3“ vijećnika, a što je 

predloženim izmjenama, određeno na „4“ vijećnika s obzirom da bi 1/3 vijećnika od ukupno 7 

bila faktički neodrediva (2,3 vijećnika). O tome se također može još izdiskutirati, a 

predlagatelj je smatrao da je s obzirom na sve naprijed navedeno „4“ vijećnika optimalan 

prijedlog. 

 

        Pročelnica  

        Nada Ivanković 

 

 


