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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pašman,_.___ 2022. 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 

tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31.  Statuta Općine Pašman 

(„Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pašman na svojoj _. 

sjednici održanoj dana _. _ 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA  

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN 

 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 1/21) 

članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, 

komunalni sustav i financije Općine Pašman ili službenik kojeg on ovlasti. U slučaju da 

pročelnik upravnog odjela nije imenovan, konstituirajuću sjednicu saziva čelnik tijela državne 

uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“ 

 

Članak 2.  

U članku 6. stavku 3. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravni odjel 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 3. 

U članku 19. stavku 1. podstavku 11 riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuju se 

riječima: „Upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 4. 

Članak 45. stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Pročelnici upravnih odjela Općine Pašman prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća kada su 

na dnevnom redu pitanja iz djelokruga rada upravnog odjela, te po potrebi daju objašnjenja, 

kao i odgovore na pitanja članova Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 5. 

U članku 52. stavku 2. podstavku 6. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se 

riječima “upravnih odjela“. 

 

Članak 6. 

U članku 54. stavku 2. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima “upravnih 

odjela“. 
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Članak 7. 

U članku 67. stavku 3. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima “Upravni odjel 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 8. 

U članku 72. stavku 2. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima “Upravni odjel 

za opće poslove, komunalni sustav i financije“. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pašman stupa na snagu osmog 

dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Pašman.  

 

 

 

                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

       Šime Jureško 

 

 

 

 

 

 

 

 


