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Na temelju članka 15 stavak 2 Statuta Županijske lučke uprave Rab, Upravno vijeće na sjednici 

održanoj 31. listopada 2019. godine donosi 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 

LUČKE UPRAVE RAB 

 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab (KLASA: 342-21/18-02/4, 
UR.BROJ: 20-09-KM/18-4) koji je donesen 20. rujna 2018. godine Članak 21 mijenja se i glasi: 

„Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća. Sjednice Upravnog vijeća mogu biti 
redovne ili izvanredne (žurne).  

Redovne sjednice održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.  

Izvanredne (žurne) sjednice održavaju se u slučajevima posebne žurnosti, prema potrebi, a mogu se 
sazvati iz opravdanih razloga koji moraju biti takve naravi da ne trpe daljnju odgodu. 

Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži 
najmanje dva člana Upravnog vijeća ili ravnatelj. 

Ako predsjednik Upravnog vijeća ne postupi po odredbi iz prethodnog stavka u roku od 15 dana od 
dana zaprimanja zahtjeva, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Lučke uprave, 
sjednicu Upravnog vijeća ovlašten je sazvati ravnatelj.“ 

Članak 2. 

Iza članka 34. dodaje se glava VI. ELEKTRONIČKE SJEDNICE na način da glasi: 

„VI. ELEKTRONIČKE SJEDNICE 

Članak 35. 

Elektronička sjednica je poseban način održavanja izvanredne (žurne) sjednice Upravnog vijeća, na 
kojoj niti jedan član Upravnog vijeća nije fizički prisutan i na kojoj se ne provodi rasprava, već se 
putem elektroničke pošte svaki član Upravnog vijeća pojedinačno izjašnjava o prijedlozima odluka ili 
zaključaka onako kako ih je formulirao ovlašteni podnositelj.  

Elektroničku sjednicu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili na vlastitu inicijativu ili na pisani i 
obrazloženi zahtjev kojeg mogu dati najmanje tri člana Upravnog vijeća ili ravnatelj  (u daljnjem 
tekstu: ovlašteni podnositelj), a tehnički provodi ravnatelj. 

Zahtjev se podnosi elektroničkom poštom predsjedniku Upravnog vijeća. 

Postupajući po primljenom nalogu, ravnatelj će uputiti  poziv za elektroničku sjednicu svim 
članovima Upravnog vijeća. 

Članak 36. 

O opravdanosti razloga za sazivanje i održavanje izvanredne (žurne) sjednice kao elektroničke 
sjednice, odlučuje predsjednik Upravnog vijeća samostalno, bez glasovanja Upravnog vijeća o tome. 

Na elektroničkoj sjednici se ne provodi rasprava. 

Glasovanje na elektroničkoj sjednici provodi se pisanim izjašnjavanjem članova Upravnog vijeća "ZA", 
"PROTIV" ili "SUZDRŽAN", putem elektroničke pošte, o prijedlozima odluka i zaključaka kako ih je 
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formulirao ovlašteni podnositelj, prema redoslijedu točaka dnevnog reda od prve prema posljednjoj, 
na isti način kao i kada se glasuje na redovnoj sjednici. 

Ako član Upravnog vijeća ne dostavi ili ne dostavi u ostavljenom roku rezultate svog glasovanja na 
adresu elektroničke pošte ravnatelja, smatra se da je takav član Upravnog vijeća odsutan sa 
sjednice.  

Članak 37. 

Ravnatelj je dužan odmah po okončanju glasovanja na elektroničkoj sjednici, sastaviti službenu 
zabilješku o rezultatima provedenog glasovanja (u daljnjem tekstu: službena zabilješka) te sačiniti 
zapisnik o tehničkoj provedbi elektroničke sjednice kojem obvezno prilaže isprinte pristiglih rezultata 
glasovanja svakog pojedinog člana Upravnog vijeća, na način da je iz isprinta vidljiva adresa 
elektroničke pošte pošiljatelja i primatelja, datum i vrijeme zaprimanja, te rezultati glasovanja člana 
Upravnog vijeća o svakom pojedinom prijedlogu odluke ili zaključka prema točkama dnevnog reda 
elektroničke sjednice, od prve prema posljednjoj. 

Ravnatelj je dužan svoju službenu zabilješku i zapisnik o tehničkoj provedbi elektroničke sjednice sa 
svim prilozima, dostaviti elektroničkom poštom predsjedniku i svim članovima Upravnog vijeća, u 
najkraćem mogućem roku i bez odgađanja. 

Članak 38. 

Smatra se da je Upravno vijeće na elektroničkoj sjednici donio odluku ili zaključak, ako je ista 
usvojena većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća, pristiglih na adresu elektroničke 
pošte ravnatelja.“ 

Članak 3. 

Članci 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 postaju članci 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 i ostaju nepromijenjeni.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 

KLASA: 342-21/18-02/09 

Ur.broj: 2170/01-19/02-1-20 

Rab, 31. listopada 2019. godine 
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