
                 
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
       ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
        Predsjednik Gradskog vijeća 
          Il Presidente del Consiglio municipale 
 

Klasa-Classe: 023-01/20-01/62 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-20-1 
Rovinj- Rovigno, 15. travnja 2020.  

 
          - vijećnicima Gradskog vijeća  

  Grada Rovinja-Rovigno 
                                                   - gradonačelniku 

 
  
Temeljem odredaba članka 28. i članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-
Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 4/18), a sukladno Uputi Ministarstva 
uprave (Klasa: 023-01/20-01/114, Urbroj: 515-05-02-01/1-20-1 od dana 13. ožujka 2020.)  

 
SAZIVAM HITNU 

3/2020 SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA 

 
I. Iz razloga nemogućnosti „fizičkog“ održavanja hitne sjednice Gradskog vijeća iz 

razloga epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 te s time povezane 
zabrane okupljanja, sukladno Uputi Ministarstva uprave (Klasa: 023-01/20-01/114, 
Urbroj: 515-05-02-01/1-20-1 od dana 13. ožujka 2020.) sjednica Gradskog vijeća 
saziva se, organizira i održat će se putem elektroničke pošte (e-sjednica) s početkom 
u 10:30 sati u četvrtak dana 16. travnja 2020. godine. 

II. Materijal za sjednicu dostavlja se elektroničkim putem kao prilog e-poruke svim 
vijećnicima Gradskog vijeća na službeno prijavljene e-mail adrese, uz predloženi 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije 

Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, 
Općine Kanfanar i Općine Žminj. 

 

III. Molim vijećnike da se u vremenskom razdoblju od 10:30 do 11:00 sati u četvrtak dana 
16. travnja 2020. putem e-pošte na e-mail adresu pročelnice Ureda Gradskog vijeća i 
gradonačelnika maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr obavezno izjasne o prihvaćanju 
predloženog dnevnog reda sa „za“ ili „protiv“, o čemu će pročelnica putem e-pošte 

obavijestiti  Predsjednika vijeća i sve vijećnike. 
IV. Uz pretpostavku prihvaćanja dnevnog reda potrebnom većinom glasova, određuje se 

razdoblje od 11.00 do 11:30 sati istoga dana, 16. travnja 2020., za razmatranje 
predložene točke dnevnog reda te za dostavljanje eventualnih prijedloga i primjedbi na 
e-mail adresu pročelnice Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika 
maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr, a koja će odmah po isteku roka eventualne 
prijedloge i primjedbe dostaviti predlagatelju, Predsjedniku vijeća i svim vijećnicima. Za 
naknadno pristigle primjedbe i prijedloge smatrat će se da nisu dostavljeni. 

V. Nakon očitovanja predlagatelja/gradonačelnika te dostavljanja istog Predsjedniku 
vijeća i svim vijećnicima do 12:00 sati istoga dana, određuje se glasovanje u razdoblju 
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12:00 do 12:30 sati dana 16. travnja 2020. unutar kojeg se vijećnici putem e-pošte 
moraju izjasniti glasaju li „za“, „protiv“ ili su „suzdržani“ oko prihvaćanja predložene 

točke dnevnog reda. Ukoliko se vijećnici do isteka određenog im roka ne izjasne niti 
„za“ niti „protiv“, smatrat će se da su se izjasnili kao „suzdržan“, bez mogućnosti 
naknadnih promjena. 

VI. O pristiglim rezultatima izjašnjavanja, odnosno glasovanja vijećnika putem e-pošte 
pročelnica Ureda sačinit će odgovarajući zapisnik te o istome izvijestiti Predsjednika 
vijeća koji utvrđuje rezultate glasovanja što se evidentira u zapisniku, a potom 
pročelnica do 16:00 sati u četvrtak 16. travnja 2020. zapisnik o rezultatima glasovanja 
dostavlja Predsjedniku vijeća, svim vijećnicima i gradonačelniku, uz objavu 
odgovarajućih odluka Gradskog vijeća u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja-
Rovigno. Trenutkom slanja zapisnika s rezultatima glasovanja svima prethodno 
navedenima, e-sjednica smatra se završenom. 

 
 
Molim sve vijećnike da u četvrtak 16. travnja 2020. u vrijeme naznačeno u ovom pozivu budu 
obavezno uz svoj tablet/računalo s aktivnom wi-fi vezom te da učestalo pregledavaju svoju e-
poštu kako bi se sjednica putem e-pošte mogla uspješno održati te razmotriti i usvojiti 
predloženi dnevni red. 
Eventualna pojašnjenja u svezi ove e-sjednice mogu se dobiti od pročelnice Ureda Marie 
Črnac Rocco na e-mail maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr ili telefonski broj 805 230. 
 

 

 
Predsjednik Gradskog vijeća 

              Valerio Drandić, v.r. 
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