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Općinsko vijeće Općine Tribunj na 10. sjednici
od 30. ožujka 2018. godine, donosi
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STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Tribunj

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

Članak 1.
U Statutu Općine Tribunj („Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 1/18) u članku 53. stavku
4. točka 20. briše se.
Članak 2.
Članak 67. mijenja se i glasi:
"Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati 2/3 građana upisanih u popis
birača za područje za koje se predlaže osnivanje
mjesnog odbora, 2/3 članova Općinskog vijeća
te Općinski načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose
građani, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja
Općinskom načelniku.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora podnesenu od strane 2/3 članova
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika mora
podržati potpisom najmanje 2/3 građana
upisanih u popis birača za područje za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora."
Članak 3.
Članak 69. mijenja se i glasi:
"Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu
se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te
adresa prebivališta fizičke osobe), popis s
potpisima i osobnim podacima građana (ime,
prezime, adresa, OIB, broj OI) koji podržavaju
osnivanje mjesnog odbora, predloženom
području i granicama mjesnog odbora, sjedištu
mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te
prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog
odbora."
Članak 4.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst
Statuta Općine Tribunj.
Članak 5.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Tribunj“.

2.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne Novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15), članka 179. stavka 8.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne Novine“ br. 94/13 i 73/17) i članka
36. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 1/18), Općinsko vijeće
Općine Tribunj na 10. sjednici od 30. ožujka
2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/11,
9/11 i 4/14) članak 33. mijenja se i glasi:
“U cilju održavanja čistoće na području
Općine Tribunj, ovom Odlukom se uređuju
način i uvjeti održavanja čistoće na javnim
površinama, te prikupljanje, odvoz i odlaganje
otpada.
Provođenje mjera za postupanje s komunalnim
otpadom osigurava Općina Tribunj sukladno
Odluci o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Tribunj.
Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje poslova prikupljanja komunalnog
otpada donosi program skupljanja i dovoza
otpada, te je sa istim dužna upoznati korisnike
usluge.

