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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ
07. kolovoza 2019.
_________________________________________________________________________________________________
U slučaju izostanka kojeg ponuditelja s
valjanom
istovjetnom
ponudom,
usmeno
nadmetanje provest će se na mjestu i u vrijeme
koje odredi Povjerenstvo o čemu će se ponuditelji
koji su sudjelovali na natječaju i ponudili jednak
najviši iznos cijene obavijestiti pisanim putem.
Usmeno javno nadmetanje okončat će se
po isteku dvije minute od davanja zadnje
najpovoljnije ponude.
VI.
Ponuditelji se će obavijestiti o rezultatima
provedenog Javnog natječaja u roku od 8 (osam)
dana od dana donošenja odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Općina Tribunj i najpovoljniji ponuditelj
sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine
najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana
donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja
Ugovor o kupoprodaji zaključit će općinski
načelnik Općine Tribunj.
VII.
Odabrani ponuditelj je dužan ugovorenu
cijenu platiti jednokratno u roku od 30 (trideset)
dana od dana sklapanja ugovora na žiro račun
Općine Tribunj.
U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja
ugovorene cijene, izabrani ponuditelj - kupac je
dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku
zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja, koja se
obračunava od dana dospijeća do dana plaćanja.
Općina Tribunj raskinut će kupoprodajni
ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu ukoliko
izabrani ponuditelj - kupac zakasni s plaćanjem
kupoprodajne cijene više od 30 (trideset) dana od
isteka roka u kojemu je istu bio dužan platiti.
Kupoprodajni ugovor će sadržavati odredbu
po kojoj će Općina Tribunj kupcu izdati tabularnu
ispravu, rad uknjižbe njegova prava vlasništva u
zemljišne knjige, tek nakon što kupac u cijelosti
isplati ugovorenu cijenu.

X.
Zainteresirane osobe mogu za vrijeme
trajanja Javnog natječaja obići nekretninu koja je
predmet ovog natječaja samostalno ili u dogovoru
s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Tribunj,
uz prethodnu najavu na kontakt broj telefona:
022/446-349.
KLASA: 944-15/19-01/7
URBROJ: 2182/20-01-19-2
Tribunj, 29. srpnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNIK
Slobodan Ukić

II.
OPĆINSKI NAČELNIK
1.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
Novine", broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 30. i 31.
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“, broj 74/10 i 125/14) i članka 50. Statuta
Općine Tribunj ("Službeni glasnik Općine
Tribunj", broj 1/18 i 4/18), na prijedlog pročelnice
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj,
Općinski načelnik Općine Tribunj, dana 07.
kolovoza 2019. godine, donosi

VIII.
Općina Tribunj zadržava pravo da ne
izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se
Javni natječaj poništava bez navođenja posebnog
obrazloženja.

IZMJENU PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

IX.
Porez na promet nekretnina, druge poreze i
eventualne pristojbe podmiruje kupac.

U Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni glasnik
Općine Tribunj“ broj 7/19; u daljnjem tekstu:

Članak 1.
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_________________________________________________________________________________________________
Pravilnik) Dodatak 1. Sistematizacije radnih
mjesta, točka 6. Viši stručni suradnik za financije,
potrebno stručno znanje mijenja se i glasi:
„POTREBNO STRUČNO ZNANJE, Magistar
struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, samostalan rad na
računalu, položen državni stručni ispit, probni rad
3 mjeseca.“.
Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju
neizmijenjene na snazi.
Članak 3.
Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“.

KLASA: 119-01/19-01/2
URBROJ: 2182/20-03-19-2
Tribunj, 07. kolovoza 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Grubelić mag.oec.

