Stranica 18 – Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK TRIBUNJ
24.svibnja 2019.
_________________________________________________________________________________________________

Tonski snimak sjednice objavit će se na
službenim web stranicama Općine Tribunj.
XV.

JAVNOST RADA

Članak 110.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog
vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice
(primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati
mobitel i dr.).
Ako je broj osoba koje prate rad
Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih
mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje
broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Sjednice Vijeća u pravilu se audio-video
snimaju ili prenose video prijenosom uživo putem
mrežnih stranica Općine Tribunj, osim u slučaju
donošenja odluke iz članka 112. ovog Poslovnika.
U slučaju audio-video snimke, ista će se
objaviti na mrežnim stranicama Općine Tribunj.
Odredba iz stavka 4. ovog članka počet će
se primjenjivat od trenutka i na način koji će se
utvrditi Odlukom Općinskog vijeća Općine
Tribunj.
Članak 111.
O radu Općinskog vijeća javnost se
obavještava putem sredstava javnog priopćavanja,
oglasne ploče i objavom na web stranicama
Općine Tribunj.
Najava održavanja sjednice, materijal za
sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu
Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web
stranicama Općine.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 114.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu
osmog (8) dana od dana donošenja, a objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.
Stupanjem na snagu ovog
Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog
vijeća Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 05/13 i 08/15).

KLASA: 012-04/19-01/1
URBROJ: 2182/20-01-19-1
Tribunj, 24. svibnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

3.
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4.,
članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/ 01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15 i 123/17) i
članka 36. Statuta Općine Tribunj (»Službeni
glasnik Općine Tribunj“ broj 1/18 i
4/18)
Općinsko vijeće Općine Tribunj na 20. sjednici
održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave
Općine Tribunj
I. OPĆE ODREDBE

Članak 112.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Iznimno, Vijeće može odlučiti da se sjednica ili
dio sjednice održi bez nazočnosti javnosti,
odnosno da se sa sjednica ako im prisustvuju
izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja, javnost
izvijesti samo o onome o čemu se na sjednici
odluči da će se izvijestiti javnost.
Članak 113.
Radi
što
potpunijeg
i
točnijeg
obavješćivanja javnosti o rezultatima rada
Općinskog vijeća i radnih tijela, može se dati
službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva
priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i
djelokrug općinske uprave Općine Tribunj
organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine
Tribunj (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju
rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednaki
način na muški i ženski rod.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se radi
obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine Tribunj te
povjerenih poslova državne uprave.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Tribunj.
Jedinstveni upravni odjel neposredno
izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih
akata, Općine, zakona i drugih propisa koji se
odnose na djelokrug rada Općine, rješava u
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upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u
skladu sa zakonom.
Općinski načelnik usmjerava djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga odnosno
poslova državne uprave ako su preneseni Općini
Tribunj te nadzire zakonitost njegova rada.
II.
SJEDIŠTE
I
OBILJEŽAVANJE
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u
zgradi sjedišta Općine Tribunj u Tribunju, na
adresi Zamalin 22.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni
upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži
grb Republike Hrvatske, naziv Republika
Hrvatska, Šibensko-kninska županija te naziv
Upravnog tijela - Jedinstveni upravni odjel Općine
Tribunj.
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju
poslova iz svog djelokruga koristi pečat koji sadrži
grb
Republike Hrvatske i naziv:
Republika Hrvatska
Općina Tribunj
redni broj 1
Jedinstveni upravni odjel
Šibensko-kninska županija.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog
odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv
Republika Hrvatska, Šibensko-kninska županija,
Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel,
klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade
akta.

III.
UNUTARNJE
DJELOKRUG RADA
UPRAVNOG ODJELA

USTROJSTVO
I
JEDINSTVENOG

Članak 3.
Unutarnje
ustrojstvo
Jedinstvenog
upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom
poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom,
Statutom Općine Tribunj i drugim propisima ili
općim aktima.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela
obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje
se mogu ustrojiti kao odsjeci.
Odsjeci se u pravilu ustrojavaju za
višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno
međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova
te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije
obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i
povezanost u radu.

Članak 4.
Unutarnje
ustrojstvo
Jedinstvenog
upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela kojeg donosi općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine Tribunj
sukladno zakonima i drugim propisima i to
naročito:
• poslove koji se odnose na društvene
djelatnosti: kulturu, tehničku kulturu i
šport, brigu i odgoj djece predškolske
dobi, osnovno školstvo, socijalnu skrb,
zdravstvo i djelatnost udruga građana,
• poslove koji se odnose na djelatnost
komunalnog
gospodarstva:
izradu
prijedloga programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, izradu
prijedloga programa izgradnje komunalne
infrastrukture, rješavanje upravnih poslova
iz djelatnosti komunalnog gospodarstva,
provedbu komunalnog reda, poslove
komunalnog i prometnog redarstva,
programe održavanja i izgradnje drugih
objekata kojih je vlasnik ili investitor
Općina,
• poslove iz djelatnosti prostornog uređenja
i zaštite okoliša: izradu prijedloga
izviješća o stanju u prostoru, izradu
prijedloga programa za unapređenje stanja
u prostoru, obavljanje poslova vezanih uz
donošenje prostornog plana uređenja
Općine i prostornih planova nižeg reda te
provedbe postupka javne rasprave, izradu
prijedloga programa zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
• poslove pripreme prijedloga akata u
gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Općine: zakupa i prodaje nekretnina,
prijedloga ugovora o zakupu i prodaji
nekretnina,
davanje
prostora
na
privremeno i povremeno korištenje,
• vođenje imovinsko - pravnih postupaka
vezanih uz imovinu Općine,
• poslove
vezane
za
gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske i Općine,
• poslove
vođenja
financijskog
i
materijalnog poslovanja Općine: izrade
prijedloga i izvršavanja proračuna Općine
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•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

te izrada polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Općine,
razrezivanje i naplatu prihoda koji
pripadaju Općini kao jedinici lokalne
samouprave, osim razreza i naplate
prihoda od općinskih poreza povjerenih
Poreznoj
upravi,
obavljanje
računovodstvenih i knjigovodstvenih
poslova, vođenje evidencija o imovini
Općine, vođenje platnog prometa putem
računa
Općine,
vođenje
poslova
osiguranja Općine,
praćenje rada pravnih osoba kojima je
Općina Tribunj osnivač,
opće poslove: opće i kadrovske poslove,
vođenje evidencija iz djelatnosti rada i
radnih odnosa službenika i namještenika
Jedinstvenog
upravnog
odjela,
osiguravanje tehničkih uvjeta za rad u
Jedinstvenom upravnom odjelu, nabavu
opreme i investicijsko održavanje, poslove
prijama i otpreme pošte, vođenje uredskog
poslovanja,
urudžbenog
zapisnika,
poslove arhive,
poslove javne nabave radova, roba i
usluga,
poslove pripreme materijala za održavanje
sjednica
općinskog vijeća
Općine
Tribunj(u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće), radnih tijela Općinskog vijeća,
praćenje rada na sjednicama, izradu
zapisnika i akata koje donosi Općinsko
vijeće i radna tijela Općinskoga vijeća, te
općinski načelnik Općine Tribunj (u
daljnjem tekstu: općinski načelnik),
pripremu i dostavu donijetih akata za
objavu,
pružanje stručne pomoći predsjedniku
Općinskog vijeća i općinskom načelniku,
davanje pravnih i stručnih mišljenja u vezi
s radom Općinskog vijeća i općinskog
načelnika,
poslove u svezi ostvarivanja prava na
pristup informacijama,
pripremu i izradu projekata i programa
suradnje sa subjektima s područja
Europske unije, poslove povezane s
kandidiranjem projekata za financiranje od
strane europskih i drugih fondova,
poslove u vezi Savjeta mladih,
poslove javne nabave roba, radova i
usluga- zaštitu na radu, zaštitu podataka,
zaštitu od požara, vatrogastva i civilne
zaštite, razvojem civilnog društva,
ljudskihprava, ravnopravnosti spolova,
i druge poslove u skladu sa zakonom.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 6.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje općinski načelnik.
Pročelnik je odgovoran za zakonit,
pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog
odjela kao i za izvršenje zadataka i poslova iz
njegove nadležnosti.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a
najduže do njegova povratka na posao, Općinski
načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog
upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za
raspored na to radno mjesto privremeno imenovati
privremenog pročelnika.
Općinski načelnik može u svako doba
opozvati privremenog pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike
raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima
položaj čelnika tijela određen propisima o
službeničkim i radnim odnosima.
Postupak zbog povrede službene dužnosti
protiv pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
pokreće općinski načelnik.
Članak 7.
Unutarnje
ustrojstvo,
sistematizacija
radnih mjesta , nazivi i opisi poslova radnih
mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna
mjesta, broj izvršitelja i druga organizacijska
pitanja djelovanja rada Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog
djelokruga neposredno izvršava provedbu općih i
pojedinačnih akata tijela Općine Tribunj, predlaže
mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere
za unapređenje i poboljšanje stanja u pojedinim
područjima samoupravnog djelokruga Općine
Tribunj te obavlja i druge poslove koji su mu
zakonom stavljeni u djelokrug rada.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju
općih akata donosi pojedinačne akte kojima
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 2.
ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku, ako posebnim
zakonom nije drugačije propisano.
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Članak 9.
Upravne, stručne i ostale poslove u
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
obavljaju
službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne
poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju
pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za
nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela.
Povjerene
poslove
službenici
i
namještenici dužni su obavljati savjesno,
pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske,
zakona i drugih propisa, općih akata i pravila
struke te Etičkog kodeksa službenika i
namještenika Općine Tribunj.

V.
ODGOVORNOST
UPRAVNOG ODJELA

JEDINSTVENOG

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad
odgovara općinskom načelniku.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Općinski načelnik će donijeti Pravilnik o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela iz
članka 4. ove Odluke u roku od 30 dana od
stupanja na snagu ove Odluke.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 17/06).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Tribunj«.
KLASA: 030-01/19-10/2
URBROJ:2182/20-01-19-1
Tribunj, 24. svibnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

(“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 01/18 i
04/18), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na svojoj
20. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2019.
godine, donosi
ODLUKU
o upravljanju i održavanju tržnice na malo
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se upravljanje i
održavanje komunalne djelatnosti “tržnice na
malo” na području Općine Tribunj.
Članak 2.
Poslove upravljanja i održavanja “tržnice
na malo” obavlja trgovačko društvo u vlasništvu
Općine Tribunj - Mjesno poduzeće d.o.o. sa
sjedištem u Tribunju, Zamalin 22, OIB:
46549553492 (u daljnjem tekstu: Upravitelj), na
neodređeno vrijeme.
Članak 3.
Pod “tržnicom na malo” razumijeva se
upravljanje i održavanje prostora i zgrada
izgrađenih na adresi Ribarska 14a u Tribunju u
kojima se u skladu s općim uvjetima pružaju
usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama
i drugim proizvodima, kao i prostora i zgrada na
području općine Tribunj čiji je koncesionar
Mjesno poduzeće d.o.o..
Poslovi
upravljanja
i
održavanja
obuhvaćaju:
• uređenje prostora za organiziranje tržnice
(označavanje prostora za zakup, organizaciju
smještaja
zakupoprimca prostora),
• uređenje pratećih prostora potrebnih za
organiziranje tržnice, a sukladno važećim
zakonskim
propisima,
• utvrđivanje općih uvjeta/tržnog reda i
briga o primjeni istih,
• brigu o osiguranju slobodnog i
nesmetanog kretanja roba i ljudi,
• održavanje prostora na kojem se obavlja
djelatnost “tržnice na malo” (uklanjanje smeća i
otpadaka
nakon završetka rada tržnice,
čišćenje i uklanjanje snijega i sl.).

4.
Na temelju članka 26. stavka 2. i članka
133. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i
110/18), i članka 36. Statuta Općine Tribunj

Članak 4.
Upravitelj je obvezan osigurati redovito i
kontinuirano obavljanje komunalne djelatnosti

