Stranica 2 – Broj 8
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ
31. srpnja 2019.
_________________________________________________________________________________________________

1.
Na temelju članka 36. Statuta Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“,
broj 1/18 i 4/18), a u svezi s člancima 5.t.13,
9. st. 2 i 33. st. 2 Odluke o uređenju prometa
na području Općine Tribunj („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/09 i
„Službeni glasnik Općine Tribunj“ 8/17)
Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj 21.
sjednici, održanoj dana 29. srpnja 2019.
godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima kretanja dostavnih vozila i
vozila s dozvolom u ulicama
Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u
Tribunju
Članak 1.
U periodu od 01. lipnja do 30. rujna u
pješačkoj zoni u ulicama Badnje, Donja riva,
Punta i Gornja riva u Tribunju dopušta se
kretanje dostavnih vozila i vozila s dozvolom
u vremenskom periodu od 06 do 16.00 sati.
Vozila navedena u stavku 1. ovog
članka mogu se na poluotoku maksimalno
zadržati 15 minuta. Duže zaustavljanje i
parkiranje vozila nije dozvoljeno.
Članak 2.
Dozvola iz članka 1. stavka 1. ove
Odluke u pravilu se izdaje vlasnicima
stambenih objekata, odnosno korisnicima
poslovnih prostora na poluotoku, a temeljem
njihova pisanog zahtjeva i to za vozilo koje
posjeduju, što se sve dokazuje propisanom
dokumentacijom.
Dozvolu izdaje Jedinstveni upravni
odjel Općine Tribunj.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Tribunj“. Stupanjem na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima
kretanja vozila s posebnom dozvolom u
ulicama Badnje, Donja riva, Punta i Gornja

riva u Tribunju („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 5/15 i „Službeni
glasnik Općine Tribunj“ broj 1/15).
KLASA: 340-01/19-01/6
URBROJ: 2182/20-01-19-2
Tribunj, 29. srpnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PREDSJEDNIK
Slobodan Ukić

2.
Na temelju članka 10. stavak 1. i
članka
12.
stavak
1.
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“,
broj 20/18 i 115/18), članka 4. stavka 1.
Pravilnika
o
agrotehničkim
mjerama
(„Narodne novine“, broj 22/19) i članka 36.
Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 1/18 i 4/18), Općinsko
vijeće Općine Tribunj, na svojoj 21. sjednici,
održanoj dana 29. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području
općine Tribunj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom
Odlukom
propisuju
se
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, kao i mjere zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na
području općine Tribunj (u daljnjem tekstu:
Općina).

