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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ

Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj 27.
sjednici, održanoj dana 6. svibnja 2020. godine,
donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o plaćama i naknadama
dužnosnika Općine Tribunj
Članak 1.
U Odluci o plaćama i naknadama
dužnosnika Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 4/15 i „Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 3/15) u članku 2. iza
stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„Iznimno od stavka 2. ovog članka, a s
ciljem
umanjenja
negativnih
posljedica
uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
uzrokovane
koronavirusom
SARS-CoV-2,
osnovica za obračun plaće dužnosnika umanjuje se
za 30% od utvrđenog iznosa osnovice iz stavka 2.
ovog članka, i to za razdoblje u trajanju od tri (3)
obračunska mjeseca 2020. godine, počevši od 1.
svibnja 2020. do 31. srpnja 2020. godine.
Osnovica iz prethodnog stavka ovog
članka primjenjuje se počevši od obračuna plaće
za mjesec svibanj 2020. godine koja će biti
isplaćena u lipnju 2020. godine, a završno s
plaćom za mjesec srpanj 2020. godine koja će biti
isplaćena u kolovozu 2020. godine.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o plaćama i
naknadama dužnosnika Općine Tribunj ostaju
neizmijenjene na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine
Tribunj.
KLASA: 120-03/20-01/2
URBROJ: 2182/20-01-20-1
Tribunj, 6. svibnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PRESJEDNIK
Slobodan Ukić

9.
Temeljem odredbe članka 31. stavka 2. i
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 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, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta

07.svibnja 2020.

Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20), Općinsko vijeće
Općine Tribunj na svojoj 27. sjednici, održanoj
dana 6. svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o obustavi isplate naknade članovima
Općinskog vijeća Općine Tribunj
za mjesec svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom, iznimno od odredbe
članka 2. Odluke o naknadi troškova članovima
Općinskog vijeća Općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 10/17), zbog
izvanredne situacije uzrokovane epidemijom
bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom
SARS-CoV-2, a s ciljem pomoći proračunu
Općine Tribunj, utvrđuje se obustava isplate
naknada članovima Općinskog vijeća Općine
Tribunj, te predsjedniku i zamjeniku predsjednika
Općinskog vijeća Općine Tribunj, i to za razdoblje
u trajanju od tri (3) obračunska mjeseca 2020.
godine, počevši od 1. svibnja 2020. godine
zaključno do 31. srpnja 2020. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.
KLASA: 120-08/20-01/2
URBROJ: 2182/20-01-20-1
Tribunj, 6. svibnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PRESJEDNIK
Slobodan Ukić

10.
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i
stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne Novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i
42/20), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske
uprave Šibensko-kninske, Broj: 511-13-01-UP/I227/20 od 28. travnja 2020. godine, i članka 36.
Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20), Općinsko vijeće
Općine Tribunj na svojoj 27. sjednici, održanoj
dana 6. svibnja 2020. godine, donosi
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•
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji,
načinu naplate i kontrole parkiranja
na području općine Tribunj
Članak 1.
U Odluci o organizaciji, načinu naplate i
kontrole parkiranja na području općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Općine Tribunj“, broj 6/19) u
članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4.
koji glasi:
„Iznimno, a s ciljem umanjenja negativnih
gospodarskih posljedica prouzrokovanih uslijed
izvanredne situacije uzrokovane epidemijom
bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom
SARS-CoV-2,
na
privremenim
javnim
parkiralištima iz prethodnog stavka, tijekom
turističke sezone 2020. godine parkiranje se
naplaćuje u vremenskom razdoblju od 1. srpnja
2020. do 30. rujna 2020. godine, te tijekom
privremene regulacije prometa, određenih
manifestacija i slično.“
Članak 2.
U članku 34. iza stavka 4. dodaje se novi
stavak 5. koji glasi:
„Iznimno od stavka 4. ovog članka, cijena
turističke mjesečne karte za korištenje privremenih
javnih parkirališta s naplatom, za 2020. godinu
umanjuje se za 30% i iznosi:
• u II. zoni – 175,00 kuna.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji
glasi:
„Iznimno od stavka 6. ovog članka, cijena
povlaštene mjesečne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta s naplatom, za
2020. godinu umanjuje se za 30% i iznosi:
• u II. zoni – za fizičke osobe 70,00 kuna, za
pravne osobe i fizičku osobu obrtnika
175,00 kuna.
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.
Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji
glasi:
„Iznimno od stavka 8. ovog članka, cijena
mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju mjesta
za korištenje privremenih javnih parkirališta s
naplatom, za 2020. godinu umanjuje se za 20% i
iznosi:

•
•
•

07.svibnja 2020.

u I. zoni na području Trg Pijaca - 480,00
kuna,
u II. zoni, na području ulica Podvrh i
Kornatske – 240,00 kuna,
u II. zoni, na području Ulica Varoš i Put
Male Gospe – 160,00 kuna,
u II. zoni, na području Tržnice Tribunj 160,00 kuna.“

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.
Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11.
koji glasi:
„Iznimno od stavka 10. ovog članka,
cijena povlaštene mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta, za 2020. godinu umanjuje se za
20% i iznosi:
• u II. zoni, na prostoru između Ribarske
ulice i poteza šetnice uz rivu (kod
spomenika dr. Franje Tuđmana) – 160,00
kuna.“
Dosadašnji stavci 8. i 9., postaju stavci 12.
i 13.
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke o organizaciji,
načinu naplate i kontrole parkiranja na području
općine Tribunj ostaju nepromijenjene na snazi.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.
KLASA: 340-01/20-01/2
URBROJ: 2182/20-01-20-1
Tribunj, 6. svibnja 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
PRESJEDNIK
Slobodan Ukić

11.
Temeljem odredbe članka 391. stavka 1.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5.,
8. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
8/17) i članka 36. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18,
4/18 i 7/20), Općinsko vijeće Općine Tribunj na
27. sjednici od 6. svibnja 2020. godine, donosi

