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Članak 107.
Prijedlog za promjenu Statuta može
podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Općinski
načelnik i Odbor za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih
vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne
donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi
o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne
može ponovno staviti na dnevni red Općinskog
vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana
zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 108.
Odluke i drugi opći akti doneseni na
temelju Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20) i zakona,
uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona
kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90
dana.
Članak 109.
Članovi Općinskog vijeća zatečeni na
dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 144/20) nastavljaju s obavljanje
dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članak 110.
Zamjenik Općinskog načelnika zatečen na
dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 144/20) nastavlja s obnašanjem
dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članak 111.
Stupanjem na snagu odredbi ovog Statuta
prestaje važiti Statut Općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20).
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“, osim članaka 41., 54, 58., 60. i 90. koji
stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke
o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
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2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članka 36. Statuta
Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20), Općinsko vijeće
Općine Tribunj na 34. sjednici održanoj 23.
veljače 2021. godine, donijelo je
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TRIBUNJ
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine
Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
6/19 i 7/20) u članku 21. stavak 2. briše se.
Članak 2.
Članak 41. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik na konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu
sljedećeg sadržaja: „Prisežem svojom čašću da ću
dužnost Općinskog načelnika Općine Tribunj
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine Tribunj, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine
Tribunj”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije
pročitane prisege proziva Općinskog načelnika, a
Općinski načelnik nakon što je izgovoreno
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njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara:
„Prisežem”.
Članak 3.
U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama
Općinskog vijeća.“
Članak 4.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Ukoliko Općinski načelnik podnese ostavku ili
mu mandat prestane po sili zakona u slučajevima
propisanim posebnim zakonom, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj će o
tome obavijestiti predsjednika Vijeća.“
Članak 5.
U članku 67. stavku 2. točka na kraju rečenice
zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi:
„povjerenika Vlade Republike Hrvatske te drugog
ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom
Općinskog vijeća.“
Članak 6.
U članku 69. stavku 1. riječi „zamjeniku
Općinskog načelnika“ brišu se.
U stavku 6. riječi „zamjenik Općinskog
načelnika“ brišu se.
Članak 7.
U članku 70. stavku 1. riječi „zamjeniku
Općinskog načelnika“ brišu se.
Članak 8.
U članku 71. stavku 1. riječi „zamjenik
Općinskog načelnika“ brišu se.
Članak 9.
U članku 81. stavak 6. mijenja se i glasi:
„Materijali za sjednicu Općinskog vijeća
dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku,
pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, vijećima
mjesnih odbora na području Općine Tribunj i
sredstvima javnog priopćavanja.“
Članak 10.
Iza članka 81. dodaje članak 81.a. koji
glasi:
„Članak 81.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije
moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva
te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća
iznimno se mogu održavati elektroničkim putem u
skladu s tehničkim mogućnostima Općine.
Ako se sjednica po odluci predsjednika
Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog
članka održava izjašnjavanjem elektroničkom
poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu određuje
dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u
kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se
ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima,
te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim
točkama dnevnog reda.
Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se
dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća i
službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine
koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog
vijeća te ostalim vijećnicima koristeći opciju
odgovora svima. Glasovanje se može provesti i
putem programskog rješenja (aplikacije).
Na sjednicu sazvanu i održanu na način
propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju se
odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje
sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka
dnevnog reda, dostavi amandmana i glasovanju.
Ako se sjednica po odluci predsjednika
Općinskog vijeća održava putem video
konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem
video konferencije primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice,
dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog
reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi
amandmana, održavanju reda na sjednici i
glasovanju.
Članak 11.
U članku 94. stavku 3. riječi „i njegovog
zamjenika“ brišu se.
Članak 12.
Ova Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj stupa
na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinske načelnike, gradonačelnike i župane, osim
članka 5. i 10. koji stupaju na snagu osmoga dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.
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4.
Na temelju članka 35. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i
članka 36. Statuta Općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20),
Općinsko vijeće Općine Tribunj na 34. sjednici,
održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je

3.
Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i
članka 36. Statuta Općine Tribunj („Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20),
Općinsko vijeće Općine Tribunj na 34. sjednici,
održanoj dana 23. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada
Dječjeg vrtića Maslina
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Maslina, u tekstu kojeg je utvrdilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslina na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Tribunj“.
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ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u
Dječji vrtić Maslina
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog
Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji
vrtić Maslina, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno
vijeće Dječjeg vrtića Maslina na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 9. veljače 2021. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Tribunj“.
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