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23.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno (« Neretvanski
glasnik « br. 4/09 i „ Općinski glasnik „ br.1/13 ), Općinsko
vijeće Općine Slivno na svojoj X. sjednici održanoj 20. listopada
2014. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu
Načelnika
1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu Načelnika za period
siječanj - lipanj 2014. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Općinskom glasniku« službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:023-05/14-01/02
Urbroj:2148/05-01-14-1
Podgradina, 20. listopada 2014. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Draženko Čović,dipl.oecc.
24.
Na temelju članka 3. i članka 7. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11,
61/11 i 27/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“ br. 4/09 i „Općinski glasnik“ br.1/13 ), Općinsko vijeće
Općine Slivno na svojoj X. sjednici održanoj 20. listopada 2014.
godine donijelo je:
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
OPĆINE SLIVNO NAMIJENJENIH FINANCIURANJU
POLITIČKIH STRANAKA
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava
osiguranih u Proračunu Općine Slivno za 2014. godinu za
redovito financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani
za vijećnike Općinskog vijeća.
Članak 2.
Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu
Općine Slivno za 2014. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.
Članak 3.
Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom
vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka , osiguravaju se u
Proračunu Općine Slivno, a raspoređuju se tako da se utvrdi
jednak iznos za svakog vijećnika u Općinskom vijeću razmjerno
broju vijećnika u Vijeću u trenutku konstituiranja istog.

Utorak, 21. listopada 2014.

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u
jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake
političke stranke zastupljene u Vijeću i to za vijećnike u iznosu
od 41,67 kuna.
Članak 6.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačavat će se na račun
političkih stranaka.
Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti
uvid mjerodavnim tijelima u načinu raspolaganja sredstvima
sukladno Zakonu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku“- službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:400-08/14-01/21
Urbroj:2148/05-01-14-1
Podgradina, 20. listopada 2014. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Draženko Čović,dipl.oecc.
25.
Na temelju članka 10.stavak 3. Zakona o trgovini („Narodne
novine“ broj: 87/08, 116/08, 79/09 i 68/13 ) i članka 31.Statuta
Općine Slivno ( „Neretvanski glasnik“ broj: 4/09 i „Općinski
glasnik br.1/13 ), Općinsko vijeće općine Slivno na svojoj X.
sjednici održanoj 20. listopada 2014. godine donijelo je
ODLUKU
O MANIFESTACIJI DANI MANDARINA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se Manifestacija dani mandarina u
trajanju od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine.
Za vrijeme trajanja iste dozvoljava se prodaja poljoprivrednih
proizvoda uz magistralnu cestu (D8).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „
Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:330-01/14-01/11
Urbroj:2148/05-01-14-1
Podgradina, 20. listopada 2014. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Draženko Čović,dipl.oecc.
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26.
Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o trgovini („Narodne
novine“ broj 87/08,96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
i članka 35. Odluke o komunalnom redu na području Općine
Slivno („Neretvanski glasnik“ br. 4/08) i članka 31. Statuta
Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ br.4/09 i „Općinski
glasnik“ br.1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj X.
sjednici održanoj 20. listopada 2014. donijelo je
ODLUKU
o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na
području Općine Slivno
Članak 1.
Odlukom o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na
području Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se
uvjeti za prodaju robe putem pokretne prodaje vozila na području
Općine Slivno (u daljnjem testu: Općina) koje obavljaju pravne
i fizičke osobe čije je sjedište izvan područja Općine.
Članak 2.
Pokretnu prodaju, koja se obavlja putem pokretnog vozila,
na području Općine mogu obavljati pravne i fizičke osobe
registrirane za tu djelatnost i to na javnoj površini pogodnoj za
zaustavljanje u naseljenim mjestima u kojima nema prodavaonica
ili kioska.
Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti ispunjeni minimalni
tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni
objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći
sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni propisima o hrani
kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva
i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati
na zdravlje ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim propisima
kojima je regulirana prodaja robe putem pokretne prodaje.
Članak 3.
Pokretna prodaja robe putem pokretnih prodavaonica može se
obavljati samo uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
odjel).
Za prodaju putem pokretnih prodavaonica određuje se godišnja
naknada u iznosu koji utvrdi Jedinstveni upravni odjel svojim
rješenjem.
Članak 4.
Svako zadržavanje pokretnog vozila kojim se obavlja prodaja
manje od 15 minuta na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu
prodaju .
Članak 5.
Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje treba
sadržavati:
- naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje
trgovine,
- vrstu robe koja se prodaje,
- mjesto i vrijeme zaustavljanja,
- odobrenje za obavljanje ovakve vrste djelatnosti od mjesno
nadležnog Ureda državne uprave u Dubrovačko - neretvanskoj
županiji.

Utorak, 21. listopada 2014.

Članak 6.
Po zahtjevu iz članka 5. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel
donosi Rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
- naziv pravne ili fizičke osobe koja je podnijela zahtjev,
- vrstu robe koja se prodaje,
- mjesto i vrijeme zaustavljanja,
- iznos naknade za zaustavljanje i korištenje javne površine.
Članak 7.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju Inspekcije
nadležnih Ministarstava, a nadzor u djelu Odluke koja se odnosi
na komunalno redarstvo (korištenje javnih površina) komunalni
redar Općine Slivno.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Općinskom glasniku – službenom glasilu Općine Slivno“.
KLASA: 330-01/14-01/01
URBROJ: 2148/05-01-14-1
Podgradina, 20. listopada 2014. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Draženko Čović,dipl.oecc.
27.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“ broj: 4/09 i „Općinski glasnik br.1/13 ), Općinsko
vijeće općine Slivno na svojoj X. sjednici održanoj 20. listopada
2014. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske
županije za područje Općine Slivno Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Dubrovnik, Klasa: 041-01/13-010/31, Urbroj:
613-21-14-44 od 26. kolovoza 2014. godine.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Općinskom
službenom glasilu Općine Slivno.

glasniku“ –

Klasa:041-01/14-01/12
Urbroj:2148/05-01-14-1
Podgradina, 20. listopada 2014. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Draženko Čović,dipl.oecc.
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