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24.
Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju
(″Narodne novine″ br. 174/04,79/07 i 38/09) i članka 31. Statuta
Općine Slivno (″Neretvanski glasnik″br.04/09), Općinsko vijeće
Općine Slivno na svojoj 11. sjednici održanoj 24.rujna 2010.
godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara Općine Slivno
Članak 1.
Temeljem prethodno izdane suglasnosti Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, usvaja se Procjena
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine
Slivno koju je izradio autorski tim (radna skupina).
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
″Općinskom glasniku″, službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:022-05/10-01/01
Urbroj:2148/05-01-10-1
Podgradina, 24.rujna 2010.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović
25.
Na temelju članka 22.Zakona o koncesijama (N.N. broj 125/08)
članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03pročišćeni tekst, 82/04,110/04(Uredba),178/04 i 38/09), članka
2. točke 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije u Općini Slivno (″Neretvanski
glasnik″ br. 3/02) i članka 31. Statuta Općine Slivno (″Neretvanski
glasnik″ 4/09), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 24. rujna 2010.godine donosi
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Slivno
Članak 1.
Općina Slivno daje koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti-dimnjačarski poslovi, poduzeću ″Dimnjak Mirt
d.o.o.″ vl.Svemir Mirt, Podgradina 15, 20 355 Opuzen.
Članak 2.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Slivno daje se na rok od 5 (pet) godina.
Članak 3.
Naknada za koncesiju iznosi 1.000,00 kuna godišnje.
Koncesionar će 50% naknade za koncesiju iz st.1. ovog članka

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.

platiti po potpisivanju ugovora, a ostatak do kraja tekuće
godine.
Za svaku sljedeću godinu koncesionar je koncesiju dužan uplatiti
najkasnije mjesec dana prije isteka godine za koju se naknada
plaća.
Članak 4.
Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu
ove Odluke, a naplaćivat će se od korisnika usluge na osnovu
ispostavljenog računa od strane koncesionara.
Članak 5.
Koncesionar je obavezan obavljati dimnjačarske poslove u
skladu sa Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području Općine Slivno i Odlukom od 06.svibnja 2010.godine,
trajno i kvalitetno, te sa tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva
za mjere očuvanja i zaštite okoliša.
Članak 6.
Na temelju ove Odluke sklopit će se s koncesionarom Ugovor
o dodjeli koncesije, sukladno odredbi članka 13. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine″ br. 36/95,70/97,
128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst,82/04,110/04
(Uredba),178/04 i 38/09).
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Slivno objavilo je dana 19.srpnja, 2010.
godine u ″ Narodnim novinama″, obavijest, o namjeri davanja
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Slivno.
Na raspisanu obavijest pravovremeno je pristigla jedna ponuda:
-DIMNJAK MIRT d.o.o., Podgradina 15, 20 355 Opuzen
S obzirom da pristigla ponuda udovoljava uvjete navedene u
obavijesti, ponuditelj ima sposobnosti za ostvarivanje koncesije
.
Uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova određeni su u obavijesti,
pobliže će se urediti Ugovorom o koncesiji, sukladno odredbi
članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne
novine″ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03pročišćeni tekst, 110/04 (Uredba),178/04 i 38/09).
Klasa: 363-01/10-01/01
Urbroj: 2148/05-01-10-1
Podgradina, 24. rujna 2010.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović
26.
Na temelju članka 4. Zakona o savjetu mladih („Narodne
novine“, broj 23/07), članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 129/05,
109/07 i 125/08), članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“, broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj
11. sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine

Stranica 31 - Broj 3

OPĆINSKI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE SLIVNO

donijelo je slijedeću
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE SLIVNO
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Slivno (u
daljnjem tekstu: Savjet mladih) te se uređuje broj članova, način
i postupak njihova izbora, djelokrug rada, način financiranja
rada i programa, osiguranje prostorih i drugih uvjeta za rad te
druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine
Slivno (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u
cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Slivno.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području
Općine Slivno, u dobi od 15 do 29 godina života.
II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i
zamjenika predsjednika.
Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz članka 2.
stavka 2. ove Odluke.
Članak 4.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih
javnim pozivom.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih
i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola,
studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja
mladih sa sjedištem na području Općine Slivno.
Članak 5.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u
pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu, u roku od 15
dana od dana objave javnog poziva u lokalnom javnom glasilu i
na web stranici Općine Slivno.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži slijedeće
podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja,
prebivalište),
- obrazloženje prijedloga.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u
razmatranje.
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih
utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja. Lista se objavljuje u
lokalnom javnom glasilu i na web stranici Općine Slivno u roku
od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga.
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata
na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži:
- naziv predlagatelja,
- ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja kandidata.

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.

Članak 6.
Općinsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku
od 60 dana od dana objave liste kandidata.
Članak 7.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih na način i po
postupku propisanim Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 8.
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na
konstituirajućoj sjednici.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije
isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Savjeta
mladih, ako navrši 30 godina života, na osobni zahtjev te ako je
pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu
zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, prijedlog za novog člana
Savjeta mladih Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje na temelju
prihvaćene liste kandidata na način da se predloži prvi sljedeći
kandidat koji nije izabran u Savjet mladih. Novome članu mandat
traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.
Članak 9.
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih
te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.
Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili
odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.
Članak 10.
Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog
zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.
Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova
svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta
mladih.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik
Općinskog vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora
predsjednika Savjeta mladih.
III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH
Članak 11.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja
su od interesa za mlade,
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i
drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od
značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa
djelovanja za mlade,
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po
potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih
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problema i poboljšanje položaja mladih,
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa
o skrbi za mlade,
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za
unapređivanje položaja mladih,
- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija
u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s
odgovarajućim tijelima drugim zemalja,
- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja
programa rada Savjeta mladih,
- obavlja i duge poslove od interesa za mlade.
Članak 12.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u
dva mjeseca.
Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik
Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu
Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta
mladih.
Članak 13.
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici
nazočna većina članova Savjeta mladih.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova,
ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
Članak 18.
Općina Slivno osigurava financijska sredstva za rad Savjeta
mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u
proračunu Općine Slivno na temelju odobrenog programa rada
Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad u Savjetu
mladih, ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih
za rad u Savjetu mladih.
Članak 19.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih
obavlja Jedinstveni upravni odjel.
V. SURADNJA SAVJETA MLADIH
Članak 20.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje sa savjetima
mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim
organizacijama.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Članak 21.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna
tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine
i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste
problema mladih.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
Općinskom glasniku, službenom glasilu Općine Slivno.

Članak 15.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku
kalendarsku godinu.
Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim
tijelima Općine Slivno u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz
programske aktivnosti Savjeta mladih.
Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i
druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova
izvršavanja.
Članak 16.
Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih
članova Savjeta mladih.
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih
aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava,
program rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti
usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene u
proračunu Općine Slivno.
Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje
Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za
sljedeću kalendarsku godinu.
Članak 17.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom
vijeću do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Klasa: 021-05/10-01/01
Urbroj: 2148/05-01-10-1
Podgradina 24.rujna 2010. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović
27.
Na temelju članka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 36/09 ) i članka
31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj:4/09),
Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XI sjednici održanoj
24. rujna 2010. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USTROJSTVU
I DJELOKRUGU OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE
SLIVNO
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine
Slivno („Neretvanski glasnik“ broj: 7/08 u članku 4. briše se
tekst koji glasi: „Odjel za gospodarstvo i opće poslove“.
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Članak 2.

U članku 5.iste brišu se riječi: „Općinskog poglavarstva i“.
Članak 3.

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.

mjesto“dodaje se tekst koji glasi:“- stručno znanje: magistar
struke ili stručni specijalist, odnosno“, a riječ „građevinskog“
se briše.
Članak 3.

U članku 6. iste brišu se riječi: „Općinskog poglavarstva i“.
Članak 4.
U članku 9. iste brišu se riječi: “Općinskom poglavarstvu“.

U članku 4. u točki 2.Odjel za proračun i financije iza riječi
„Uvjeti za radno mjesto“dodaje se tekst koji glasi:“-stručno
znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik
struke ili – stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist,
odnosno“.

Članak 5.

Članak 4.

U članku 13. iste riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se sa riječima
„općinski načelnik“.

U članku 4. točki 2. Odjel za komunalni sustav i gospodarenje
prostorom iza riječi „Uvjeti za radno mjesto“dodaje se tekst koji
glasi:“- stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni
prvostupnik struke ili – stručno znanje: magistar struke ili stručni
specijalist odnosno“.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „
Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:023-05//10-01/01
Urbroj:2148/05-01-10-1
Podgradina,24. rujna 2010.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović
28.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“ broj:4/09) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XI
sjednici održanoj 24.rujna 2010. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU I
SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA OPĆINSKE
UPRAVE OPĆINE SLIVNO
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta
Općinske uprave Općine Slivno („Neretvanski glasnik“ broj:
7/08) u članku 4.riječi „Općinskom poglavarstvu“brišu se, a riječ
„Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima „općinski načelnik“.
U istom članku iza riječi „Uvjeti za radno mjesto“:dodaje se
tekst koji glasi:“-stručno znanje: magistar struke ili stručni
specijalist,odnosno“.
U predmetnom članku Naziv radnog mjesta:Administrativni
tajnik iza riječi „Uvjeti za radno mjesto“ dodaje se tekst koji
glasi:“- stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni
prvostupnik struke“.
Članak 2.
U članku 4. u točki 2.Jedinstveni upravni odjel briše se tekst koji
glasi:“Odjel za gospodarstvo i opće poslove“
U istom članku brišu se riječi „i Općinskom poglavarstvu“
U naprijed navedenom članku iza riječi „Uvjeti za radno

Članak 5.
U članku 4. točki 2.Odjel u komunalni sustav i gospodarenje
prostorom – Naziv radnog mjesta: Komunalni redar iza riječi
„Uvjeti za radno mjesto“ dodaje se tekst koji glasi: „- stručno
znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik
struke odnosno“.
Članak 6.
U članku 4. točki 2.Odjel za komunalni sustav i gospodarenje
prostorom –Naziv radnog mjesta: Komunalni radnici, briše se
cijeli tekst istog.
Članak 7.
U članku 4. točki 2. Odjel za gospodarstvo i opće poslove briše
se cijeli tekst istog.
Članak 8.
U članku 5. riječi „ i Poglavarstva“ brišu se.
Članak 9.
Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom
odnosu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovih
Izmjena i dopuna pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta
u skladu s istim, u rokovima i na način propisan zakonom.
Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti
utvrđene obveze sadržane u rješenjima o rasporedu važećim na
dan stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna pravilnika.
Članak 10.
Ove Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu danom od
objave u „ Općinskom glasniku“ – službenom glasilu Općine
Slivno.
Klasa:023-01/10-01/01
Urbroj:2148/05-01-10-1
Podgradina, 24. rujna 2010.
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29.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:
28/10 ) i članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski glasnik“
broj:4/09), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XI sjednici
održanoj 24. rujna 2010. godine donijelo je
ODLUKU
O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Slivno.
Članak 2.
Plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine
Slivno čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.
Članak 3.
Koeficijenti iz članka 1.ove Odluke utvrđuju se sukladno
odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 74/10) za pojedino radno mjesti, kako
slijedi:
-------------------------------------------------------------------------R.br. Podkategorija Naziv radnog Klasifikacijski Koeficijent
radnog mjesta mjesta
rang
--------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
---------------------------------------------------------------------------RADNA MJESTA I KATEGORIJE
-----------------------------------------------------------------GLAVNI RUKOVODITELJ
----------------------------------------------------------------------1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
				
1
1,62
---------------------------------------------------------------------------RADNA MJESTA II KATEGORIJE
---------------------------------------------------------------------------2. VIŠI STUČNI SURADNIK
				
6
1,45
---------------------------------------------------------------------------RADNA MJESTA III KATEGORIJE
---------------------------------------------------------------------------3. ADMINISTRATIVNI TAJNIK
				
11
1,10
----------------------------------------------------------------------------

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.

Članak 4.
Osnovica za obračun plaće po ovoj Odluci utvrdit će se
kolektivnim ugovorom.
Ako se osnovica za obračun plaće po ovoj Odluci ne utvrdi na
način iz prethodnog stavka ovog članka do početka primjene ove
Odluke osnovicu će utvrditi općinski načelnik.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe
članka
35. Pravilnika o radu Klasa:110-01/07-01/01,
Urbroj:2148/05-01-07-1 od 19. veljače 2007.godine, a koje se
odnose na visinu plaće službenika i namještenika.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje
se počevši sa plaćom za mjesec rujan 2010.godine, koja će se
isplatiti u mjesecu listopadu 2010.godine.
Klasa:120-01/10-01/01
Urbroj:2148/05-01-10-1
Podgradina,24. rujna 2010.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović
30.
Na temelju Čl. 19. stavka 1. i Čl. 21. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04 i 79/09 ), Čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07
i 125/08) i Čl. 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik
04/09) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XI sjednici
održanoj 24. rujna 2010. godine donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o skupljanju, odvozu i odlaganju
komunalnog otpada i načinu obračuna troškova
Članak 1.
U Čl. 8. Odluke o skupljanju , odvozu i odlaganju komunalnog
otpada i načinu obračuna troškova u poglavlju III NAČIN
OBRAČUNA dodaje se stavak 3. koji glasi:
Komunalni otpad iznajmljivačima se obračunava po broju
registriranih osnovnih (bez pomoćnih) ležaja za iznajmljivanje.
Članak 2.
Ova odluka o dopuni stupa na snagu osmog dana od objave u
„Općinskom glasniku“-službenom glasilu Općine Slivno.
Klasa:363-02/10-01/02
Ur.broj:2148/05-01-10-2
Podgradina, 24.09.2010.
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31.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Slivno („Neretvanski
glasnik“ br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj XI
sjednici održanoj 24. rujna 2010.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se nalaz Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda
Dubrovnik Klasa:041-01/10-02/15-8 Urbroj:613-21-10-4 od
17. rujna 2010. godine.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Općinskom glasniku“
službenom glasilu Općine Slivno.

-

Klasa:041-01/10-01/01
Urbroj:2148/05-01-10-1
Podgradina,24. rujna 2010.
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SLIVNO
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mato Dragobratović

Ponedjeljak, 27. rujna 2010.
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