Na temelju članka 35. st. 4. i članka 53. st. 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18), na prijedlog općinskog
načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28.listopada
2019.godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno ( Službeno vjesnik Šibensko-kninske
županije br. 12/10) u članku 2. iza riječi „….Tajništvo Općine Tisno“ znak „ .“ briše se, te se
dodaju riječi „ (dalje u tekstu: Upravni odjeli). “ .
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„
Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje i u
radu nadzire općinski načelnik.“ .
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„
Upravni odjeli unutar svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih
akata Općine Tisno te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima. “ .

Članak 4.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„
Sredstva za rad Upravnih odjela osiguravaju se u proračunu Općine Tisno te iz drugih
izvora u skladu sa zakonom.“ .
Članak 5.
U članku 10., stavak 1. iza riječi „ … rukovode pročelnici“, riječi „ odnosno tajnik…“ brišu
se.
Članak 6.
Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja
djelovanja Upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Tisno.“ .

Članak 7.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„
Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjeli nastavljaju s
radom u okviru djelokruga propisanog ovom Odlukom“

Članak 8.
U članku 13. stavak 1. iza riječi „…unutar Upravnih odjela“, riječi „ i Tajništva Općine
Tisno…“ brišu se.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
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