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Načelnica Općine Milna, na temelju članka 43. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnalnoj)
samoupravi  (Narodne  Novine  br.  33/01,60/01  -  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,
125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13)  i  članka 61.  Statuta  Općine  Milna ("Službeni  glasnik
Općine Milna" broj 6/10 pročišćeni tekst, i 4/14), dana 11. svibnja 2015. godine, donosi:

ODLUKU

O POVJERAVANJU POSLOVA ZAMJENICI NAČELNICE

I
Ovom  Odlukom  pojedini  poslovi  iz  djelokruga  izvršnog  tijela  Općine  Milna  povjeravaju  se
zamjenici  načelnice  Općine  Milna  te  se  odreñuje  raspored  zamjenjivanja  dulje  odsutne  ili
spriječene načelnice.

II
Zamjenici  načelnice  Antonija  Matković  povjeravaju  se  poslovi  vezani  uz  sljedeća  područja
izvršnog tijela:
- socijalna skrb,
- briga o djeci,
-  informiranje  (službena  web  stranica,  društvene  mreže  i  bilten  Općine  Milna,  odnosi  s
medijima),
- neprofitne organizacije na području Općine Milna,
- ustanove kojima je Općina Milna osnivač (Dječji vrtić Milna, Centar za kulturu Milna)

III
Obavljanje poslova iz točke II. ove Odluke zamjenici načelnice povjereno je u sljedećem opsegu

-  primanje  stranaka,  poslovnih  partnera  i  predstavnika  drugih  subjekata  s  kojima  Općina
službeno komunicira
-  usmjeravanje  i  nadzor  rada  općinskih  nadležnih  upravnih  tijela  i  nadležnih  radnih  tijela
izvršnog rijela
- praćenje stanja na odnosnom području i predlaganje odgovarajućih mjera,
- primanje predmeta za kolegij načelnika i sudjelovanje u radu kolegija,
- parafiranje akata upućenih na potpis načelniku,
- obrazlaganje prijedloga akata na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.



IV
Načelnica pridržava izravno obavljanje poslova  vezano uz:
- ureñenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- primarna zdrastvena zaštita,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kultura, tjelesna kultura i šport,
- zaštita potrošača,
- zaštita i unaprjeñenje prirodnog okoliša,
- protupožarna i civilna zaštita,
- promet na području Općine,
- druge nespomenute poslove iz djelokruga Izvršnog tijela.
Načelnica može u pojedinom slučaju izravno obaviti i poslove koji su ovom Odlukom povjereni
zamjenici načelnice, o čemu će unaprijed obavijestiti odnosnu zamjenicu načelnice.
Načelnica može u pojedinom slučaju pisanim putem ovlastiti zamjenicu načelnice za obavljanje
poslova koji joj nisu povjereni ovom Odlukom.

V.
Zamjenica  načelnice  može  predstavljati  Općinu  u  protokolarnim  prigodama  bez  obzira  na
područja  povjerenih  poslova  iz  točke  II.  ove  Odluke  u  skladu  sa  rasporedom  obavljanja
protokolarnih dužnosti koji utvrdi načelnica. 

VI.
Neovisno o povjerenim poslovima, zamjenica načelnice dužna je u svom djelovanju pridržavati
se usmenih i pisanih uputa načelnika. 
Za obavljanje povjerenih poslova odgovara načelnica, a u okviru povjerenih poslova i zaduženi
zamjenica načelnice. 

VII.
Općinsku načelnicu u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje
dužnosti, zamjenjuje zamjenica, u skladu sa Statutom.
O svojoj odsutnosti ili spriječenosti, u smislu članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, načelnica usmeno ili pisano obavješćuje zamjenicu načelnice. 

VIII.
U  slučaju  dvojbe  jesu  li  pojedini  poslovi  povjereni  zamjenici  načelnice  odlučuje  načelnica.
Izmjene i dopune ove Odluke donosi načelnica. 

IX.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  donošenja.  Odluka  se  objavljuje  u
Službenom glasniku Općine Milna, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Milna. 
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Anamaria Rošin


