ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE
27. PROSINCA 2016. U 17.00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Sjednica je započela u 12.00 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Renato Ferara, Filip Bolanča, Goran Jabuka, Alen Tomažin, Joško Ferara, Tome
Butko, Vlado Grubišin i Lucija Cvitan.
Ispričani:, Ksenija Mandarić i Zdravko Perkov.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dolores Bujas, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od
ukupno 11 vijećnika odazvalo njih 9 što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Predsjednica vijeća izvjiestila je vijećnike kako zbog kratkog roka između održavanja sjednica prijedlog
zapisnika sa 32. sjednice održane 22. prosinca 2016. nije pripremljen te će se o njemu glasovati na narednoj
sjednici Općinskog vijeća.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
slijedi:

Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja predsjednica vijeća pročitala je prijedlog dnevnog reda kako
1. Prijedlog Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za
2018. i 2019. godinu,
2. Prijedlog Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do 2019. godine,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2017. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2017. godini,
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za
2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu,
6. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu,
7. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području
Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja
dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu,
8. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu, i
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj
za 2017. godinu,
9. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu,
10. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2017.
godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2017. godini,
11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu,
12. Prijedlog Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj u 2017.,
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13. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj za razdoblje od
2015. do 2020. godine,
14. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu i
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Tribunj za 2016. godinu,
15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2017. godinu i
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Tribunj za 2017. godinu.
te predložila nadopunu predloženog dnevnog reda i to točkom
16. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta.
nakon čega je od viječnika zatražila da iznesu svoje prijedloge za nadopunu i izmjenu
predloženog dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje o predloženoj nadopuni.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća nadopuna
dnevnog reda točkom 16. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta.
Nakon toga prešlp se na izglasavanje predloženog dnevnog reda u cijelosti.
Nakon provednog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi sljedeći
dnevni red 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj.
1. Prijedlog Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu i Projekcije Proračuna Općine
Tribunj za 2018. i 2019. godinu,
2. Prijedlog Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do 2019.
godine,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2017. godini,
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj
za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu,
6. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu,
7. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na
području Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine
Tribunj za 2017. godinu,
8. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu,
i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području
Općine Tribunj za 2017. godinu,
9. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za
2017. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja
zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu,
10. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u
2017. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i
unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2017. godini,
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11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu i Prijedlog Zaključka
o prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu,
12. Prijedlog Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj u 2017.,
13. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj za
razdoblje od 2015. do 2020. godine,
14. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Tribunj za 2016. godinu,
15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2017.
godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Tribunj za 2017. godinu,
16. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta.
Ad 1)
Načelnik Damir Pilipac naveo je kako je podnio amandman na prijedlog Proračuna, a što je vezano uz
točku 16. dnevnog reda, odnosno otkup zemljišta za proširenje groblja. Kako se do petka nije znalo hoće li
vlasnici zemljišta pristati na prodaju, u prijedlog proračuna nije se uvrstila stavka za uređenje groblja. Kako je u
petak stigao konačna potvrda vlasnika, podnosi se ovaj amandman i to sukladno članku 39. i članka 43.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tribunj na način da se
- Smanje rashodi u iznosu od 100.000,00 kn u Programu 2080 RAZVOJ I UPRAVLJANJE KAPITALNOM
INFRASTRUKTUROM I OBJEKTIMA, Aktivnost A100002 Razvoj i sigurnost prometa, R 0105 45111 Asfaltiranje
ulica i uređenje kolnika tako da navedena aktivnost iznosi 300.000,00 kuna
- te da se povećaju rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna u programu 2080 RAZVOJ I UPRAVLJANJE
KAPITALNOM INFRASTRUKTUROM I OBJEKTIMA, Aktivnost A 100003 Ostala dodatna ulaganja, R 0114
45111 Uređenje groblja tako da navedena aktivnost iznosi 100.000,00 kuna.
Predsjednica vijeća konstatirala je kako je amandman podnesen u roku i podnio ga je predlagatelj akta te
sukladno članku 43. Poslovnika o njemu se ne glasuje već je on sastavni dijelom konačnog prijedloga
akta.
Nakon toga voditeljica odsjeka za proračun, financije i imovinu Dolroes Bujas iznijela je sljedeće
obrazloženje prijedloga Plana Proračuna Općine Tribunj za 2017., uključujuči i Plana razvojnih programa za
razdoblje od 2017.-2019. godine, Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. i ostalih programa kako slijedi:
Proračun za 2017. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu („ Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i
15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10 i 120/13) te Zakonu o fiskalnoj
odgovornosti.(„Narodne novine“ 139/10 i 19/14).
Plan Proračuna za 2017. godinu sadrži:
1. Opći i Posebni dio Proračuna i Odluku o izvršavanju proračuna za 2017. godinu,
2. Projekcije za 2018 i 2019. godinu ( Opći i Posebni dio proračuna),
3. Plan razvojnih programa koji obuhvaća:
 Ciljeve i mjere povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom,
 Pokazatelje rezultata,
 Ciljane vrijednosti.
2. Makroekonomski okvir
U uputama za izradu prijedloga proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje 2017. do 2019.
naglašeno je da ove godine Upute Ministarstva financija za izradu proračuna ne sadrže makroekonomske
projekcije, pa se predlaže zadržavanje planiranih stavki Proračuna na razini plana 2016. godine.
Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje Proračun uzimajući u obzir vlastite
gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
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Razvojna strategija Šibensko- kninske županije za razdoblje 2016.- 2020 je u izradi i predstavljat će
osnovne smjernice regionalne razvojne politike Šibensko-kninske županije i okvir za financiranje svih razvojnih
projekata iz bilo kojeg izvora financiranja.
Usvajanjem strateškog razvojnog programa Općine Tribunj za razdoblje 2015.-2020. godine Općina
Tribunj odrediti će osnovne smjernice za vlastitu razvojnu politiku.
Projekcije kao podloga za odrednice prihoda i rashoda za 2018. i 2019. godinu ostaju približno iste,
odnosno planira se po 0,5% rasta od iznosa Proračuna za 2017. godinu po svakoj narednoj godini.
Naglasak se stavlja na primjenu proračunskih klasifikacija (lokacijska, funkcijska, programska i
organizacijska te izvora financiranja) po Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim
klasifikacijama („Narodne novine“, br. 120/13). Izmjenama se ukidaju glavni programi, a u organizacijskoj
klasifikaciji kod općina čije glave nemaju korisnike (kao što je Općina Tribunj) glava je istovjetna razdjelu.
Prema tome, Općina Tribunj organizacijski je postavljena na način da ima razdjel „Jedinstveni Upravni
odjel“ i glavu čiji je naziv također „Jedinstveni Upravni odjel“, a programi Općine Tribunj nastali su po Uputama
Ministarstva financija za izradu proračuna iz 2014. godine. Predloženi programi se temelje na međunarodnoj
praksi. Planirani prihodi Općine Tribunj raspoređeni su u Posebnom dijelu na sljedeće programe:
2000 Javna Uprava i administracija
2010 Dječji vrtić u privatnom vlasništvu
2020 Razvoj civilnog društva
2030 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
2040 Socijalna skrb
2050 Zdravstvo
2060 Održavanje komunalne infrastrukture
2070 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
2080 Razvoj i upravljanje kapitalnom infrastrukturom i objektima
3. Okvirni prijedlog opsega proračuna
Donošenje Proračuna za 2017. te projekcija za 2018. i 2019. godinu predstavlja srednjoročni okvir te
ukazuje na smjernice razvoja za naredne dvije godine.
Okvirni opseg prihoda u prijedlogu proračuna za 2017. veći je za oko 59,51% od planiranih prihoda u
rebalansu za 2016., a predlaže se u iznosu 13.228.640 kn, za 2018. u iznosu od 13.294.783 kn, što je oko 0,5%
više nego za 2017., dok se proračun za 2019. predlaže u iznosu 13.361.257 kn, što je povećanje od otprilike
0,5% u odnosu na 2018. godinu.
Potrebno je napomenuti da se za ovo trogodišnje razdoblje, od važnih izdataka planiraju izdaci po
osnovi ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja voda aglomeracije Vodice-TribunjSrima, (faza 1 i faza 2) gdje su sufinancijeri:
1. Ministarstvo poljoprivrede sa učešćem 40%,
2. Hrvatske vode sa 40%,
3. Grad Vodice sa 14,14%,
4. Općina Tribunj sa 5,86%.
Izdaci za izgradnju vrtića također su značajni, a podižu planirani iznos Proračuna za 2017. i to za
5.000.000,00 kn. To je razlog da se Proračun za 2017. razlikuje od Rebalansa za 2016. za 59,51%. Bez tih
izdataka Rebalans 2016. i Proračun 2017. razlikovali bi se za uobičajenih 0,42%.
4. Izrada i donošenje proračuna i projekcija
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Sukladno članku 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi Proračun na trećoj razini računskog
plana, a projekcije na drugoj razini računskog plana tj. ekonomske klasifikacije. Izvori financiranja, pored prihoda
tekuće godine, uključuju i viškove iz prethodnih godina.

5. Odrednice prihoda i rashoda proračuna
Kako će se uvođenje porezne reforme odraziti na prihode Općine?
Predloženom poreznom reformom se:
- Povećavaju osobni odbici, mijenjaju porezne stope i porezni razredi, što će zaposljedicu imati
smanjenje prihoda od poreza na dohodak, međutim Proračunom Republike Hrvatske predviđeno je izravnanje, a
na koji način i u kojem obujmu za sada se još uvijek nije poznato.
- Ukida se porez na tvrtku koji je na godišnjoj razini iznosio oko 100.000 kuna.
- Smanjuje se stopa poreza na promet nekretnina sa 5 % na 4 %, s tim da se predlaže i
oporezivanje prve nekretnine, ali se istovremeno cijeli prihod od poreza na promet nekretnina daje jedinicama
lokalne samouprave čime će se djelomično kompenzirati pad drugih poreznih prihoda.
- Uvodi se jednostavni porez na nekretnine koji će zamijeniti komunalnu naknadu, pa se od 2018.
godine očekuje rast ovog prihoda u odnosu na dosadašnji prihod od komunalne naknade (zbog korekcije za
godine starosti objekta, ažurnosti naplate, povezivanja sa poreznom upravom ... ).
Zbog svega navedenog ovako predložena porezna reforma trebala bi promijeniti strukturu pojedinih
poreznih prihoda, ali ne i smanjiti ukupne porezne prihode.
Planirani prihodi Općine Tribunj za 2017. iznose 13.228.640,00 kn.
Planirani rashodi za 2017. donose izdatke i rashode posložene kroz programe, a u skladu sa realnom
procjenom proračunskih prihoda i primitaka.

Sukladno Zakonu o proračunu izrađen je Posebni dio Proračuna koji se realizira u okviru razdjela Jedinstveni
upravni odjel, a rashode i izdatke raspoređujemo po programima i uspoređujemo sa prošlogodišnjim planom tj.
rebalansom za 2016. i prošlogodišnjom projekcijom iz 2016. za 2017.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------usporedba :
001 Jedinstveni upravni odjel Plan za 2017.g. Plan iz 2016g.
Projekcija za 2017 g.
(tj. rebalans '16) (u planu pr.iz'16)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukupno:
13.228.640
8.194.179
8.792.896
U planu proračuna 2016.-2018., projekcija proračuna za 2017.godinu bila je 8.792.896 kuna. Plan za
2016 g. tj. Rebalans za 2016. predviđen je u visini 8.194.179 kn. Prijedlog plana Proračuna za 2017. predviđa
Proračun u visini 13.228.640 kuna.
Plan proračuna za 2017. naizgled će se značajno mijenjati u usporedbi sa rebalansom za 2016.,
odnosno bit će veći za 59,51 % od usvojenog rebalansa za 2016 (i to iz razloga novog projekta izgradnje dječjeg
vrtića), a veći za 150,45% i od projekcije za 2017 . izrađene u sklopu Plana Proračuna za 2016 .

Raspored po programima :

Plan '17g.

Rebalans '16 g. Projekcija za '17g.
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(u '16 za '17)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program javna uprava
2000 i administracija
3.084.440
2.934.875
2.992.839
Planirana sredstva za 2017. otprilike su jednaka kao i u 2016 g. i projekciji za 2017., što ukazuje na kontinuitet te
vrste rashoda i troškova.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program dječji vrtić
2010 u privatnom vlasništvu
660.000
660.000
703.500
Planirana sredstva približno su ista i u 2016. i u 2017., a ovisi o broju djece u vrtiću ( otprilike oko 60 djece).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020 Razvoj civilnog društva
321.000
307.530
427.125
Planirana sredstva za udruge u 2017 g. donekle su se smanjila u odnosu na projekciju za 2017., a veća su od
Rebalansa za 2016. jer su neka sredstva za kulturu kao npr. Festival Papandopulijana, prešla u program Javna
uprava i administracija – rashodi manifestacija.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2030 Organiziranje i provođenje
zaštite i spašavanja
206.500
155.000
207.532
Planirana sredstva za provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se jer se predviđa nenabavljenu opremu u
2016. godini, nabaviti u 2017., za potrebe Civilne zaštite. Projekcijom za 2017. bilo je predviđeno više sredstava
iz razloga uzastopnih poplava koje su pogodile Općinu u 2014. i 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2040 Socijalna skrb
223.000
277.150
214.065
Planira se smanjenje sredstava za socijalnu skrb jer je broj korisnika pomoći za drva
značajno manji nego u prethodnim godinama.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2050 Zdravstvo
26.700
30.000
26.833
Planirana sredstva za zdravstvo uvijek su slična, a odgovaraju stvarnim troškovima
sufinanciranja JLP(R)S Hitne medicinske službe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program održavanja
2060 komunalne infrastrukture
1.010.000
1.271.595
783.900
Planirana sredstva za 2016. za program održavanja, predviđaju se u manjem opsegu od Rebalansa 2016. jer su
neke aktivnosti ovog programa prešle u program Razvoja i upravljanja kapitalnom infrastrukturom, i to:
1. uređenje zelenih površina,
2. Elaborat označavanja ulica,
3. Sanacija javne rasvjete,
4. Uređenje plaža,
5. Uređenje i interventno uređenje poljskih i protupožarnih putova.
- sredstva naplate komunalne naknade do 20.12. 2016 g. iznose 1.139.227kn te je u skladu sa takvom
realizacijom otprilike planiran i proračun trošenja održavanja komunalne infrastrukture u 2017., dakle u visini
1.010.000 kn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2070 Prostorno uređenje i
unapređenje stanovanja
397.000
95.000
201.000
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Planirana sredstva za 2017. za program prostornog uređenja veća su u odnosu na rebalans za 2016. jer nije
pokrenuta procedura Izmjene Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunju 2016. nije realiziran, a realizacija će
se provesti u 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2080 Razvoj i upravljanje kapit.
infrastrukturom i objektima 7.300.000
2.463.029
3.236.100
Rebalansom planirana sredstva za 2016. prilično su manja nego što su bila planirana u 2016. projekcijom za
2017. , a u Planu Proračunu za 2017. značajno su veća od planiranih Rebalansom za 2016. Razlozi ovakvog
planiranja i predviđanja za 2017. su:
1. Neke stavke Rebalansa za 2016. nisu realizirane, kao npr. poljski putevi, označavanje ulica, uređenje
igrališta i balotane te izgradnja deponija odgodilo se i predvidjelo za realizaciju u 2017. Otkup zemljišta za
gradnju groblja predviđen je kao rashod Rebalansu za 2016. sa mogućnošću da će se realizirati tek u 2017.
2. Općina Tribunj planira započeti gradnju vrtića u 2017. pa ta stavka značajno povećava plan Proračuna za
2017. i to za 5.000.000 kn prema indikativnom planu trošenja financijskih sredstava projekta.
Nakon iscrpnog obrazloženja gđe. Bujas predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki
dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo pitanja ni primjedbi na prijedlog Plana Proračuna za 2017. prešlo se na glasovanje.
Nakonprovedenog glasovanja konstatira se kako se
JEDNOGLASNO donosi Proračun
Općine Tribunj za 2017. godinu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 2)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Plan Razvojnih programa Općine Tribunj za
razdoblje od 2017.do 2019.god., predsjednica vijeća otvorila je raspravu po nevedenoj točki. Obzirom da nije bilo
primejdbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Plan Razvojnih
programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017.do 2019.god. koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 3)
Gđa Bujas ukratko je obrzaložila i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2017.
godinu. Navela je kak je riječ o standardnoj Odluci koja se uvijek donosi uz Proračun.
Nakon obrazloženja gđe. Bujas predjsednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki.
Obzirom da nije bilo primejdbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu koja se prilaže ovom zapisniku i činj njegov
sastavni dio.
Ad 4)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Program održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini predsjednica vijeća otvorila je
raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.

7

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno prihvaća Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini
te se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini koji se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 5)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki dnevnog
reda.
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno prihvaća Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2017. godinu te se jednoglasno donosi
Zaključak o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za
2017. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 6)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017.
godinu predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno prihvaća Program zdravstva
Općine Tribunj za 2017. te se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Programa zdravstva Općine
Tribunj za 2017. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 7)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Program sufinanciranja dječjeg vrtića u
privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu predsjednica vijeća otvorila je
raspravu po navedenoj točki. Obzirom da nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Program
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2016.
godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u
privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2016. godinu koji se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 8)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Programa razvoja civilnog društva na području
Općine Tribunj za 2017. godinu predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki. Obzirom da nije bilo
primejdbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaćaj Program razvoja
civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2017. godinu koji se prilažu
ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Ad 9)

Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki. Obzirom
da nije bilo primejdbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća program
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. te se jednoglasno donosi
Zaključak o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za
2017.godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 10)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Program prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2017.godini predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki. Obzirom da
nije bilo primejdbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Program
prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2017. te se JEDNOGLASNO donosi
Zaključak o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u
2017.godini.

Ad 11)
Kako je gđa. Bujas u uvodnom obrazloženju obuhvatila Program socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017.
godinu predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki. Obzirom da nije bilo primejdbi prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Program socijalne
skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Programa
socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 12)
Gđa. Bujas navela je kako se ovom odlukom određuje se financiranje političkih stranaka i kandidata
nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj, a sukladno Zakonu o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe.
Kako nije bilo daljnjih pitanja predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki.
Nakon provedene rapsrave konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o financiranju
političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj u 2017.
koja se prilaže ovomz apsiniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 13)
Alen Alija, predstavnik izrađivaća strateškog programa Micro grupe d.o.o., naveo je kako sus redstva za
izradu navedenog dokumenta povućena temeljem natječaja Ministarstva poljoprivrede koji je bio objavljen prošle
godine, sredstva su osigurana iz europskih izvora. Vezano uz samu izradu dokumenta aktivnosti su počele nakon
što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu objavila rezultate natječaja, dakle u lipnju 2016. U rujnu su
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održani sastanci radnih skupina svakog sektora, članovi radnih skupina bili su predstavnici javnog, društvenog,
gospodarskog i civilnog sektora. Na sastancima se raspravljalo o glavnim strateškim ciljevima razvoja Općine
Tribunj.
Vizija Općine Tribunj predstavlja strateške razvojne smjernice za petogodišnje razdoblje. Ona ima svoj
kontinuitet u definiranom razdoblju i odnosi se na ključne točke u razvoju. Predložena vizija Općine Tribunj za
razdoblje 2015. - 2020. glasi: „Ribarsko i turističko misto“. Strateški ciljevi predstavljaju smjer razvoja jedinice
lokalne samouprave (JLS) te su definirani kao željeno buduće stanje koje se namjerava ostvariti uz racionalnu
upotrebu raspoloživih resursa. Strateški ciljevi su nastali kao rezultat rasprava na radnim skupinama koji se
temelje na razmatranju uvjeta u okruženju i činjenica iz izrađene analize stanja.
1. Razvoj turizma i ribarstva,
2. Razvoj gospodarstva utemeljen na resursima mikroregije,
3. Unaprjeđenje i razvoj društvene infrastrukture,
4. Zašita okoliša i uređenje lokalne infrastrukture.
1.1. Razvoj turističke infrastrukture
1.1.1. Izgradnja rekreacijsko-poučne staze Zamalin-Sovlje
1.1.2. Izgradnja i uređenje tematske staze Sv. Nikola
1.1.3. Turistička valorizacija vojnih objekata austro-ugarske mornarice na otoku Logorun
1.1.4. Izgradnja turističko-rekreacijskog parka Kornatske vale
1.2 Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim
gospodarstvima
1.2.1. Poticanje maslinarstva na području Općine
1.2.2. Poticanje razvoja nepoljoprivredne djelatnosti na PG-ovima
1.2.3. Izgradnja i uređenje tematskih staza
1.3 Poticanje aktivnog i pustolovnog turizma
1.3.1. Izgradnja nove i uređenje postojeće mreže biciklističkih staza
1.3.2. Podizanje razine kvalitete pustolovne utrke na području Općine
2.1. Unaprjeđenje ribarske infrastrukture
2.1.1 Uređenje i opremanje pogona za preradu ribarskih sirovina
2.1.2. Uređenje interaktivne šetnice uz lukobran sv. Nikole
2.1.3. Osnivanje gastronomskog centra
2.2. Umrežavanje ribarstva sa sektorima turizma i obrazovanja
2.2.1. Implementacija pilot-projekta “Preporučili ribari”
2.3 Podrška tržišnom pozicioniranju ribarskih proizvoda
2.3.1Brendiranje ribarskih proizvoda
2.3.2. Elektronska sljedivost ribe
3.1. Izgradnja i adaptacija objekta društvene infrastrukture
3.1.1. Izgradnja dječjeg vrtića
3.1.2. Izgradnja društveno-poslovnog centra Zamalin
3.2. Očuvanje i valorizacija kulturno-povijesne baštine
3.2.1. Projekt rekonstrukcije i revitalizacije crkve Male Gospe
4.1. Zaštita okoliša
4.1.1. Sanacija ilegalnog odlagališta otpada
4.1.2. Izgradnja reciklažnog dvorišta
4.2. Ulaganje u komunalnu, energetsku i prometnu infrastrukturu
4.2.1. Uređenje šetnice Luna-Zamalin
4.2.2. Uređenje plaže Bristak
4.2.3. Uređenje plaže Sovlje
4.2.4. Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Tribunj
4.2.5. Izgradnja i uređenje sportskih igrališta na području Općine
4.2.6. Izgradnja kanalizacijskog sustava aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima.
Što se tiće same provedbe strateškog razvojnog programa gosp. Alija naveo je kako se ona sastoji od sljedećih
procedura i aktivnosti:
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•
•

•

Općinsko vijeće
• usvaja strateški razvojni program
• donosi odluke koje doprinose ostvarenju strateških ciljevi
Načelnik
• nadzire provedbu Strategije
• provodi dio aktivnosti
• pruža potporu nositeljima mjera
• izvještava Općinsko vijeće o uspješnosti provedbe
Radno mjesto zaduženo za provedbu i praćenje
• nadzire provedbu aktivnosti
• izvještava Načelnika o potrebama i stanju provedbe Strategije
• evaluira provedbu strategije
• koordinira projektnim aktivnostima

Nakon izlaganja gosp. Alena Alije predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovnja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Strateški razvojni
program Općine Tribunj za razdoblje od 2015. – 2020. godine koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 14)

Zamjenik načelnika gosp. Slobodan Ukić naveo je kao su vijećnici u materijalima dobli detaljnu Analizu
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu kojom je obrazložen pravni okvir, stanje
sustava po važnijim sastavnicama sustava zaštite i spašavanja, operativne snage zaštite i spašavanja, pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, postrojba civilne zaštite opće namjene povjerenici
civilnezaštite,vatrogastvo (jvp i dvd), pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,druge operativne snage civilne zaštite,elementarne nepogode. Gosp. Ukić naveo je kako stoji
vijećnicma na raspolaganju za sva pitanja.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog galsovanja kosntatira se kako se JEDNOGALSNO donosi Analiza stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Analize
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu koji se prilažu ovom zapsiniku i
čine njegov sastavni dio.
Ad 15)
Zamjenik načelnika naveo je kako je Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno da sustav civilne
zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Na temelju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih
nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od
katastrofa i velikih nesreća, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja,
udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
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Općine Tribunj za 2017. godinu. Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Tribunj za 2017. godinu sadrži
pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije, kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne
vizije sa konačnim ciljevima.
Da bi ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima
financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite za
promatrano razdoblje.
Kako nije bilo daljenje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju Plana
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2017. godinu koji se prilažu ovom zapisniku
i čine njegov sastavni dio.

Ad 16)
Načlenik je naveo kako su vijećnici već upoznati s činjenicom da je gđa. vesna Trifunac ponudila Općni
Tribunj svoje zemljište koje graniči s mjesnim grobljem „Gaj“ za otkup. Riječ je o čest. zem. čest.zem. 1066/1 k.o.
Tribunj, u Tribunju, površine 970m², za koje je izrađen Geodetski situacijski nacrt ( „Geodetska mjerenja“ d.o.o. iz
Šibenika od 02. listopada 2016.), i koje je upisano u z.k.ul. 3806 k.o. Tribunj, vlasništvo Marin Mudrovčić, iz
Zagreba, ,Vesna Trifunac iz Zagreba, Luka Trifunac iz Zagreba, Kate Matešić Trifunac iz Zagreba i Ivana
Jalšenjak iz Zagreba. Nvedeno zemljište je predviđeno za izgradnju i proširenje mjesnog groblja „Gaj“ u Tribunju,
a prema odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tribunj. Načelnik je naveo kako kupoprodajna cijena
zemljišta se određuje u iznosu od 226,80 kn/m² zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna, a
sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva, Damira Alfiera, dipl.ing.građ., od 22.
prosinca 2016., te će se ista isplatiti vlasnicima po potpisivanju ugovora o prodaji zemljišta.
Na vijećnicima je da donesu odluku hoće li ili neće prihvatiti ovaj prijedlog.
Joško Ferara naveo je kako se groblje mora proširiti, već sada je jasno kako nema mjesta za izgradnju novih
grobnica, te je naveo kako podržava ovu odluku.
Kako nije bilo drugih komentara prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi odluka o kupnji zemljišta za
proširenje mjesnog groblja „Gaj“ i to čest.zem. 1066/1 k.o. Tribunj, u Tribunju, površine 970m², za koje je
izrađen Geodetski situacijski nacrt ( „Geodetska mjerenja“ d.o.o. iz Šibenika od 02. listopada 2016.), i
koje je upisano u z.k.ul. 3806 k.o. Tribunj, vlasništvo Marin Mudrovčić, iz Zagreba, ,Vesna Trifunac iz
Zagreba, Luka Trifunac iz Zagreba, Kate Matešić Trifunac iz Zagreba i Ivana Jalšenjak iz Zagreba.
Nvedeno zemljište je predviđeno za izgradnju i proširenje mjesnog groblja „Gaj“ u Tribunju, a prema
odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tribunj. Načelnik je naveo kako kupoprodajna cijena
zemljišta se određuje u iznosu od 226,80 kn/m² zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 220.000,00
kuna, a sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva, Damira Alfiera,
dipl.ing.građ., od 22. prosinca 2016., te se ovlašćuje načlenik Općine Tribunj da na temelju ove Odluke sa
vlasnicima zemljišta zaključi ugovor o prodaji zemljišta navedenog u točki I. ove Odluke. Ova odluka
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Sjednica je završena u 17.50 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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