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sredstvima proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika,

I.
OPĆINSKI NAČELNIK

4.

1.

surađivati s nadležnom ustrojstvenom
jedinicom u Ministarstvu financija u
čijem je djelokrugu proračunski nadzor i
drugim nadležnim tijelima.
III.

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2.
Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom
sektoru („Narodne novine“ broj 78/15), članka
6. Naputka o otkrivanju, postupanju i
izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju
sredstvima
proračuna,
proračunskih
i
izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“
broj 70/12) i članka 50. Statuta Općina Tribunj
broj 05/13, 08/15 i „Službeni glasnik Općine
Tribunj“, 2/15) načelnik Općine Tribunj donosi

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o
imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
KLASA: 401-01/11-03/11, URBROJ: 2182/2003-11-1) od 18. siječnja 2011.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Tribunj.

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti

I.

KLASA: 401-01/17-03/2
URBROJ: 2182/20-03-17-1
Tribunj, 18. srpnja 2017.

Ovom Odlukom Zorica Unić, viša stručna
suradnica za financije u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Tribunj, imenuje se osobom
zaduženom za nepravilnosti u Općini Tribunj.
Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon:
022
446
349
Fax:
022
446
021
Email: zorica.unic@tribunj.hr

NAČELNIK
Marko Grubelić, mag.oec.

II.

II.
OPĆINSKO VIJEĆE

Sukladno odredbama članka 4. točka 14. Zakona
o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
Zorica Unić obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim
nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje
izvješće o nepravilnostima iz članka 12.,
14. i 15. Naputka o otkrivanju,
postupanju
i
izvješćivanju
o
nepravilnostima
u
upravljanju

1.
Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1.
Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine",
broj 115/16) i članka 34. Statuta Općine Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 5/13 i 8/15 i "Službeni glasnik Općine
Tribunj", broj 2/15), Općinsko vijeće Općine
Tribunj na 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2017.
godine donosi
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ODLUKU
o općinskim porezima Općine Tribunj
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji
pripadaju Općini Tribunj (u daljnjem tekstu:
Općina), obveznici plaćanja poreza, porezna
osnovica, stope i visina poreza te način obračuna
i naplate poreza u skladu sa Zakonom o
lokalnim porezima.
II. OPĆINSKI POREZI

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 2.
Porezi Općine su:
prirez porezu na dohodak,
porez na potrošnju,
porez na kuće za odmor,
porez na korištenje javnih površina,
porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici
poreza na dohodak s područja Općine sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima,
Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o
porezu na dohodak te ove Odluke.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička
osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima
prebivalište ili uobičajeno boravište na području
Općine Tribunj.
Članak 4.
Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez
na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu
na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz
članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od
6% od utvrđene osnovice iz članka 4. ove
Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna
Općine.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza
porezu na dohodak obavlja Ministarstvo
financija, Porezna uprava.
2. Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i
bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima
na području Općine.
Članak 8.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička
osoba koja pruža ugostiteljske usluge na
području Općine.
Članak 9.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna
cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima na području Općine, a u koju nije
uključen porez na dodanu vrijednost.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od
prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu
obvezu poreza na potrošnju za obračunsko
razdoblje iz stavka 3. ovoga članka porezni
obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i
predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni
mjesec Ministarstvu financija, nadležnoj
ispostavi Porezne uprave prema sjedištu
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu
poreznog obveznika i to zbirno za sve poslovne
prostore, na način da se na obrascu iskažu
podaci za svaki grad/ općinu pojedinačno.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je
platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Članak 10.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na
osnovicu iz članka 9. stavka 1. ove Odluke.
Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine.
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Članak 11.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza
na potrošnju obavlja Ministarstvo financija,
Porezna uprava.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke
osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području Općine.
Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili
stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene
zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih
strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 13.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u
smislu odredbe članka 12. stavka 2. ove Odluke,
osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i
sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i
visina nastanka utroška električne energije,
vode, telefona, prijam poštanske pošiljke,
potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o
izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto
podnošenja porezne prijave i svi drugi
raspoloživi podaci i dokazi.
Članak 14.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje na
cijelom području Općine, u iznosu od 15,00
kuna/ m2 korisne površine kuće za odmor.
Članak 15.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za
odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih
razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar,
potres) te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za
odmor za vrijeme dok su u njima smješteni
prognanici i izbjeglice.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na
odmarališta u vlasništvu Općine koja služe za
smještaj djece u dobi do 15 godina.
Članak 16.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose
na mjesto gdje se nalazi objekt te korisnu
površinu objekta, kao i podatke o poreznom
obvezniku te druge podatke, najkasnije do 31.
ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće
za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga
poreza.
Porez na kuće za odmor prihod je proračuna
Općine.
Članak 17.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza
na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija,
Porezna uprava.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 18.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju
pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine na temelju rješenja o porezu na
korištenje javne površine koje im je izdalo
nadležno upravno tijelo Općine. Rješenjem o
porezu na korištenje javne površine iz stavka 1.
ovoga članka utvrđuju se:
 podaci o korisniku javne površine,
 visina poreza na korištenje javne
površine,
 uvjeti plaćanja i instrumenti osiguranja
plaćanja, te
 prava i obveze korisnika javne površine
(uvjeti korištenja, tip opreme, podaci o
lokaciji, površini i namjeni, podaci o
vremenu na koje se izdaje rješenje, i sl.).
Članak 19.
Pod javnom površinom u smislu ove Odluke
smatraju se trgovi, ulice, ceste, putovi,
nogostupi, šetališta, pješačke zone, javne zelene
površine, parkovi, rekreacijske površine, dio
obale koji nema status pomorskog dobra kao i
ostale uređene i neuređene javne površine koje
su u vlasništvu Općine i koje se mogu koristiti
da ne dolazi u pitanje njihova osnovna namjena.
Članak 20.

Stranica 5 – Broj 6
21. srpnja 2017.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TRIBUNJ
_________________________________________________________________________________________________

Javne površine dodjeljuju se na korištenje:
a) putem javnog natječaja ili
b) neposrednom dodjelom po zahtjevu
stranke.
O vrsti postupka dodjele odlučuje Općinski
načelnik posebnim zaključkom.
Javna površina daje se na korištenje na
vremensko razdoblje od 1 do 5 godina, odnosno
za razdoblje jedne ili više sezona, odnosno za
mjesečno ili dnevno korištenje s ograničenjem
do najviše 15 dana.
Dodjela javnih površina na višegodišnje
korištenje moguća je samo nakon provedenog
javnog natječaja.
Korištenje javne površine ne može se odobriti
podnositelju zahtjeva koji nije u cijelosti
podmirio sva dospjela dugovanja prema Općini.
Članak 21.
Za izgradnju, polaganje i održavanje
telekomunikacijskih instalacija kojih investitor
nije
Općina
Tribunj
ili
polaganje
telekomunikacijskih vodova kroz izgrađenu
infrastrukturu u vlasništvu Općine, utvrđuje se
naknada za pravo puta.
Za izgradnju, polaganje i održavanje energetskih
i drugih instalacija kojih investitor nije Općina
ili polaganje energetskih i drugih vodova kroz
izgrađenu infrastrukturu u vlasništvu Općine,
utvrđuje se pravo služnosti javnim površinama.
Visina naknade te način plaćanja naknade na
temelju izdane potvrde o pravu puta na
nekretnini u vlasništvu Općine i to za kabelsku
kanalizaciju,
elektroničke
komunikacijske
vodove koji se postavljaju izvan kabelske
kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske
mreže utvrđuje se sukladno Pravilniku o potvrdi
i naknadi za pravo puta ("Narodne novine", broj
152/11 i 151/14).
Članak 22.
Obračun poreza na korištenje javnih površina
utvrđuje se u kunama po četvornom metru (m²)
javne površine i to dnevno, mjesečno, odnosno
godišnje.
Članak 23.
Za korištenje javnih površina za pružanje
ugostiteljskih
usluga
na
otvorenim
ugostiteljskim terasama (natkrivenim vrlo brzo

sklopivim zaštitama od sunca i padalina suncobrani, tende i sl.) porez na korištenje javne
površine iznosi:
a) ako se prostor koristi u mjesecu srpnju i
kolovozu - 20 kn/ m²/ mjesečno,
b) ako se prostor koristi u mjesecu lipnju i
rujnu porez iznosi 80% od iznosa poreza
propisanog pod a),
c) ako se prostor koristi u mjesecu travnju,
svibnju i listopadu porez iznosi 50% od
iznosa poreza propisanog pod a),
d) ako se prostor koristi u mjesecu siječnju,
veljači, ožujku, studenom i prosincu
porez iznosi 10% od iznosa poreza
propisanog pod a).
Za korištenje javnih površina za pružanje
ugostiteljskih usluga na zatvorenim natkrivenim
i ostakljenim ugostiteljskim terasama porez na
korištenje javne površine iznosi 30,00 kn / m²/
mjesečno, osim:
a) ako se prostor koristi 10-12 mjeseci u
kalendarskoj godini porez iznosi 35% od
iznosa poreza propisanog u stavku 2.,
b) ako se prostor koristi 7-9 mjeseci u
kalendarskoj godini porez iznosi 40% od
iznosa poreza propisanog u stavku 2.,
c) ako se prostor koristi 1-6 mjeseci u
kalendarskoj godini porez iznosi 50% od
iznosa poreza propisanog u stavku 2.,
Za korištenje javnih površina za
pružanje ugostiteljskih usluga na ugostiteljskim
terasama natkrivenim tijekom cijele godine
(izrađenim od željezne, drvene i slične
konstrukcije) porez na korištenje javne površine
iznosi:
a) ako se prostor koristi u mjesecu srpnju i
kolovozu - 22 kn/ m²/ mjesečno,
b) ako se prostor koristi u mjesecu lipnju i
rujnu porez iznosi 80% od iznosa poreza
propisanog pod a),
c) ako se prostor koristi u mjesecu travnju,
svibnju i listopadu porez iznosi 50% od
iznosa poreza propisanog pod a),
d) ako se prostor koristi u mjesecu siječnju,
veljači, ožujku, studenom i prosincu
porez iznosi 10% od iznosa poreza
propisanog pod a).
Članak 24.
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Porez na korištenje javne površine za
postavljanje kioska i drugih montažnih objekata
(kućica i sl.) površine do 6 m² iznosi 600,00
kuna/ kiosk/ mjesečno.
Porez na korištenje javne površine za
postavljanje kioska i drugih montažnih objekata
(kućica i sl.) površine od 6 do 12 m² iznosi
1.500,00 kuna/ kiosk/ mjesečno.
Članak 25.
Porez na korištenje javne površine za obavljanje
djelatnosti prodaje sokova, sladoleda, šećerne
vune, kokica, palačinki i sl. uz postavljanje
aparata/štanda (površine od 5 do 10 m²) iznosi
1.500,00 kn/ aparat - štand/ mjesečno.
Članak 26.
Porez na korištenje javne površine za
postavljanje štanda:
a) za obavljanje djelatnosti prodaje ručno
rađenog nakita, mediteranskih spužvi i
školjki, prodaju/izradu razglednica,
svijeća i slično, prodaju proizvoda od
drva, šiblja, trske i slično, na manjim
štandovima površine do 2 m² porez
iznosi 1.500,00 kn/ štand/ mjesečno,
b) za obavljanje djelatnosti prodaje
suvenira izrađenih od stakla, keramike,
kamena i sl., prodaju eteričnih ulja,
čajeva i slični proizvoda na štandovima
površine do 2 m² porez iznosi 1.500,00
kn/ štand/ mjesečno,
c) za obavljanje djelatnosti prodaje vlastitih
slika
na
stalcima/štafelajima
na
štandovima površine do 2 m² porez
iznosi 1.000,00 kn/ štand/ mjesečno,
d) za obavljanje djelatnosti izrade portreta,
tetovaža i slično na stalcima/štafelajima
površine do 2 m² porez iznosi 1.000,00
kn/ stalak/ mjesečno,
e) za obavljanje djelatnosti prodaje
autohtonih
hrvatskih
suvenira
i
proizvoda na štandovima površine do 2
m² porez iznosi 1.000,00 kn/ štand/
mjesečno.
Članak 27.
Porez na korištenje javne površine za
postavljanje šanka površine do 5 m² iznosi
1.500,00 kn/ šank/ mjesečno.

Porez na korištenje javne površine za
postavljanje šanka površine od 5 do 12 m² iznosi
3.000,00 kn/ šank/ mjesečno.
Članak 28.
Porez na korištenje javne površine za obavljanje
djelatnosti iznajmljivanja motora, bicikli i slično
iznosi 3.000,00 kn/ mjesečno ukoliko zauzeta
javna površina ne prelazi 10 m².
Porez na korištenje javne površine za obavljanje
djelatnosti iznajmljivanja motora, bicikli i slično
uvećava se za 20,00 kn/ m²/ dnevno ukoliko
zauzeta javna površina prelazi 10 m².
Članak 29.
Porez na korištenje javne površine radi
privremenog ostavljanja na javnoj površini
raznih pokretnih i nepokretnih naprava
(prikolica, traktora, kamiona, bačvi, neispravnih
vozila i sl.) iznosi 50,00 kn/ m²/ dnevno i
naplaćuje se do trenutka uklanjanja istih s javne
površine.
Članak 30.
Porez na korištenje javne površine za
postavljanje reklamnih predmeta (transparenta,
reklamnih zastava, slobodnostojećih reklamnih
panoa, reklamnih sadržaja na pročeljima
građevina, urbanoj opremi i sl., reklamnog
ormarića, reklamne vitrine, reklamnog loga,
reklamne tende, reklamnog stupa - totema,
reklamne ograde, reklame na zaštitnoj ogradi
gradilišta ili na zaštitnom platnu građevinske
skele, stalaka s reklamama i obavijestima te
sličnih naprava) na javnu površinu, iznosi 20,00
kn/ komad/ dnevno.
Članak 31.
Porez na korištenje javne površine u svrhu
izvođenja građevinskih radova prekopavanja i
odlaganja građevinskog materijala, održavanja i
drugih građevinskih i sličnih radova iznosi 2,00
kn/ m²/ dnevno.
Članak 32.
Visinu poreza na korištenje javne površine u
slučajevima koji nisu predviđeni odredbama ove
Odluke, odredit će općinski načelnik Općine
rješenjem o davanju javne površine na
korištenje.
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Visina poreza na korištenje javne površine, a
koja se daje na korištenje putem javnog
natječaja, smatra se početnim iznosom poreza.
Članak 33.
Porez na korištenje javne površine plaća se
nakon podnošenja zahtjeva za korištenje javne
površine, a prije izdavanja rješenja kojim se
odobrava korištenje javne površine.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, a po
zamolbi podnositelja zahtjeva za korištenje
javne površine za pružanje ugostiteljskih usluga
na terasama te za postavljanje montažnih
objekata do 12 m² radi obavljanja poslovne
djelatnosti, porez se plaća u dva obroka i to:
 50% od obračunatog iznosa poreza plaća
se odmah po izdavanju rješenja kojim se
odobrava korištenje javne površine,
 50% preostalog iznosa poreza plaća se
do konca rujna tekuće kalendarske
godine.
Na zahtjev podnositelja zahtjeva za korištenje
javne površine, općinski načelnik može odrediti
i drugačiju dinamiku plaćanja poreza.
Članak 34.
Rješenje o davanju na korištenje javne površine
i utvrđivanju poreza na korištenje javne površine
donosi Jedinstveni upravni odjel Općine.
Korisnicima koji javnu površinu koriste bez
rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
porez na korištenje javne površine utvrdit će se
temeljem zapisnika komunalnog redara Općine i
to u iznosu 50% većem od iznosa utvrđenog
odredbama ove Odluke.
Članak 35.
Dosadašnji korisnici javnih površina zadržavaju
prava utvrđena prijašnjim odobrenjem te će im
se na temelju odredbi ove Odluke izdati
Rješenje o porezu na korištenje javnih površina.
Općina može odobriti stupanje u prava i obveze
dosadašnjeg korisnika, odnosno obveznika,
njegovim pravnim slijednicima, pod uvjetom da
nastave obavljati istu djelatnost te da su
podmirena sva dospjela dugovanja koja je
prednik imao prema Općini.
Članak 36.

Porez na korištenje javnih površina za ostala
korištenja javnih površina utvrđuje se kako
slijedi:
organiziranje zabava i
manifestacija

razdoblje/nači
n obračuna

zabavni park, cirkus,
postavljanje montažnih
pozornica, bina i slično

1,00 kn/ m²/
dan

prezentacija proizvoda i
usluga i slično

75,00 kn/ m²/
dan

distribucija letaka i
promidžbenih materijala

300,00 kn/dan

snimanje filma

1.000,00
kn/dan

snimanje reklamnog
spota

3.000,00
kn/dan

komercijalno
fotografiranje

2.000,00
kn/dan

političko djelovanje –
postavljanje pokretnih
naprava
prometovanje
turističkim vlakićem

50,00 kn/ m²/
dan
6.000,00 kn/
godišnje

Članak 37.
Za sva ostala korištenja javnih površina koja
nisu definirana odredbama ove Odluke, a
ukoliko razdoblje zauzimanja javne površine ne
traje duže od 3 (tri) mjeseca tijekom kalendarske
godine iznos poreza na korištenje javne površine
utvrdit će Općinski načelnik donošenjem
Zaključka.
Porez na korištenje javnih površina ne plaća se
za organiziranje manifestacija i pratećih
aktivnosti koje se financiraju iz proračuna
Općine, kao ni za vjerske, humanitarne,
kulturne, sportske i ekološke manifestacije
značajne za Općinu.
Članak 38.
Porez na korištenje javnih površina prihod je
proračuna Općine Tribunj.
5. Porez na nekretnine
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Članak 39.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici,
utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz
porez na nekretnine uredit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno
Zakonu o lokalnim porezima.
III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 40.
Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove
Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu
uređena ovom Odlukom na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim
porezima ("Narodne novine", broj 115/16) te
odredbe zakona kojim je uređen porezni
postupak.
Članak 41.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove
Odluke, osim poreza na korištenje javnih
površina i poreza na nekretnine, u ime i za račun
Općine obavlja Ministarstvo financija, Porezna
uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava
Šibenik, uz prethodnu suglasnost Ministra
financija Republike Hrvatske.
Ministarstvo
financija,
Porezna
uprava,
Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik, dužna
je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni
mjesec, Općini dostavljati zbirno izvješće o
utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim
postupcima i mjerama radi naplate poreza iz
članka 3., članka 7. i članka 12. ove Odluke.
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
Područnom uredu Šibenik, Ispostavi Šibenik, za
obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka
pripada naknadu u visini od 5% od ukupno
naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni
promet zadužena za naplatu javnih prihoda
(FINA) da naknadu iz stavka 3. ovog članka
obračuna i uplati u Državni proračun Republike
Hrvatske do zadnjeg dana u mjesecu za
prethodni
mjesec
sukladno
Suglasnosti
Ministarstva financija Republike Hrvatske da
Porezna uprava može obavljati poslove
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("Narodne
novine", broj 1/17).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o
zastari, obnovi postupka, žalbenom postupku
propisane Zakonom o porezu na dohodak i
Zakonom o lokalnim porezima jednako se
primjenjuju i na poreze propisane odredbama
ove Odluke.
Članak 43.
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o općinskim porezima i o
prirezu porezu na dohodak ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 6/10).
Odredbe članka 12. do 17. ove Odluke koje se
odnose na porez na kuće za odmor, a u skladu s
člankom 68. Zakona o lokalnim porezima
("Narodne novine", broj 115/16), prestaju važiti
1. siječnja 2018. godine.
Članak 44.
Odluku iz članka 39. ove Odluke, Općinsko
vijeće obvezno je donijeti do 30. studenoga
2017. godine.
Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Tribunj", osim odredbi o prirezu porezu na
dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u
mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka
objavljena u "Narodnim novinama".
Članak 46.
Ova Odluka objavit će se u "Narodnim
novinama" i u "Službenom glasniku Općine
Tribunj" te dostaviti Ministarstvu financija,
Poreznoj upravi, u roku od osam dana od dana
njezina donošenja radi objave na mrežnim
stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja
ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine.

KLASA: 410-01/17-01/6
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

2.
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i
stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama ("Narodne novine", broj 67/08, 48/10,
74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), a uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova Policijske uprave Šibensko – kninske,
broj 511-13-01-6036/17 od 11. srpnja 2017., i
članka 34. Statuta Općine Tribunj ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 5/13 i
8/15 i "Službeni glasnik Općine Tribunj", broj
2/15), Općinsko vijeće Općine Tribunj na 2.
sjednici održanoj dana 21. srpnja 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontrole
parkiranja na području Općine Tribunj

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju parkirališne
površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta),
organizacija i način naplate parkiranja te nadzor
nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima
s naplatom na području Općine Tribunj.
Članak 2.
Javnim parkiralištem smatra se javna prometna
površina namijenjena isključivo za zaustavljanje
i parkiranje vozila.
Članak 3.
Tehničke i organizacijske poslove, naplatu,
nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i
čišćenje te ostale poslove na javnim
parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko
društvo u vlasništvu Općine Tribunj - "Mjesno
poduzeće" d.o.o. Tribunj (u daljnjem tekstu:
Organizator parkiranja).

Članak 4.
Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili
privremeno, ulično ili izvanulično te otvorenog
ili zatvorenog tipa.
Stalna javna parkirališta s naplatom su
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele kalendarske godine.
Privremena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom sezone, privremene regulacije prometa,
određenih manifestacija i slično.
Ulična javna parkirališta s naplatom su
parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom
signalizacijom
na
kolniku
prometnice u skladu sa propisima o sigurnosti
prometa.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom su
parkirališta koja se nalaze izvan kolnika
prometnice, a označena su vertikalnom
signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i
prostorno definirana posebnim projektom.
Javna parkirališta s naplatom mogu biti
asfaltirana i neasfaltirana.
Otvorena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta bez automatskog, poluautomatskog
ili ručnog kontroliranog ulaza i/ili izlaza.
Zatvorena javna parkirališta s naplatom su
parkirališta sa automatskom, poluautomatskom
ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.
Kod otvorenog javnog parkirališta na kojem je
označeno parkirališno mjesto za osobe s
invaliditetom, moguće je koristiti isto bez
naplate u maksimalnom trajanju od 2 sata.
Članak 5.
Na području Općine Tribunj nema stalnih javnih
parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje
tijekom cijele kalendarske godine.
Kao privremena javna parkirališta s naplatom iz
stavka 3. članka 4. ove Odluke određuju se sva
javna parkirališta navedena u članku 7. ove
Odluke.
Na privremenim javnim parkiralištima iz
prethodnog stavka parkiranje se naplaćuje
tijekom turističke sezone (u vremenskom
razdoblju od 01.06. do 30.09.), privremene
regulacije prometa, određenih manifestacija i
slično.
Članak 6.
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Javna parkirališta s naplatom moraju biti
označena prometnom signalizacijom u skladu s
propisima o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta s naplatom moraju imati
oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja,
vremena naplate parkiranja i visinu naknada za
parkiranje.
Članak 7.
Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u
parkirališne zone i to: I. zona, II. zona, III. zona,
IV. zona i V. zona.
U I. zonu razvrstavaju se sljedeće ulice i trgovi:
- Trg Pijaca (dio parkinga koji je reguliran
fiksnim čuvarima parkinga) i
- Ulica Podvrh (od križanja s Kornatskom
ulicom),
- Kornatska ulica (dio ulice koji je
reguliran fiksnim čuvarima parkinga i na
kojem postoji mogućnost postavljanja
fiksnih čuvara parkinga),
- Ulica Varoš (dio ulice koji je reguliran
fiksnim čuvarima parkinga i na kojem
postoji mogućnost postavljanja fiksnih
čuvara parkinga), i
- Ulica Put Male Gospe (dio ulice koji je
reguliran fiksnim čuvarima parkinga i na
kojem postoji mogućnost postavljanja
fiksnih čuvara parkinga).
U II. zonu razvrstava se:
- Trg Pijaca (dio parkinga koji nije
reguliran fiksnim čuvarima parkinga).
U III. zonu razvrstava se:
- Plaža Zamalin (od križanja ulica Podvrh
i Kornatske do Gusterne).
U IV. zonu razvrstavaju se:
- Plaža Sovlja,
- Plaža Bristak,
- Plaža Zamalin (od Gusterne do križanja
Ulice Zamalin i Ulice Glavičine),
- Centralni parking,
- Prostor uz Tržnicu,
- Prostor "Borića" (prostor između ulice
Rupe, Jurjevgradske ulice i ulice Put
Vodica),
- Prostor ispod nogometnog igrališta
"Rupe" i

-

-

-

sva ostala označena ulična parkirališna
mjesta.
U V. zonu razvrstava se:
Prostor između Ribarske ulice i poteza
šetnice uz rivu (kod spomenika dr.
Franje Tuđmana) i
Prostor ispred zgrade područne škole i
dječjeg vrtića u Tribunju.

Članak 8.
Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom
može biti s ograničenim ili neograničenim
vremenom trajanja parkiranja.
Članak 9.
Osobni automobili mogu se parkirati u svim
parkirališnim zonama.
Priključna vozila osobnih automobila, kamperi,
autobusi, kamioni, kamioni s prikolicom i
slično, mogu se parkirati isključivo na sljedećim
područjima:
- Prostor "Borića" i
- Prostor Sovlja – uz Jurjevu ulicu.
Traileri i priključna vozila osobnih automobila
mogu se, osim u prostoru "Borića", parkirati i na
području:
- Sovlja – na području "Gnjale".
II. OPĆI UVJETI UGOVORA O
KORIŠTENJU
JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM
Članak 10.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom
parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik
vozila (dalje u tekstu: korisnik javnog
parkirališta), sklapa s Organizatorom parkiranja
ugovor o korištenju javnog parkirališta s
naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom
propisanih ovom Odlukom.
Članak 11.
Ugovorom iz članka 10. ove Odluke isključuje
se odgovornost Organizatora parkiranja za
čuvanje, oštećenje, uništenje ili krađu vozila.
Članak 12.
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Naplata naknade za parkiranje na javnom
parkiralištu s naplatom obavlja se putem
automata ili ručno.
Ručna naplata podrazumijeva plaćanje naknade
za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane
parkirne karte neposredno na parkiralištu na
naplatnom automatu koji je istaknut na lokaciji
ili od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.
Članak 13.
Za ručnu naplatu koristi se parkirna karta.
Parkirna karta mora sadržavati slijedeće
podatke:
- oznaka Općine i/ili Organizatora
parkiranja,
- zona u koju je odnosno parkiralište
razvrstano,
- serijski broj karte,
- datum i godinu izdavanja karte,
- vrijeme početka parkiranja,
- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja
(ako je primjenjivo u određenoj
parkirališnoj zoni),
- visinu
naknade
jediničnog
sata
parkiranja.
Članak 14.
Turistička
mjesečna
parkirališna
karta,
povlaštena
mjesečna
parkirališna
karta,
mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta i povlaštena mjesečna parkirališna karta
uz rezervaciju mjesta vrijedi za kalendarski
mjesec u kojem je izdana.
Članak 15.
Izgled i sadržaj parkirališne karte za korištenje
javnih parkirališta s naplatom određuje
Organizator parkiranja, uz suglasnost načelnika.
Članak 16.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji
podliježe plaćanju parkirališne karte smatra se
vlasnik vozila koji je evidentiran u
odgovarajućim
evidencijama
Ministarstva
unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci
vozila, dok se za vozila koja nisu evidentirana
vlasnik vozila utvrđuje na drugi način.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji
podliježe plaćanju parkirališne karte smatra se i
primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno

na korištenje na temelju pravnog posla leasinga,
odnosno najmoprimac kojem je osoba koja
obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge
prepustila vozilo na korištenje na temelju
ugovora o najmu.
Članak 17.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom
koristi se:
a) jednosatna ili višesatna parkirališna
karta
b) dnevna parkirališna karta,
c) turistička mjesečna parkirališna
karta,
d) povlaštena mjesečna parkirališna
karta,
e) mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta,
f) povlaštena mjesečna parkirališna
karta uz rezervaciju mjesta,
a) Jednosatna ili višesatna parkirališna karta
Članak 18.
Jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u
daljnjem tekstu: satna karta) vrijedi za
parkirališne zone II., III. i IV., i za vremensko
razdoblje za koje je izdana.
Članak 19.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji
koristi javno parkiralište s naplatom uz
korištenje satne karte i vremenskog ograničenja
trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu
satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog
stakla vozila.
Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz
koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se
koristi javno parkirališno mjesto s
naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,
- u okviru vremenskog ograničenja
trajanja parkiranja.
b) Dnevna parkirališna karta
Članak 20.
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Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu:
dnevna karta) vrijedi samo za parkirališnu zonu
IV. i za vremensko razdoblje za koje je izdana.
Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do
istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem
se naplaćuje parkiranje.
Članak 21.
Korisnik koji koristi javno parkiralište s
naplatom uz korištenje dnevne karte i
vremenskog ograničenja trajanja parkiranja
dužan je istaknuti valjanu dnevnu kartu s
unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.
Valjana dnevna karta je ona parkirališna karta iz
koje je vidljivo da je plaćena:
- za vremensko razdoblje u kojem se
koristi javno parkirališno mjesto s
naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom,
- u okviru vremenskog ograničenja
trajanja parkiranja.
c)

Turistička mjesečna parkirališna karta

Članak 22.
Turistička mjesečna parkirališna karta (u
daljnjem tekstu: turistička mjesečna karta)
vrijedi samo za parkirališnu zonu IV. i za
vremensko razdoblje za koje je izdana, a
sukladno odredbama ove Odluke.
Naplata turističke mjesečne karte obavlja se
kupnjom i preuzimanjem turističke mjesečne
karte na blagajni Organizatora parkiranja.
Članak 23.
Pravo na turističku mjesečnu kartu ima fizička
osoba ili pravna osoba koja ima registriranu i
prijavljenu djelatnost iznajmljivanja što
dokazuje Rješenjem o odobrenju za pružanje
ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji.
Osobi iz stavka 1. ovoga članka može se izdati
turistička mjesečna karta ako je do dana njezina
izdavanja podmirila sve svoje obveze prema
Organizatoru parkiranja i prema Općini Tribunj.
d)

Povlaštena mjesečna parkirališna karta
Članak 24.

Za fizičke osobe s prebivalištem na području
Općine Tribunj, za fizičke osobe koji su vlasnici
kuća za odmor na području Općine Tribunj te za
pravne osobe koje imaju sjedište na području
Općine Tribunj i fizičku osobu obrtnika, mogu
se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu
cijene.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po
povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena
mjesečna parkirališna karta.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta (u
daljnjem tekstu: povlaštena mjesečna karta)
vrijedi za parkirališnu zonu IV. i za vremensko
razdoblje za koje je izdana.
Članak 25.
Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima fizička
osoba koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:
- ima prebivalište ili boravište na području
na kojem se naplaćuje parkiranje, što
dokazuje osobnom iskaznicom ili
uvjerenjem Ministarstva unutarnjih
poslova o adresi stanovanja, i ima vozilo
registrirano na svoje ime, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom, ili
- vlasnik je kuće za odmor odnosno
vikendice na području Općine Tribunj
što dokazuje vlasničkim listom navedene
nekretnine, i ima vozilo registrirano na
svoje ime ili na ime nekog od članova
zajedničkog domaćinstva, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom, ili
- zaposlena je u pravnoj osobi koja ima
sjedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu
na području Općine Tribunj.
Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima pravna
osoba i fizička osoba obrtnik koja ima sjedište
na području Općine Tribunj, što dokazuje
izvatkom iz sudskog registra, odnosno obrtnog
registra i koja ima vozilo registrirano na ime
pravne osobe, odnosno na ime fizičke osobe
obrtnika, što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom.
Naplata povlaštene mjesečne karte obavlja se
kupnjom i preuzimanjem povlaštene mjesečne
karte na blagajni Organizatora parkiranja.
Ako korisnik povlaštene mjesečne karte za
vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje
je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit
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će povlaštenu mjesečnu kartu, na korisnikov
zahtjev, novom kartom.
Povlaštena mjesečna karta vrijedi dok fizička
osoba (stanar), pravna osoba, odnosno fizička
osoba obrtnik ispunjavaju uvjete iz stavka 1.
odnosno stavka 2. ovoga članka.
Osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se
izdati povlaštena mjesečna karta ako su do dana
njezina izdavanja podmirili sve svoje obveze
prema Organizatoru parkiranja i prema Općini
Tribunj.
Članak 26.
Korisnik koji koristi javno parkiralište s
naplatom uz korištenje povlaštene mjesečne
karte dužan je istaknuti valjanu kartu s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla vozila.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu povlaštenu mjesečnu kartu.
Valjana povlaštena mjesečna karta je ona
parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana tj. za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
- za vremensko razdoblje u kojem se
koristi javno parkirališno mjesto s
naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj je
dozvoljeno
korištenje
povlaštene
mjesečne karte.
Posjedovanje povlaštene mjesečne karte ne
podrazumijeva i ostvarivanje prava na
rezervaciju parkirališnog mjesta.
e)

Mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta

Članak 27.
Za fizičke osobe s prebivalištem na području
Općine Tribunj i fizičke osobe koje su vlasnici
kuća za odmor na području parkirališne zone
predviđene za ovu svrhu, za pravne osobe,
odnosno fizičke osobe obrtnike koje imaju
sjedište na području parkirališne zone
predviđene za ovu svrhu, mogu se uvesti
povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu cijene i
dostupnosti parkirališnog mjesta.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom
koristi se mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta.

Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta vrijedi za parkirališnu zonu I. i za
vremensko razdoblje za koje je izdana.
Članak 28.
Pravo na mjesečnu parkirališnu kartu uz
rezervaciju mjesta ima pravna osoba i fizička
osoba obrtnik koja:
- ima sjedište na području parkirališne
zone predviđene za ovu svrhu, što
dokazuje izvatkom iz sudskog, odnosno
obrtnog registra, i ima vozilo
registrirano na ime pravne osobe,
odnosno na ime fizičke osobe obrtnika,
što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom.
Pravo na mjesečnu parkirališnu kartu uz
rezervaciju mjesta ima fizička osoba (stanar)
koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:
- ima prebivalište ili boravište na području
parkirališne zone predviđene za ovu
svrhu,
što
dokazuje
osobnom
iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva
unutarnjih poslova o adresi stanovanja, i
ima vozilo registrirano na svoje ime što
dokazuje
valjanom
prometnom
dozvolom, ili
- vlasnik je kuće za odmor odnosno
vikendice na području parkirališne zone
predviđene za ovu svrhu što dokazuje
vlasničkim listom navedene nekretnine, i
ima vozilo registrirano na svoje ime ili
na ime nekog od članova zajedničkog
domaćinstva, što dokazuje valjanom
prometnom dozvolom.
Naplata mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta obavlja se kupnjom i
preuzimanjem povlaštene mjesečne karte na
blagajni Organizatora parkiranja.
Mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta vrijedi dok fizička osoba, pravna osoba
odnosno fizička osoba obrtnik ispunjava uvjete
iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka.
Osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se
izdati mjesečna parkirališna karta uz rezervaciju
mjesta ako su do dana njezina izdavanja
podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru
parkiranja i prema Općini Tribunj.
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Članak 29.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji
koristi javno parkiralište s naplatom uz
korištenje mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta dužan je istaknuti valjanu
kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla
vozila.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu mjesečnu parkirališnu karta uz
rezervaciju mjesta.
Valjana mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta je ona parkirališna karta iz
koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana tj. za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
- za vremensko razdoblje u kojem se
koristi javno parkirališno mjesto s
naplatom,
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom po
prethodno istaknutim uvjetima.
f)

Povlaštena mjesečna parkirališna karta
uz rezervaciju mjesta

Članak 30.
Za fizičke osobe s prebivalištem na području
Općine Tribunj i za fizičke osobe koje su
vlasnici kuća za odmor na području parkirališne
zone predviđene za ovu svrhu, mogu se uvesti
povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu cijene i
dostupnosti parkirališnog mjesta.
Za korištenje javnih parkirališta s naplatom
koristi se povlaštena mjesečna parkirališna karta
uz rezervaciju mjesta. Povlaštena mjesečna
parkirališna karta uz rezervaciju mjesta vrijedi
za parkirališnu zonu V. i za vremensko
razdoblje za koje je izdana.
Članak 31.
Naplata povlaštene mjesečne parkirališne karte
uz rezervaciju mjesta obavlja se kupnjom i
preuzimanjem povlaštene mjesečne karte uz
rezervaciju mjesta na blagajni Organizatora
parkiranja.
Ako korisnik povlaštene mjesečne parkirališne
karte uz rezervaciju mjesta za vrijeme njenog
važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana,

Organizator parkiranja zamijenit će mjesečnu
kartu, na korisnikov zahtjev, novom kartom.
Članak 32.
Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirališnu kartu
uz rezervaciju mjesta ima fizička osoba (stanar)
koja ima prebivalište ili boravište na sljedećem
području: Trg Pijaca te poluotoku (preko
tribunjskog mosta), što dokazuje osobnom
iskaznicom
ili
uvjerenjem
Ministarstva
unutarnjih poslova o adresi stanovanja, i ima
vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje
valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirališnu kartu
uz rezervaciju mjesta ima fizička osoba koja je
vlasnik kuće za odmor odnosno vikendice na
sljedećem području: Trg Pijaca te poluotoku
(preko tribunjskog mosta), što dokazuje
vlasničkim listom navedene nekretnine, i ima
vozilo registrirano na svoje ime ili na ime nekog
od članova zajedničkog domaćinstva, što
dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu uz
rezervaciju mjesta na prostoru ispred područne
škole i dječjeg vrtića u Tribunju imaju isključivo
zaposlenici navedenih institucija.
Povlaštena mjesečna parkirališna karta uz
rezervaciju mjesta vrijedi dok fizička osoba
ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga
članka.
Osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka
može se izdati povlaštena mjesečna karta uz
rezervaciju mjesta ako su do dana njezina
izdavanja podmirili sve svoje obveze prema
Organizatoru parkiranja i prema Općini Tribunj.
Članak 33.
Korisnik koji koristi javno parkiralište s
naplatom uz povlaštenu mjesečnu parkirališnu
kartu uz rezervaciju mjesta dužan je istaknuti
valjanu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog
stakla vozila.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom
ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s
naplatom po povoljnijim uvjetima samo ako ima
valjanu povlaštenu mjesečnu parkirališnu kartu
uz rezervaciju mjesta.
Valjana povlaštena mjesečna parkirališna karta
uz rezervaciju mjesta je ona parkirališna karta iz
koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana tj. za
registracijsku oznaku parkiranog vozila,
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-

-

za vremensko razdoblje u kojem se
koristi javno parkirališno mjesto s
naplatom,
za parkirališnu zonu u kojoj se koristi
javno parkirališno mjesto s naplatom po
prethodno istaknutim uvjetima.

III. CIJENE I VRIJEME NAPLATE
PARKIRANJA
Članak 34.
Cijena satne karte za korištenje privremenih
javnih parkirališta s naplatom za osobna vozila
za svaki započeti sat parkiranja je:
a) u II. zoni:
 s ograničenjem vremena zadržavanja
na period od 3 sata – 10,00 kuna po
satu,
b) u III. zoni – 6,00 kuna po satu,
c) u IV. zoni - 6,00 kuna po satu, osim
na prostoru "Borića" i prostoru ispod
nogometnog igrališta "Rupe" - 4,00
kune po satu.
Cijena dnevne karte za korištenje privremenih
javnih parkirališta s naplatom je:
 100,00 kuna po danu, osim na
prostoru "Borića" i prostoru ispod
nogometnog igrališta "Rupe" - 50,00
kuna po danu.
Iznimno od prethodnog stavka, za vrijeme
održavanja
proslava,
fešta
i
sličnih
manifestacija, cijena dnevne karte u IV. zoni je
25,00 kuna po danu.
Cijena turističke mjesečne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta s naplatom je:
 u IV. zoni – 250,00 kuna.
Cijena povlaštene mjesečne karte za korištenje
privremenih javnih parkirališta s naplatom je:
 u IV. zoni - za fizičke osobe 100,00
kuna, za pravne osobe i fizičku
osobu obrtnika 250,00 kuna.
Cijena mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta za korištenje privremenih
javnih parkirališta s naplatom je:
 u I. zoni, na području Trg Pijaca 600,00 kuna,



u I. zoni, na području ulica Podvrh i
Kornatske - 300,00 kuna,
 u I. zoni, na području Ulica Varoš i
Put Male Gospe - 200,00 kuna.
Cijena povlaštene mjesečne parkirališne karte uz
rezervaciju mjesta je:
 u IV. zoni - za fizičke osobe 200,00
kuna, za pravne osobe i fizičku
osobu obrtnika 300,00 kuna.
 u V. zoni, na prostoru između
Ribarske ulice i poteza šetnice uz
rivu (kod spomenika dr. Franje
Tuđmana) - za fizičke osobe 150,00
kuna.
 u V. zoni, na prostoru ispred zgrade
područne škole i dječjeg vrtića u
Tribunju - za fizičke osobe 100,00
kn.
Cijena turističke mjesečne parkirališne karte,
povlaštene
mjesečne
parkirališne
karte,
mjesečne parkirališne karte uz rezervaciju
mjesta i povlaštene mjesečne parkirališne karte
uz rezervaciju mjesta je:
 50% od propisane u slučaju da je
korisnik kupuje iza 15. u tekućem
mjesecu.
Cijena za autobuse, kamione i kamione s
prikolicom je 100,00 kuna po danu.
Cijena za trailere i kampere je 50,00 kuna po
danu.
Članak 35.
Vrijeme naplate parkiranja na javnim
parkiralištima s naplatom utvrđuje se u
turističkoj sezoni (od 01.06. do 30.09.) prema
slijedećem:
a) u I. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 0-24 sata,
b) u II. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 0-24 sata,
c) u III. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 0-20 sati,
d) u IV. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 0-20 sati, osim
Centralnog parkirališta na kojem je
vrijeme
naplate
svakodnevno,
uključujući nedjelje i blagdane, od 0-24
sati,
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e) u V. zoni – svakodnevno, uključujući
nedjelje i blagdane, od 0-24 sati.
IV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 36.
Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na
parkirnom mjestu označenom horizontalnom ili
vertikalnom signalizacijom shodno odredbama
ove Odluke, vozač odnosno vlasnik vozila,
(korisnik javnog parkirališta) sklapa s
Organizatorom parkiranja govor o korištenju
javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući
uvjete propisane ovom Odlukom.
Članak 37.
Korisnik javnog parkirališta čini povredu
odredbi ugovora propisanih člankom 36. ove
Odluke pri korištenju javnog parkirališta s
naplatom, koja povlači ugovornu kaznu, ako:
- ne istakne kupljenu kartu s unutarnje
strane vjetrobranskog stakla ili nije
korisnik valjane parkirne karte,
- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,
- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
- ne koristi parkirališno mjesto sukladno
obilježenim horizontalnim oznakama.
Članak 38.
Za povredu odredbi ugovora iz članka 36. i 37.
ove Odluke plaća se ugovorna kazna.
Iznos ugovorne kazne za I., II., III., IV. i V.
zonu iznosi 100,00 kuna i predmetna kazna se
odnosi na vremensko razdoblje od 24 sata.
U slučaju da korisnik parkirališta ne koristi
parkiralište sukladno ovoj Odluci ni nakon
proteka 24 sata, isti podliježe plaćanju nove
kazne propisane prethodnim stavkom ovog
članka.
U slučaju da je iznos ugovorne kazne veći od
iznosa dnevne karte, Organizator parkiranja
može naplatiti iznos kazne iz stavka 2. ovog
članka i to na osnovu povećanih troškova obrade
i dostave kazne od strane zaposlenika
Organizatora, kao i ostalih troškova proizašlih
na temelju opisane situacije.
Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje
ovlaštena osoba Organizatora parkiranja te ga na
odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.
Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorne kazne
na način iz prethodnog stavka ovog članka

smatra se urednim i kasnije uništenje ili
oštećenje naloga nema utjecaj na valjanost
dostavljanja te ne odgađa plaćanje ugovorne
kazne.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po
primljenu nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku
od 8 (osam) dana na način naznačen u nalogu.
Članak 39.
Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po
nalogu izdanom u skladu s člankom 38. ove
Odluke dužan je pored iznosa naloga, u daljnjih
osam dana platiti troškove opomene te zakonsku
zateznu kamatu.
Ako korisnik parkiranja ne izvrši plaćanje u
danim rokovima, Organizator parkiranja
pokrenut će u svoje ime i za svoj račun
odgovarajući ovršni postupak.
Članak 40.
Nadzor nad parkiranjem vozila (parkirališna
mjesta za invalide, parkirališna mjesta za
autobuse, kamione, kamione s prikolicom,
trailere, kampere i slično u zoni naplate, kolnih
ulaza u zoni naplate, plaćanje naknade za
parkiranje, nesmetani ulazak i izlazak s
parkirališta, vrijeme zadržavanja vozila na
parkiralištu,
kontrolu ometanja
pristupa
parkirnom automatu i slično) obavlja ovlaštena
osoba Organizatora parkiranja.
Ovlaštena osoba Organizatora parkiranja koristi
se odgovarajućom tehničkom opremom koja
omogućuje evidentiranje mjesta i vremena
parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake
vozila te nakon proteka vremena tolerancije od
10 minuta, zaustavljeni automobil smatra se
parkiranim, što omogućuje ispisivanje dnevne
karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u
skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o
korištenju javnih parkirališta s naplatom
propisanih ovom Odlukom.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o organizaciji, načinu naplate i
kontrole parkiranja za Općinu Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 7/08 i 7/11) i Zaključak o parkirnim
zonama i vremenskom trajanju ograničenja
trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i
vremenu naplate na području Općine Tribunj
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("Službeni glasnik Šibensko-kninske županije",
broj 7/11 i 7/12).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Općine Tribunj”.
KLASA: 341-01/17-01/1
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

putnika, trgovine, ugostiteljske objekte, javne
skupove i slično.
Dovođenje pasa u ugostiteljske objekte,
obrtničke poslovne prostore i trgovine
neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je
samo uz dopuštenje vlasnika objekta.
Nije dopušteno izvoditi pse na plaže naseljenog
područja Općine Tribunj.
Kupanje psa u moru dopušteno je na neuređenim
plažama izvan naseljenog područja Općine
Tribunj, te na obilježenoj plaži za pse na
području Općine Tribunj.
Obilježena plaža za pse nalazi se na plaži
Bristak, 25 metara od granice s katastarskom
Općinom Vodice“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju iste.
Članak 3.

3.
Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o
zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06,
37/13 i 125/13) i članka 34. Statuta Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 05/13, 8/15 i „Službeni glasnik
Općine Tribunj“ 02/15), Općinsko vijeće Općine
Tribunj, na 2. sjednici od 21. srpnja 2017.
godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.

KLASA: 363-02/17-01/5
URBROJ:2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.

DOPUNU ODLUKE
o držanju kućnih ljubimaca, načinu kontrole
njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.
Članak 17. Odluke o držanju kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama, u daljnjem tekstu Odluka
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 4/2014. dopunjuje se i glasi:
„Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga
zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne
namjene (upravne, zdravstvene, prosvjetne,
vjerske, kulturne, sportske i druge), groblja,
tržnice, dječja igrališta, vozila javnog prijevoza

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

4.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka
25. Odluke o komunalnim djelatnostima
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 12/12), članka 34. Statuta Općine Tribunj
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("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 5/13 i 8/15 i "Službeni glasnik Općine
Tribunj", broj 2/15) i provedenog Postupka
prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponuda
za
povjeravanje
obavljanja
komunalne
djelatnosti
dezinfekcije,
dezinsekcije
i
preventivne deratizacije javnih površina te lova,
eutanazije i ukopa pasa lutalica na temelju
ugovora na području Općine Tribunj za 2017. i
2018. godinu (KLASA: 351-02/17-01/5,
URBROJ: 2182/20-03-17-4 od 31. svibnja 2017.
godine), Općinsko vijeće Općine Tribunj na __.
sjednici održanoj __. srpnja 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o odabiru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalne djelatnosti
dezinfekcije, dezinsekcije
i preventivne deratizacije javnih površina te
lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica
na temelju ugovora na području Općine
Tribunj
1. Komunalna djelatnost dezinfekcije,
dezinsekcije i preventivne deratizacije
javnih površina te lova, eutanazije i
ukopa pasa lutalica na temelju ugovora
na području Općine Tribunj za 2017. i
2018. godinu povjerava se trgovačkom
društvu AS-EKO D.O.O. sa sjedištem u
Šibeniku, Industrijska zona Podi,
Dolačka 2, i to temeljem Zapisnika o
pregledu
ponuda
pristiglih
za
povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i
preventivne deratizacije javnih površina
te lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica
na području Općine Tribunj za 2017. i
2018. godinu (KLASA: 351-02/17-01/5,
URBROJ: 2182/20-03-17-14 od 23.
lipnja 2017. godine).
2. Općinski načelnik Općine Tribunj će
temeljem ove Odluke sklopiti ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i
preventivne deratizacije javnih površina
te lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica
na području Općine Tribunj na razdoblje
od dvije (2) godine, računajući od dana
njegova sklapanja, a kojim će se utvrditi

uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti
iz točke 1. ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e
Općinski načelnik Općine Tribunj je temeljem
ovlaštenja iz članka 20. stavka 2. Odluke o
komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", broj 12/12) uputio
poziv na dostavu ponuda za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti dezinfekcije,
dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih
površina te lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica
na području Općine Tribunj na temelju ugovora
za 2017. i 2018. godinu, i to slijedećim
gospodarskim subjektima:
1. AS-EKO
D.O.O.
ŠIBENIK,
Industrijska zona Podi, Dolačka 2,
Šibenik,
2. CIAN D.O.O. SPLIT, Varaždinska
51, Split,
3. CIKLON D.O.O. ZADAR, Put
Murvice 14, Zadar,
4. DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA,
Brajšina 13, Rijeka.

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 21. lipnja
2017. godine do 9:00 sati. Po upućenom pozivu,
do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda,
zaprimljene su ukupno tri (3) ponude i to
ponuda trgovačkog društva AS-EKO D.O.O. sa
sjedištem u Šibeniku, Industrijska zona Podi,
Dolačka 2, iznos ponude s PDV-om 26.187,50
kn, ponuda trgovačkog društva CIKLON D.O.O.
sa sjedištem u Zadru, Put Murvice 14, iznos
ponude s PDV-om 31.300,00 kn i ponuda
trgovačkog društa CIAN D.O.O. sa sjedištem u
Splitu, Varaždinska 51, iznos ponude s PDV-om
26.625,00 kn.
Stručno povjerenstvo za provedbu predmetnog
postupka povjeravanja obavljanja komunalne
djelatnosti razmatralo je ponude na sjednici dana
23. lipnja 2017. godine. Pregledom dostavljenih
ponuda Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako
ponude dostavljene od strane trgovačkog društva
CIKLON D.O.O. sa sjedištem u Zadru, Put
Murvice 14, i ponuda trgovačkog društva CIAN
D.O.O. sa sjedištem u Splitu, Varaždinska 51,
ne sadržavaju sve elemente propisane
Postupkom prikupljanja ponuda pozivom na
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dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja
komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije
i preventivne deratizacije javnih površina te
lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica na temelju
ugovora na području Općine Tribunj za 2017. i
2018. godinu (KLASA: 351-02/17-01/5,
URBROJ: 2182/20-03-17-4 od 31. svibnja 2017.
godine), odnosno ne sadržavaju sve tražene
isprave te se stoga smatraju nepravovaljanim
ponudama.
Nadalje, Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako
ponuda dostavljena od strane trgovačkog društva
AS-EKO D.O.O. sa sjedištem u Šibeniku,
Industrijska zona Podi, Dolačka 2, ispunjava sve
uvjete određene Postupkom prikupljanja ponuda
pozivom na dostavu ponuda za povjeravanje
obavljanja komunalne djelatnosti dezinfekcije,
dezinsekcije i preventivne deratizacije javnih
površina te lova, eutanazije i ukopa pasa lutalica
na temelju ugovora na području Općine Tribunj
za 2017. i 2018. godinu (KLASA: 351-02/1701/5, URBROJ: 2182/20-03-17-4 od 31. svibnja
2017. godine), a ujedno je i najpovoljnija
ponuda.
Sukladno navedenome, Stručno povjerenstvo je
u Zapisniku o pregledu ponuda pristiglih za
povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
dezinfekcije,
dezinsekcije
i
preventivne
deratizacije javnih površina te lova, eutanazije i
ukopa pasa lutalica na području Općine Tribunj
za 2017. i 2018. godinu (KLASA: 351-02/1701/5, URBROJ: 2182/20-03-17-14 od 23. lipnja
2017. godine), predložilo Općinskom vijeću
Općine Tribunj da se obavljanje predmetne
komunalne djelatnosti na temelju ugovora
povjeri trgovačkom društvu AS-EKO d.o.o. sa
sjedištem u Šibeniku, Industrijska zona Podi,
Dolačka 2.
Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti
pobliže će se utvrditi ugovorom, a sukladno
članku 15. stavku 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Slijedom navedenog, a temeljem članka 15.
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno odredbama članka 15. stavka 7.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,

84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i
36/15) i članka 12. stavka 2. Zakona o
upravnom postupku ("Narodne novine", broj
47/09), protiv ove Odluke žalba nije dopuštena,
ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom Republike Hrvatske. Tužba
radi pokretanja upravnog spora može se
podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove
Odluke. Tužba se predaje sudu neposredno ili
putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i
usmeno na zapisnik.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane
Odluke te primjerak tužbe za tuženo upravno
tijelo.

KLASA: UP/I-363-02/17-01/1
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

5.
Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama ("Narodne novine",
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i
56/16), članka 6. Uredbe o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
("Narodne novine", broj 36/04, 63/08, 133/13 i
63/14), i članka 34. Statuta Općine Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 5/13 i 8/15 i "Službeni glasnik Općine
Tribunj", broj 2/15), Općinsko vijeće Općine
Tribunj na 2. sjednici održanoj dana 21. srpnja
2017. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja Općine Tribunj
Članak 1.
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Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja
Općine Tribunj nadležno je za davanje
koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti
na pomorskom dobru na području Općine
Tribunj.
Članak 2.
Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja iz
članka 1. ove Odluke imenuje se u sljedećem
sastavu:
1. Davorka Brajković, dipl. iur.,
rukovoditeljica Odsjeka za opće,
pravne, kadrovske poslove i
upravljanje imovinom Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tribunj,
predstavnica Općine Tribunj,
2. Nikolina Matičev, mag. iur.,
predstavnica Općine Tribunj,
3. Ivica Stjepić, predstavnik Općine
Tribunj,
4. Jadranka Fržop, dipl. iur., pročelnica
Upravnog odjela za pomorstvo,
promet i otočni razvoj, predstavnica
Upravnog odjela za pomorstvo,
promet i otočni razvoj Šibenskokninske županije,
5. Alen Tomažin, ing. pomorskog
prometa, kapetan, predstavnik Lučke
kapetanije Šibenik, Lučke ispostave
Vodice.
Članak 3.
Vijeće iz točke 1. ove Odluke imenuje se do
njegova razrješenja od strane Općinskog vijeća
Općine Tribunj.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za
dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 8/15), Odluka o razrješenju i imenovanju
članice Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja ("Službeni glasnik Općine Tribunj",
broj 2/16) i Odluka o razrješenju i imenovanju
člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
("Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 4/16).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Tribunj".

KLASA: 080-01/17-02/2
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

6.
Na temelju članka 35 i 38. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 34., 44. i 47. Statuta Općine
Tribunj ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije", broj 5/13 i 8/15 i "Službeni glasnik
Općine Tribunj", broj 2/15) i članka 15. i 17.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 5/13 i 8/15 ), Općinsko vijeće Općine
Tribunj na 2. sjednici od 21. srpnja 2017.
godine, donosi
ODLUKA
o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost Općinskog vijeća
Općine Tribunj
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Odbor za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća Općine Tribunj kao stalno radno tijelo
Općinskog vijeća Općine Tribunj.
Članak 2.
U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj
biraju se:
1. Slobodan Ukić, za predsjednika,
2. Nikolina Matičev, za člana,
3. Luka Škugor, za člana.
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Članak 3.
Predsjednik i članovi Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća Općine Tribunj biraju se za mandatno
razdoblje vijećnika, a mogu biti ranije
razriješeni i prije isteka vremena na koje su
imenovani zbog prestanka mandata vijećnika,
spriječenosti ili osobnih razloga.
Članak 4.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj
predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog
vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u
pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću te
obavlja i druge poslove određene Statutom
Općine Tribunj i Poslovnikom Općinskog vijeća
Općine Tribunj.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Općine Tribunj".

KLASA: 021-01/17-01/7
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

7.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 05/13 i 8/15 i "Službeni glasnik Općine
Tribunj" 2/15 ), Općinsko vijeće Općine Tribunj
na svojoj 2. sjednici od 21. srpnja 2017. donosi
Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se zamolba ugostitelja,
ovlaštenika koncesijskog odobrenja za
korištenje pomorskog dobra na području
Općine Tribunj za 2017. godinu, za
smanjenje naknade za korištenje
pomorskog dobra utvrđene koncesijskim
odobrenjem i to za djelatnosti:
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA iz
Tablice
2
Jedinstvenog
popisa
djelatnosti na pomorskom dobru, Uredbe
o postupku davanja koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru
("Narodne
novine",
broj
36/04,63/08,133/13 i 63/14).
2. Iznos naknade za korištenje pomorskog
dobra utvrđen u izdanom koncesijskom
odobrenju umanjuje se za 30%.

KLASA: 401-01/17-03/2
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. Srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić
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