ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TRIBUNJ
ODRŽANE 19. SVIBNJA 2017. U 9.00 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Nazočni: Dijana Grubelić, Alen Tomažin, Renato Ferara, Filip Bolanča, Vlado Grubišin Zdravko Perkov,
Tome Butko, Lucija Cvitan, Ksenija Mandarić, Joško Ferara.
Ispričan: Goran Jabuka.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović
Stipaničev, pročelnica, Davorka Brajković, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, Dolores Bujas, voditeljica
Odsjeka zaproračun, financije i imovinu.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od
ukupno 11 vijećnika odazvalo njih 10 što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 26. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 18. ožujka 2016 . godine.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se s 10 glasova ZA i 1 glasom suzdržanim
(Zdravko Perkov) usvaja zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 18. ožujka
2016. godine.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Ksenija Mandarić javlja se za riječ. Postavlja sljedeća pitanja pročelnici:
1. Koliko je i dokle došla izrada Pravilnika o uređenju prostora na plažama kao i na otoku?
Navodi kako viječe o tome govori već dvije godine. Smatra da Tribunj ima najljepše plaže te navodi
primjer plaže Zamalin za koju navodi da je ruže dva objekta koji nemaju nikakve veze sa današnjim standrdima te
da je vrijeme da se urede. Radovi na kanalizaciji su u tijeku i misli da bi i te objekte trebalo urediti. Zanima je radi
li se pravilnik, gdje se došlo i koliko mu treba za izradu.
Pročelnica navodi kako je Općina izradila Idejni projekt uređenja plaže Sovlja, plaže Bristak te šetnice
Luna – Zamalin. Izradom navedenih projekata dobile su se smjernice za uređenje navedenih plaža pa bi se
sukladno tim smjernicama trebao izraditi i Pravilnik kojim bi se propisao izgled privremenih plažnih objekata. Više
o svemu mogu reći načelnik i zamjenik načelnika.
Nadalje, Kseniju Mandarić zanima što je s naplatom koncesija na postojećim plažnim objektima?
Pročelnica navodi kako naplate koncesijskih odobrenja teku redovno. Dakle, koncesijska odobrenja se
uredno naplaćuju.
Kseniju Mandarić zanima i naplata na plaži Zamalin.
Što se tiće plaže Zamalin pročelnica odgovoara kako se jedan objekt na plaži Zamalin trenutačno nalazi
bez odobrenja. Općina je poduzela sve radnje sukladno svojim ovlastima, prijavila je nadležnom tijelu da se
predmetni objekt nalazi na navedenoj lokaciji bez odobrenja, a za nenaplaćena potraživanja pokrenuti su i ovršni
postupci.
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Načelnik objašnjava kako je obaviješteno Državno odvjetništvo te je predmet upućen na daljnju
proceduru. Općina je napravila sve što je bilo u okviru njenih ovlasti.
Nakon toga Ksenija Mandarić čita pismo a koje se odnosi na nesuglasice koje postoje između nje
osobno i predsjdenice Kulturne udruge Tribunj, Mire Schwyter, odnosno sukob Kulturne udruge Tribunj i Udruge
Kolajna. Pismo sačinjava sastavni dio ovog zapisnika.
Nakon što je pročitala pismo Ksenija Mandarić postavlja pitanje da li se i na koji način može stati na kraj
ponašanju Kulturne udruge i njene predsjednice, preman joj i Udruzi Kolajna.
Pritom naglašava ne Kseniji Mandarić i Miri Schwyter već udruzi Kolajna i Kulturnoj udruzi Tribunj. Zatim
se obraća načelniku i navodi primjer problema koji se pojavio kada je Udruga Kolajna povodom dana Općine
treba održati predstavu u prostorijama Kulturne udruge, te je bilo potrebno intervenirati od strane Općine da bi se
dozvolilo izvođenje predstave u spomenutom prostoru.
Navodi kako je načelnik tada pomogao pa pita zašto sada ne pomogne ponovno jer se radi o djeci.
Načelnik navodi kako Općina sufinancira sve udruge adekvatno programima koji se dostave. Nitko od
čelnika Općine nije član neke udruge jer bi to bio sukob interesa. Sukobu Kulturne udruge I Udruge Kolajna ima
već šest godina, uglavnom je Općina nastojala smirivati tu situaciju. Očigledno je ta situacija eskalirala do te
mjere te načelnik jednostavno navodi kako on taj problem ne može rješiti. Općina nikome ne može narediti ni
zabraniti da nešto radi, svatko ima svoje prostore i adekvatno svojim programima obavlja svoju djelatnosti.
Općina može samo utjecati na sufinanciranje iz svog proračuna, na ostalo ne. Može se zamoliti i apelirati na
mirno rješavanje problema, ali jednostavno taj konflikt Općina ne može rješti. Tim prije što u tome konfliku općina
nije ni sudjelovala. Smatra da je ružno da se na taj način rješavaju problemi. Međutim, prostor nije u vlasništvu
općine, općina nije ni koncesionar, niti na bilo koji način ne može utjecati na odluke Kulturne udruge. Međutim,
načelnik apelira na vijećnicu Mandarićda osobno pokuša izgladiti problem, dali nekakvom isprikom ako gđa.
Mandarić smatra da je pogriješila, ili da sjednu zajedno pa pokušaju stvar riješiti na miran način, jer općina
jednostavno nema mehanizme na koji bi način tu odluku Kulturne udruge mogla staviti izvan snage.
Ksenija Mandarić navodi kako je ovaj odgovor u redu, pogotovo jer općina pomaže rad svih
udruga,međutim navodi kako je zanma da li ona uopće kao vijećnica može sada biti u prostorijama Kulturne
udruge?
Predsjednica vijeća navodi kako su ove prostorije javni prostor.
Lucija Cvitan tvrdi kako je rijeć o privatnom prostoru koji je udruga uzela na koncesiju od 27 godina te
smatra da Ksenija Mandarić ne smije tu ući ni kao predstavnica Udruge Kolajna ni kao fizička osoba.
Joško Ferara se ne slaže s vijećnicom Cvitan.
Zamjenik načelnika javlja se za riječ. Želi pojasniti situaciju vezanu uz plaže. Navodi kako je Idejni
projekt uređenja plaže Sovlje na lokacijskoj dozovoli i fazi je prikupljanja posebnih uvjeta, postupak je gotovo pri
kraju. Nakon lokacijske dozvole treba ići na građevinsku dozvolu. Pravomoćna građevinska dozvola za štenicu
Luna-Zamalin je dobivena, dakle više nema zapreke da taj prostor stavimo u funkciju.
Načelnik dodaje kako nas ništa ne sprječava što se tiće dozvola, međutim sprjećava nas financijski dio.
Napominje kako je poznato da je općina ušla u program izgradnje kanalizacijskog sustava, također naglašava
kako uz samu izgrandnju kanalizacijskog sustava u svakoj ulici se dogodi neka izvanredna situacija ( razvali se
više , mora se napraviti potporni zid, negdje se mora staviti kabel javne rasvjete pa to podrazumijeva iskop,
svjetla, kandelabre), a posebno naglašava kako se još uvijek nezna što će biti priznato kao trošak, da li cijela
ulica ili samo dio od tri metra. Općina daje sve od sebe ali je činjenica da će se u ovih pet godina izgradnje
kanalizacije prenapet što se tiće financijskog dijela, a ako se ne bude izdašnije punio proračun odnosno ako ne
dođe do neke izdašnije investicije (misli na projekt koji se namjerava realizairati na Kameni), biti će teško
realizirati bilo koji drugi projekt.
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Ponovno naglašava kako u svakoj ulici dolazi do dodatnih radova, a projekt traje pet godina. Misli da će
se općina u tih pet godina komunalno opremiti ali teško da će imati sredstva za nadogradnju.
Zamjenik načelnika naglašava kako je rekao da nas ništa ne priječi što se tiće šetniceod Lune do
Zamalina ali nije mislio da u ovom trenutku općina i može krenuti u rezalizaciju navedenog projekta, odnosno da
su osigurana sredstva. Naravno da sredstva nisu osigurana, imamo ulaganja na svakoj prometnici. Međutim,
ništa nas ne sprječava da se javljamo na natječaje koji ppodržavaju takve porojekte. Naglašava kako je Tribunj
turističk mjesto te da općina mora uložiti velike naprore da uredi prostore koji su važni za tu djelatnost (plaže,
šetnice, biciklističke staze). Jer bez toga neće moći ići dalje.
Zdravko Perkov, postavlja pitanje vezano uz plaže. Misli da se treba ozbiljno uhvatiti toga, jer svi koji se
bave direktno i indirektno turizmom to znaju i svi se žale na plaže. Od samog osnutka općine počeli smo od
plaža, pa je došla plaža Zamalin, takva kakva je, nije adekvatno uređena ali doći će na red. Više ga zanima plaža
Bristak, od početka osnutka govori se da će biti uređena plaža, nezna od kuda počinje uređenje plaže Bristak,
dali od lukobrana ili od Frane Popova, pita zato što je 2013. općina dodijelila koncesiju.
Načelnik i pročelnica navode kako nije općina dodjelila koncesiju već županija.
Zdravko Perkov navodi kako županija nije mogla bez općine.
Načelnik navodi Zdravku da nije u pravu.
Načelnik odgovara Zdravku da ne govori ono što nezna.
Zdravka zanima je li općina znala da je županija raspisla koncesiju za plažu Bristak.
Načelnik navodi kako je napravljen Idejni projekt uređenja plaže Bristak koji obuhvaća dio od korjena
lukobrana do Atašinove punte. Obavještava vijećnike kako se sprema prezentacija projekta ali uz sve poslove
koje trenutačno imamo nismo stigli. Taj projekt je veliki, impozantan i nezna kada će ga općina uspjeti realizirati,
ali se izradio, sutra će se napraviti i za Zamalin ali kada će ići u realizacju, kada ćemo imati sredstava, to se
nezna. Zato apelira da se ne izmišljaju činjenice nego da se pita.
Zdravko Perkov navodi kako je ostao šokiran kad je vido 2013.godine da se Sinjem moru dodjelila
koncesija na 10 godina.
Nadalje ga zanima da li je općina uvjetovala, da kada se napravi projekt uređenja plaže, da se
koncesionar mora uskladiti s njime.
Načelnik navodi kako koncesionar ima obvezu usklađenja s projektom kada se krene u njegovu
realizaciju.
Nadalje, Zdravko se i dalje čudi kako općina nije znala da županija daje koncesiju na plaži Bristak.
Načelnik navodi kako privatne osobe prodaju terene te upišu općinsko vlasništvo, pa općina ne zna za
to. Pita se kako je to moguće, i da se proda put koji vodi prema Sv. Nikoli pa općina to nezna.
Zdravko Perkov pita tko je to prodao.
Načelnik odgovara da bi on znao odgovoriti tko je to prodao, tko je prodao parcelu u koju je ušao i
navedeni put.
Zdravko Perkov odgovara kako nije zločest, samo pita, nikada nije protiv nikoga.
Načlenik navodi kako nikada nisu spječavali da netko radi dok se na prostoru ne steknu drugačiji uvjeti.
Zdravko Perkov govori kako nitko nije prodao put ni ništa, tada kada se prodavala parcela ona je
obuhvaćala i put i ona je stala oduvijek tako, ako treba može se i izvaditi, riječ je o parceli 52, neka se izvadi je li
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ta parcela bila u takvom obliku kakva je i sada, a što je u međuvremenu napravljen put, od prije 50 godina i više
to je nešto drugo.
Načelnik navodi kako je riječ od 100 i više godina.
Zdravko Perkov govori da je parcela u takvom obliku u kavom je i sada.
Načelnik govori da se radila geodetska podloga pa se moglo na toj podlozi i umaknuti za onaj dio koji je
nesporan. I nacratati se put ponovno.
Zdravko Perkov govori kako je to veliki poslao, a sada je to jednostavno rješiti.
Načlenik odgovara kako je to rješeno.
Zdravko Perkov smatra da je to velika optužba, da je on prodao put i da se govori da je on zloćest.
Načelnik odgovara kako nije rekao da je on zločest.
Ksenija Mandarić napominje kako je vrijeme isteklo.
Predsjednica vijeća zaključuje raspravu budući da je vijećnik Zdravko Perkov dobio odgovor.
Ksenija Mandarić pita da li se to može ponovno dogoditi da županija dodjeli koncesiju a da općina nije
informirana.
Joška Feraru zanima u čemu je problem na Sinjem moru, je li riječ o vizualnom efektu?
Načelnik odgovara Kseniji Mandarić kako postoje tri vrste koncecija, dakle državne, županijske i
koncesijska odobrenja. Sada prema novoj Uredbi o koncesijskim odobrenjima općina nema utjecaja ni na naplatu
koncesijskih odobrenja na lučkom području. Država je apsolutni gospodar na pomorskom dobru. Podsjeća na
primjer u uvali Sovlja gdje je općina sanirala rivu a nema ovlasti naplatiti vezove.
Zdravko Perkov navodi kako ne može vjerovati da općinu nitko ništa pita te kako će otići u županiju i
pitati je li netko kontaktirao općinu za koncesiju na plaži Bristak.
Načelnik ironično odgovara kako su njega pitali i da je rekao neka rade što hoće.
Predsjednica vijeća zaključuje vijećnićka pitanja te kreće na čitanje sljedećeg predloženog dnevnog reda
sjednice.
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu,
2. Prijedlog Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.
siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana
razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tribunj za 2015. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015.,
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4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tribunj za 2015. i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015,
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na
području Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za
2015. godinu,
6. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015.
godinu,
7. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
Općine Tribunj za 2015., i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2015.,
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na
području Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2015.
godinu,
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2015., i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj
za 2015.,,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. i Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. godinu,
11. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017.
godinu,
12. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i
2017. godinu,
13. Zamolba ugostitelja, ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra za
smanjenje naknade za korištenje pomorskog dobra utvrđene koncesijskim odobrenjem za
djelatnosti ugostiteljstvo i trgovina za 2016. godinu ( djelatnosti izTablice 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).

Ujedno predlaže i nadopunu predloženog dnevnog reda sa sljedećim točkama:
14. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu,
15. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Općine Tribunj za 2015. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Odluke o raspodjeli rezultata Općine Tribunj za 2015. godinu,
16. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Tribunj.

Nakon toga daje rijeć vijećnicima za prijedloge nadopuna i izmjena predloženog dnevnog reda.
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Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na usvajanje predloženog dnevnog reda, uključujući i predložene
nadopune.
Nakon glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja sljedeći dnevni red 27. sjednice
OPćinsog vijeća Općine Tribunj.
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za
2015. godinu,
2. Prijedlog Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.
siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana
razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca
2015.,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tribunj za 2015. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015.,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015. Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015,
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu
na području Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj
za 2015. godinu,
6. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015.
godinu,
7. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
Općine Tribunj za 2015., i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2015.,
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na
području Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za
2015. godinu,
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2015., i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine
Tribunj za 2015.,,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. i Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015.
godinu,
11. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017.
godinu,
12. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i
2017. godinu,
13. Zamolba ugostitelja, ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra za
smanjenje naknade za korištenje pomorskog dobra utvrđene koncesijskim odobrenjem za
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djelatnosti ugostiteljstvo i trgovina za 2016. godinu ( djelatnosti izTablice 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).
14. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu,
15. Prijedlgo Odluke o raspodjeli rezultata Općine Tribunj za 2015. godinu i prijedlog Zaključka
o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata Općine Tribunj za 2015. godinu,
16. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja Općine
Tribunj.

Nakon toga prešlo se na raspravu po usvojenim točkama.
Ad 1)
Dolores Bujas navela je kako će sve točke obrazložiti u obrazloženju Godišnjeg izvršenja proračuna
Općine Tribunj za 2015. Dakle i programe i provedbu razvojnog programa, obračun proračuna i raspored
rezultata. Godišnji izvještaj sadrži osam točaka, prve dvije točke (Opći i posebni dio) neće posebno obrazlagati jer
se o njoj govori kroz sedmu točku, treća točka je izvještaj o zaduživanju, četvrta izvještaj o korištenju proračunske
zalihe, peta izvještaj o danim jamstvima, šesta obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, sedma obrazloženje
općeg i posebnog dijela i osma višak i manjak proračuna.
Izvještaj o zaduživanju vezano je za dugoročni kredit Općine Tribunj kod Jadrasnke banke, a odnosi se
na kupnju zgrade, plan otplate ide uredno, prikazano je kao se otplaćuje kroz godinu, kredit se ima otplačivati do
2021.
Korištenje proračunske zalihe jen ačlenik već podnio. Prvobitnim planom bilo je predviđeno 40.000,00,
rebalanskom je skinuto na 15.000 i toliko je ostvareno.
Nisu predviđena davanje jamstava. Obrazloženjem akroekonomskih pokazatelja govori o pokazateljima
Hrvatske narodne banke u bruto proizvodu Hrvatske i očekvivanjima za rast Republike Hrvatske.
Obrazloženje općeg i posebnog dijela.
PRIHODI I PRIMICI – planirani po rebalansu i ostvareni (ekonomska klasifikacija)i:
Ostvareno je 91,89% ( 8.675.500 kn) svih prihoda i primitaka planiranih rebalansom za 2015 godinu (plan
9.441.361 kn).
61 Prihodi od poreza ostvareni su 102,35% od planiranih.
63 Pomoći, ostvarene su 98,15% od planiranih, a odnose se na primljene pomoći od ŠKŽ za sanacije
plaža i rive te za pomoć za drva kao i doznaku
od HZZ za javne radove i stručno osposobljavanje
64 Prihodi od imovine , ostvareni su 93,64% u odnosu na planirane, a većinom se odnose na koncesiju
na pomorskom dobru („Danuvius Marina“ d.o.o)
65 Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, ostvareni su 88,57% od planiranog za 2015 g., a odnosi
se najviše na komunalni doprinos, komunalnu
naknadu i priključke. Tijekom proračunske godine ostvaren je i prihod po osnovi naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i priključak na
kanalizacijsku mrežu gdje se naplaćuju još zaostaci iz 2013 g.
66 Ostali prihodi , nisu ostvareni.
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68 Kazne, mjere i ostali prihodi, izvršeni su 108,63% u odnosu na planirano. Odnose se na kazne za
prekršaje u prometu, na 8 % vodnog doprinosa i na
ostale prihode.
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni su 92,84% od planiranih, a odnosi se na prodaju
građevinskog zemljišta., uzurpiranog od strane
vlasnika privatnih objekata (čest.zgr.), a vezano za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.
Realizacija ovih prihoda je u tijeku te je teško i gotovo nemoguće
predvidjeti njenu dinamiku .
RASHODI I IZDACI – planirani po drugom rebalansu i ostvareni (ekonomska klasifikacija):
Ostvareno je ukupno 8.956.273 kn ili 94,86% svih rashoda i izdataka planiranih rebalansom za 2015
godinu.
Dijele se na, prvom, nivou klase, na :
A) 3 tj. Rashode poslovanja u iznosu 6.806.471 kn, a ostvareni su 96,53% od planiranih rashoda i
izdataka.
B) 4 tj. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.807.774 ostvareni su 88,40% od ukupno
planiranih rashoda i izdataka.
Odnose se na opremanje administracije tj. na nabavku računala i računalnih programa, na rashode izrade
projekata i izrade planova i sl. tj. izradu elaborata zaštite okoliša, na otkup prava služnosti za postavljanje
kolektora te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a to su sanacija dijelova rive od poplava te
investicija za navodnjavanje.
C) 5 tj. Izdatke za otplatu glavnice primljenog kredita u iznosu 342.028 kn, ostvareni su 99,14% od
planiranih rashoda i izdataka. Odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog, kredita kod Jadranske banke, za kupnju
zgrade.
Usporedba realizacije i plana rashoda i izdataka po podskupinama (treća razina plana):
-

311, plaće, 99,89% od planiranih,
312 ostali rashodi za zaposlene, 60% od planiranih,
313 doprinosi na plaće 99,34% od planiranih,
321 naknade troškova zaposlenima, 86,09% od planiranih,
ukazuje na nastojanje štednje programa javne
uprave i administracije,
- 322 rashodi materijala i energije, 99,80% od planiranih,
323 rashodi za usluge, 94,15% ukupno ali u okviru tri
programa:
a) ukazuje na štednju u okviru programa javne uprave i
administracije, kao što
su dodjele nagrada i priznanja, smanjen opseg
općinskih manifestacija i sl. , zatim,
b)
u okviru programa održavanja komunalne
infrastrukture i
c) u okviru programa prostornog uređenja kao i
programa kapitalne infrastrukture
324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
99,28% od planiranih,
329 ostali nespomenuti rashodi, 104,72% od planiranih,
ukazuje na troškove u programu javne uprave i
administracije kao npr. usluge odvjetnika, rashodi
protokola i sl.
342 kamate za primljene zajmove, 98,94%, uredno se
otplaćuje u 12 godišnjih rata, razlika od plana
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nastaje zbog tečajnih razlika,
- 343 ostali financijski rashodi, 98,32% od planiranih, razlika
se uglavnom odnosi na račune Porezne Uprave
za uslugu naplate prihoda, a realizirano je zahvaljujući
uspješnoj naplati,
- 363 pomoći unutar općeg proračuna, 100% od planiranog,
za ugovor sa ŠKŽ za Fond za sanaciju
iznenadnih onečišćenja mora
372 ostale naknade građanima i kućanstvima, 91,03%, a
iznos ukazuje na manji broj novorođene djece i manje
korisnika pomoći za ogrjev zbog izmjene zakonskih
propisa.
381 tekuće donacije, 96,51% od planiranih, odnose se na
program Civilno društvo, sredstva uglavnom
namijenjena za rad udruga i za dječji vrtić u privatnom
vlasništvu i na donaciju Lučkoj Upravi za financiranje
radova u luci
- 382 kapitalne donacije, nisu ostvarene
- 386 kapitalne pomoći, 99,94% od planiranih, odnosi se na
potporu „Mjesnom Poduzeću“ d.o.o. za radove na CS,
za ogradu zida groblja, izgradnju sekundarne mreže
kanalizacije i za pomoć za organiziranje utrke.
- 411 materijalna imovina, nema ostvarenja jer nije došlo do
realizacije kupovine zemljišta za groblje zbog
neriješenih imovinsko-pravnih odnosa,
412 nematerijalna imovina, 95,50%, odnosi se na otkup
prava služnosti za postavljanje
kolektora i na izrade projekata za uređenje plaža, cesta
i sl.
- 421 građevinski objekti, nisu imali realizaciju,
- 422 postrojenja i oprema, 91,11% od planiranog, odnosi se
na rashode za urede,
- 426 nematerijalna proizvedena imovina, 41,78%, odnosi se
na izmjene UPU-a i na ulaganja u
računalne programe .
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 84,81%,
odnosi se na sanaciju obale od poplave 2015 g.,
Od Trga do parkirališta, i na sanaciju štete od poplave
iz 2014 g., od marine do mosta.
- 544 otplata glavnice primljenih kredita 99,14% od planiranih

PROGRAMI POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
Sukladno Zakonu o proračunu Posebni dio Proračuna realizira se kroz programe u okviru glave 00100
Jedinstveni upravni odjel. Rashodi i izdaci ukupno iznose 8.956.272,68 kn, a raspoređeni su po programima u
2015 godini:
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PROGRAM
Jedinst.upr.odjel
Javna uprava i
adminst.
Dječji
vrtić
u
privatnom vlasništvu
Program
razvoja
civilnog društva
Organiziranje
i
provođenje zaštite i
spašavanja
Socijalna skrb
Program zdravstvo
Program održavanja
kom.infrastrukture
Program prostorno
uređenje
i
unaprjeđenje
stanovanja
Program razvoj i
upravljanje
kapitalnom
infrastrukturom
i
objektima

PLAN ZA 2015.
9.441.361
3.508.161,00

OSTVARENO
8.956.273
3.385.304,50

INDEKS %
96,86
96,50

700.000,00

699.400,00

99,91

385.000,00

¸358.722,94

93,17

139.500,00

133.112,61

95,42

231.000,00
26.700,00
1.253.000,00

205.732,50
26.700,00
1.211.070,00

89,06
100
96,65

230.000,00

171.743,85

74,67

2.968.000,00

2.764.486,28

93,14

Značajnija ulaganja u 2015., investicije u programe (planiranja, održavanja infrastrukture, građenja infrastrukture i
građenja kroz davanje potpora) prikazana su u tablici.
Također, gđa. Bujas navodi kako je u tablici AD 8. prikazan višak odnosno manjak proračuna.
Obzirom da nije bilo pitanja ni rasprave po izlaganju gđe. Bujas predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po točki
1. dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu koji se prilažu
ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 2.
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvještaja o
provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca
2015. te se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa
Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015., koji se prilažu ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.
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Ad 3)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015. te se
JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015., koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni
dio.
Ad 4)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovnja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015. te se
JEDNOGALSNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2015., koji se prilažu ovom zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
Ad 5)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o izvršenju
programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2015.
godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2015. godinu koji se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 6)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o izvršenju
Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu koji se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 7)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGASNO usvaja Izvješće o
prihvaćanju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2015., te se
JEDNOGALSNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i
provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2015., koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
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Ad 8)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o izvršenju
programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2015. godinu te
se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja
na području Općine Tribunj za 2015. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 9)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGALSNO usvaja Izvješće o izvršenju
programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2015., te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2015., koji se
prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 10)
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja te se nije povela rasprava po navedenoj točki dnevnog reda
predsjednica je otvorila glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa JEDNIM GLASOM SUZDRŽANIM (T.
Butko) i 9 ZA usvaja Izvješće o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. te se sa
JEDNIM GLASOM SUZDRŽANIM (T. Butko) i 9 ZA donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. godinu.

Ad 11)
Davorka Brajković navela je kako je Stručno povjerenstvo dana 16. ožujka 2016. godine, na temelju
članka 20. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima predložilo Općinskom načelniku Općine Tribunj
upućivanje poziva na dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja predmetne komunalne djelatnosti slijedećim
gospodarskim subjektima:
1. "UNIELEKTRO" D.O.O., Blata 16, 22211 Vodice,
2. Obrt za postavljanje elektroinstalacija i trgovinu "LUMEN", Put Vodica 16, 22212 Tribunj,
3. "ELEKTROFRIGO INSTALACIJE", Don Ante Juričeva Police 19, 22211 Vodice.
Načelnik je prihvatio prijedlog te je po upućenom pozivu, do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda,
zaprimljena je samo jedna (1) ponuda i to ponuda dostavljena od strane Obrta za postavljanje
elektroinstalacija i trgovinu "LUMEN", Put Vodica 16, 22212 Tribunj.
Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako dostavljena ponuda sadržava sve elemente navedene Postupkom
prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu te je stoga utvrđena
pravovaljanom ponudom. Sukladno navedenome, Stručno povjerenstvo je u Zapisniku o pregledu, ocjeni i
usporedbi ponuda pristiglih za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu predložilo Općinskom vijeću Općine Tribunj
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da se obavljanje predmetne komunalne djelatnosti na temelju ugovora povjeri Obrtu za postavljanje
elektroinstalacija i trgovinu "LUMEN", Put Vodica 16, 22212 Tribunj.
Kako nije bilo rasprave predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po navedenoj točki dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o odabiru
osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju ugovora
na području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Ad 12)
Davorka Brajković navela je kako je u prijedlogu Odluke dostavljeno i obrazloženje. Između ostalog u
predmetnom obrazloženju navodi se kako je ppćinski načelnik temeljem ovlaštenja iz članka 20. Odluke o
komunalnim djelatnostima, a sukladno prijedlogu Stručnog povjerenstva, uputio poziv na dostavu ponuda
slijedećim gospodarskim subjektima:
1. "SARAĐEN" D.O.O. Stankovci, Dubrava kod Tisna, 22240 Tisno,
2. "JURIČEV" D.O.O., Ante Poljička 35, 22211 Vodice,
3. "CESTE ŠIBENIK" D.O.O., Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik.
Po upućenom pozivu, do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda, zaprimljena je samo jedna (1) ponuda
i to ponuda dostavljena od strane trgovačkog društva "CESTE ŠIBENIK" D.O.O., Velimira Škorpika 27, 22000
Šibenik.
Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako dostavljena ponuda sadržava sve elemente navedene Postupkom
prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu (te je stoga utvrđena
pravovaljanom ponudom.
Sukladno navedenome, Stručno povjerenstvo je u Zapisniku o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda
pristiglih za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na
području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu predložilo Općinskom vijeću Općine Tribunj da se obavljanje
predmetne komunalne djelatnosti na temelju ugovora povjeri trgovačkom društvu "CESTE ŠIBENIK" D.O.O.,
Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik.
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po navedenoj točki dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o odabiru
osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju
ugovora na području Općine Tribunj za 2016. i 2017. godinu koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 13.
Davorka Brajković je navela kako su ugosittelji i ove godine podnijeli zamolbu za umanjenje dijela
naknade za koncesijska odobrenja. Do sada im je općinsko vijeće umanjivalo predmetni iznos od 30%.
Nakon toga razvila se manja rasprava o potrebi umanjivanja predmetne naknade.
Gosp. Joško Ferara postavlja pitanje jesu li ugostitelji baš tako siromašni.
Načelnik navodi kako je riječ o naknadi koja je izuzetno skupa. Nadalje navodi kako je veliki dio tog prostora
spada pod Lučku upravu, pa postavlja pitanje zar nije bolje da tih 30% ostane u mjestu.
Svi su se složili s obrazloženjem načelnika.
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Nakn toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Zamolbe ugostitelja, ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra za
smanjenje naknade za korištenje pomorskog dobra utvrđene koncesijskim odobrenjem za djelatnosti
ugostiteljstvo i trgovina za 2016. godinu ( djelatnosti izTablice 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) i to za 30%.

Ad 14.)
Obzirom da je gđa. Bujas već ranije obrazložila navedenu točku prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO se donosi Godišnji obračuna Proračuna Općine
Tribunj za 2015. godinu Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2015.
godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 15.)
Obzirom da je gđa. Bujas već ranije obrazložila navedenu točku prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o raspodjeli
rezultata Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata Općine
Tribunj za 2015. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 16.)
Pročelnica je navela kako je na prethodnoj sjednici Vijeće donijelo odluku o imenovanju članova Vijeća
za koncesijska odobrenja. Umeđuvremenu je iz Županije pristigao prijedlog za razrješenje imenovanje
prestavnice županije i imenovanje novog člana te je sukaldno navedenom prijedlogu izrađen novi prijedlog
odluke..
Obzirom da nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Tribunj koja se prilaže ovom
zapisniku ič ini njegov sastavni dio.
Sjednica je završena u 9.44 sati.

Zapisnik sastavila

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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