ZAPISNIK SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE
27. OŽUJKA 2017. U 16.00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ
Sjednica je započela u 16.00 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Renato Ferara, Filip Bolanča, Goran Jabuka, Alen Tomažin, Tome Butko, Vlado
Grubišin, Ksenija Mandarić, Lucija Cvitan, Zdravko Perkov,Joško Ferara.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dolores Bujas, voditeljica Odsjeka za financije, proračun i imovinu i
Stanko Perkov, komunalni i prometni redar.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici
odazvali svi viječnici te se može nastaviti sa sjednicom.
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu o prjiedlogu zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća. Kako
nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 10 glasova ZA i jednim glasmom
SUZDRŽANIM usvaja zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća održane 22. prosinca 2016.
Nakon toga predsjednica vijeća otvorila je raspravu o prijedlogu zapisnika sa 34. sjednice Općinskog
vijeća. Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 10 glasova ZA i jednim glasmom
SUZDRŽANIM usvaja zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 15. veljače 2017.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
slijedi:

Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja predsjednica vijeća pročitala je prijedlog dnevnog reda kako
1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu,
2. Prijedlog Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.
siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana
razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tribunj za 2016. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2016.,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tribunj za 2016. 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 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za
2016. godinu,
6. Prijedlog o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o
prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu,
7. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
Općine Tribunj za 2016., i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016.,

8. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na
području Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa Prostornog
uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2016. godinu,
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2016., i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj
za 2016.,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. i Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu,
11. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu.
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2016. godine u Proračun Općine Tribunj za 2017.
godinu,
13. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o trošenju sredstava Proračunske zalihe za 2016.,
14. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2016.,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.,
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na
području Općine Tribunj za 2016. godinu.
te predložila izmjenu predložene točke 14. tako da ona glasi:
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Općoj uporabi.
Nakon toga predsjednica vijeća zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i dopuna
predloženog dnevnog reda.
Kako vijećnici nisu imali prijedloga izmjena i dopuna pedloženog dnevnog reda prešlo se na glasovanje
o predloženom dnevnom redu predsjednice vijeća uključujući i prijedlog izmjene točke 14.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja sljedeći dnevni red
35. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za
2016. godinu,
2. Prijedlog Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.
siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. i Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana
razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca
2016.,
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tribunj za 2016. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2016.,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Tribunj za 2016. 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 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj
za 2016. godinu,
6. Prijedlog o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o
prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu,
7. Prijedlog Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
Općine Tribunj za 2016., i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016.,
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na
području Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa Prostornog
uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2016. godinu,
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2016., i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine
Tribunj za 2016.,
10. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. i Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016.
godinu,
11. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu.
12. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2016. godine u Proračun Općine Tribunj za 2017.
godinu,
13. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o trošenju sredstava Proračunske zalihe za 2016.,
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u Općoj uporabi,
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2016.,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine
Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.,
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na
području Općine Tribunj za 2016. godinu.

Ad1 )
Dolores Bujas obrazložila je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj kako slijedi.
Sukladno odredbama čl. 110. Zakona o proračunu načelnik Općine Tribunj podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna za 2016. koji sadrži osam točaka
1. opći dio proračuna , (I i II)
2. i 2 . posebni dio proračuna, - koje govore o planu i izvršenju i u okviru toga se nalaze i podaci o
izvještaju razvojnih i ostalih programa.
3. izvještaj o zaduživanju,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima,
6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
8. višak/manjak proračuna

Obrazloženje Općeg dijela Proračuna (ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdatci) i obrazloženje
Posebnog dijela Proračuna ( po programima) :
PRIHODI I PRIMICI – planirani po rebalansu i ostvareni (ekonomska klasifikacija)i:
Ostvareno je 99,74% ( 8.172.887 kn) svih prihoda i primitaka planiranih rebalansom za 2016 godinu (plan
8.194.180 kn).
RASHODI I IZDACI – planirani po drugom rebalansu i ostvareni (ekonomska klasfikacija):
Ostvareno je ukupno 7.881.035 kn ili 96,18% svih rashoda i izdataka planiranih rebalansom za 2016
godinu.
Usporedba realizacije i plana rashoda i izdataka po podskupinama na (treća razina plana):
-

311, plaće, 99,96% od planiranih,
312 ostali rashodi za zaposlene, 100% od planiranih,
313 doprinosi na plaće 99,60% od planiranih,
321 naknade troškova zaposlenima, 88,43% od planiranih,
ukazuje na nastojanje štednje programa javne
uprave i administracije,
- 322 rashodi materijala i energije, 94,07% od planiranih,
323 rashodi za usluge, 90,85% 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. tu spadaju i neki rashodi
za razvoj civilnog društva , za neke udruge, 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
98,94% od planiranih,
329 ostali nespomenuti rashodi, 93,26% od planiranih,
ukazuje na troškove u programu javne uprave i
administracije kao npr. usluge odvjetnika, rashodi
protokola i sl.
342 kamate za primljene zajmove, 99,75%, uredno se
otplaćuje u 12 godišnjih rata, razlika od plana
nastaje zbog tečajnih razlika,
- 343 ostali financijski rashodi, 98,96% 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 pomoć za iznenadna
onečišćenja
372 ostale naknade građanima i kućanstvima, 98,96%, a
iznos ukazuje na manji broj novorođene djece i manje
korisnika pomoći za ogrjev zbog izmjene zakonskih
propisa.

381 tekuće donacije, 98,69% od planiranih, odnose se na
program Civilno društvo, sredstva uglavnom
namijenjena za rad udruga i za dječji vrtić u privatnom
vlasništvu , sufinanciranje vatrogasnih
postrojbi, sufinanciranje političkih stranaka
- 382 kapitalne donacije, nisu ostvarene
386 kapitalne pomoći, 100% od planiranih, odnosi se na
potporu „Mjesnom Poduzeću“ d.o.o. za organizaciju utrke
i za uslugu pilanja drveća
411 materijalna imovina, 97,78% od plana, odnosi se na
realizaciju kupovine zemljišta za groblje,
- 412 nematerijalna imovina, 111,85%, odnosi se na ugovor o
Aglomeraciji Vodice-Srima-Tribunj
i na izrade projekata kao npr. Mikroprojekt d.o.o koji je
izradio u prosincu Strateški plan razvoja.
- 422 postrojenja i oprema, 49,99% od plana, odnosi se na
uredski namještaj,
451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 95,76%,
odnosi se na sanaciju puta, zgrade i obale
544 otplata glavnice primljenih kredita 100,05% od
planiranih

Gledano po posebnom dijelu proračuna za koje usvajamo izvršenje vidi se da rashodi i izdaci ukupno iznose
7.881.035,06 kn, a raspoređeni su po programima u 2016 godini:
001 Jedinstveni upravni odjel
cilj programa

Plan 2016.g.

Ostvarenje 2016 g

indeks
(ostvarenje/plan)

8.194.180
2000 Program javna uprava i
administracija

2.934.875,00

7.881.035

96,18

2.875.771,00

97,99

izvor:
prihodi od poreza (/61)
redovna djelatnost UO
2010 Program dječji vrtić
u privatnom vlasništvu
odgoj, naobrazba i skrb o djeci

2.875.771,00

660.000,00

658.275,00

predškolskog uzrasta
izvor:
prihodi od poreza (/61)
2020 Program razvoj civilnog društva
razvijanje stvaralaštva i udruživanje

99,74

658.275,00
307.530,00

303.845,20

98,80

građana u kulturi i umjetnosti
izvor:
prihodi od poreza (/61)
2030 Organiziranje i provođenje
poboljšanje sigurnosti građana i
zaštite
imovine
izvor:
prihodi od poreza (/61)
2040 Socijalna skrb
osiguranje sredstava za potrebe

303.845,00
155.000,00

147.080,55

i

spašavanja
147.081,00

277.150,00

274.262,00

socijalno ugroženih osoba
izvor:
prihod od pomoći (/63)
prihodi od poreza (/61)
2050 Program zdravstvo
udovoljavanje potrebama zdravstvene
zaštite

94,89

98,96

14.250,00
260.012,00
30.000,00

30.000,00

100,00

izvor:
prihodi od poreza (/61)

2060 Program održavanje komunalne
odvijanje djelatnosti održavanja javnih
infrastrukture
površina, cesta, rasvjete, plaža itd.

30.000,00
1.271.595,50

1.188.290,07

Izvor:
Namjenski prihodi –kom naknada, (/65)
- kom. Doprinos (/65)
2070 Program prostorno uređenje i
osiguranje sredstava za projekte
unapređenje stanovanja

93,45

725.426,00
462.864,00
95.000,00

58.097,72

izvor:
sufinanciranje građana (/66)
ostali, vlastit p.

2080 Program razvoj i upravljanje
2.463.029,24
građenje objekata i uređaja
kapitalnom
infrastrukturom
kapitalne infrastrukture

61,16

4.552,00
53.547,72

2.345.413,86
i

95,22
objektima

Izvor:
a) prihod od pomoći (/63,66)
b) prihodi od imovine (/64)
c) P od upravnih i admin. pristojbi,
pristojbi po poseb. propisima i naknada(/65)
d) P od ostalih naknada i pristojbi (/64 i 65)
e) kazne, mjere i ostali P (/68)
f) P od prodaje imovine (/71)

271.672,00
769.634,00
818.925,00
312.410,00
30.573,00
142.200,00

Gđa Bujas zaključuje kako izvršenje Proračuna Općine Tribunj za 2016. pokazuje da je Općina poslovala
pozitivno te da je Proračun bio stabilan i likvidan. Također izvršenje ukazuje da se kod izvršavanja Proračuna
vodilo računa o namjenskom i odgovornom trošenju rashoda budući da su se isti izvršavali u okviru planiranih
iznosa sa manjim odsupanjima. S druge strane prihodi su ostvareni za otprilike 500.000,00 manje nego 2015., tj.
ispod planiranih vrijednosti u 2016. i to kod poreza na imovinu (nekretnine) ali i kod komunalnih doprinosa i
naknada za legalizaiciju što ipak nije dovelo do poteškoća za proračun odnosno negativnog financijskog
rezultata. Dijelom se radi o činjenici da su i rashodi planirani oprezno što se pokazalo opravdanim. Donekle su
smanjeni rashodi za donacije udrugama i naknade građanima, manje je bilo ostalih nespomenutih rashoda, a ove
godine nije bilo ni rashoda za aglomeraciju Tribunj-Srima – Vodice što je dovelo do više ulaganja nego u 2015.
,odnosno asfaltirale su se dvije ulice, sanirala uvala Sovlja, općinska zgrada i put sv. Nikole.
Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu koji se prilaže
ovom zapisniku i čini 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 Izvještaj o provedbi
plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. te se
jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine
Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016., koji se prilažu ovom zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
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 2016. te se
JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Tribunj za 2016., 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 2016. te se
JEDNOGALSNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2016., 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 2016.
godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2016. 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 2016. godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. 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 2016., te se
JEDNOGALSNO donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prihvaćanju programa organiziranja i
provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016., koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
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 2016. godinu te
se jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Programa Prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja
na području Općine Tribunj za 2016. 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 2016., te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2016., 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 JEDNOGLASNO usvaja Izvješće o
izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. te se sa jEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. godinu.
Ad 11)
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 2016. godinu Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2016.
godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 12.)
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 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata Općine
Tribunj za 2016. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 13)
Obzirom da je gđa. Bujas već ranije obrazložila navedenu točku prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća izvješće o
trošenju sredstava proračunske zalihe za 2016. godinu te se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske zalihe Općine Tribunj za 2016. godinu koji se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 14)
Načelnik je naveo da bi Općina Tribunj mogla raspolagati nekretninama uknjiženim kao javno dobro u općoj
uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Tribunj, potrebno je prethodno ukinuti to svojstvo u površini koja je
predmet raspolaganja. U predmetnom slučaju predlaže se ukidanje tog svojstva na nekretnini oznake; 3228/11
površine 4 m2 k.o. Tribunj, kako bi se sa istom moglo raspolagati sukladno važećim prostorno-planskim
dokumentima. Navedena nekretnina prikazana i označena točkama A-B-C-A na geodetskom situacijskom nacrtu
izrađenom od strane ADRI.KON d.o.o. iz Šibenika, od 02. ožujka 2015. godine, te koja je temeljem parcelacijskog
elaborata oznake 2015-51-01 izrađen od strane ADRI.KON d.o.o. iz Šibenika, i potvrđenog od strane Državne

geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Šibenik od studenog 2015., cijepana u nove katastarske čestice
i to čest.zem. 3228/2 (površine 2197m²) i čest.zem. 3228/11 (površine 4m²) K.O.
Općinske nekretnine u zemljišnim knjigama su uknjižene kao opće dobro iako to u naravi nisu, te je to pravna
prepreka za pravni promet sa navedenim nekretninama, a sukladno faktičnom stanju na terenu te važećim
dokumentima prostornog uređenja. Stupanjem na snagu Zakona o cestama, omogućava se da se takve
nekretnine koje su upisane u zemljišnim knjigama kao opće dobro, po statusu ukinu kao javno dobro, uz istodobni
upis prava vlasništva u korist jedinice lokalne samouprave. Javna dobra u općoj uporabi, moguće je ukinuti ako je
ono preostalo, jer se više ne koristi kao javno dobro u općoj uporabi ili je važećom prostorno planskom
dokumentacijom izmijenjena, odnosno određena druga namjena tog dobra, pa je time došlo do ukidanja javnog
dobra u općoj uporabi, u predmetnom slučaju formiranje izgrađene građevne čestice objektu na k.č.br. 149/1 k.o.
Tribunj.Upravljanje takvim dobrima, temeljem važećih zakonskih propisa (Zakona o cestama) u nadležnosti je
jedinica lokalne samouprave koje prostorno-planskom utvrđuju korištenje, namjenu, oblikovanje građevinskog
zemljišta. Slijedom iznijetoga po donošenju odluke o ukidanju svojstva općeg dobra (javnog dobra u općoj
uporabi), te uknjižbe predmetne nekretnine na Općine Tribunj može se započeti sa raspolaganjem zemljišta u
smislu formiranja okućnica i građevinskih parcela.
Ad 15)
Pročelnica je pročitala Izvješće o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01.s rpnja 2016. do 31.
prosinca 2016.
Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLANSO prihvaća Izvješće o radu
načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01.s rpnja 2016. do 31. prosinca 2016. koje se prilaže ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 16)
Komunalni i prometni redar Stanko Perkov pričitao je izvješe o radu za za razdoblje od 01.s rpnja 2016. do 31.
prosinca 2016.
Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLANSO prihvaća Izvješće o radu
komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 01.s rpnja 2016. do 31. prosinca 2016.
koje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 17)
Komunalni redar ukratko je obrazložio Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tribunj za 2016.
godinu.
Naveo je kako je Plan gospodarenja otpadom općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2022. godine donijet
na 32. sjednici Općinskog vijeća općine Tribun ji objavljen je u Službenom glasniku Općine Tribunj, broj 10/2016.
Općina Tribunj je od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije
dobila suglasnost na doneseni plan gospodarenja otpadom Općine Tribunj 28. 11.2016.
Cilj plana gospodarenja otpadom općine Tribunj je utvrditi postojeće stanje u smislu nastajanja vrsta i
količina otpada, tokova otpada, planiranje tokova otpada radi postizanja glavnih ciljeva održivog gospodarenja
otpadom na području općine Tribunj a to su:
- sanacija divljih odlagališta,
- smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže,
- sprječavanje nastajanja otpada na izvoru nastajanja,
- uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada,
- razvijanje svijesti građanao važnosti pravilnog postupanja sa otpadom.

Na području Općine Tribunj uslugu prikupljanja otpada iz domaćinstva i gospodarstva obavlja komunalno
tvrtka Leć d.o.o. iz Vodica koja sakupljeni otpad odvozi u reciklažno dvorište u Vodicama, a onda od njega na
Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku. Na području općine Tribunj ne postoji odlagalište
za otpad, ne postoji reciklažno dvorište za komunalni otpad i reciklažno dvorište za građevinski otpad. Kako je
općina Tribunj do prosinca 2006. godine bila u sastavu grada Vodica i kako su ostale zajedničke strategije i
planovi, tako i plan zbrinjavanja građevinskog otpada predviđa da se prihvat, obrada i reciklaža građevinskog
otpada obavlja u reciklažnom dvorištu na području odlagališta Leć u Vodicama kojim gospodari Obrt za usluge u
gospodarenju otpadom BUMBA vl. Tomislav i Hrvoje Mateša, Vodice, Brunac 50 C.
Nakon toga gosp. Perkov pročitao je podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada,
odvojeno sakupljenog otpada, odlaganje komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te ostvarivanju
ciljeva na pogručju Općine Tribunj. Također je naveo kako na području općine Tribunj ne postoji odlagalište
otpada a nije ni planirano. Do 29. veljače 2016. godine skupljeni otpad se odvozio na odlagalište Leć u
Vodicama dok se od 1. ožujka 2016. godine odvozi na RCGO Bikarac u Šibeniku. Općina Tribunj je na svom
području planirala postaviti dva zelena otoka, jedan je postavljen na parkiralištu u centru naselja koji ima 1
kontejner za staklo, 1 kontejner za plastika i papir te 1 kontejner za tekstil.
Gosp. Perkov naveo je kako tijekom 2016. godine na području općine Tribunj komunalno poduzeće Leć
d.o.o. Vodice, kontinuirano odvojeno prikuplja korisni otpad iz kućanstava putem dodatne posude u koju se
skuplja papir, kartonska i plastična ambalaža te putem plave i žute vrećica za korisni otpad istih vrsta iz
kućanstava.
Pored redovnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada skupljao se i krupni (glomazni) otpad. Uslugu
odvojenog skupljanja i prijevoz krupnog (glomaznog) otpada obavljao je Leć d.o.o. Vodice sukladno Pravilniku o
skupljanju krupnog (glomaznog) otpada, na zahtjev korisnika. Korisnik usluge tijekom kalendarske godine
ostvaruje pravo, bez plaćanja naknade, na dva odvoza krupnog (glomaznog) otpada u maksimalnoj zapremini od
2 m3 po jednom odvozu. Korisnik svoje pravo je mogao ostvariti i kroz jedan odvoz tijekom kalendarske godine u
maksimalnoj zapremini od 4 m3. Gosp. Stanko Perkov zaključno je naveo kako na području općine Tribunj se
obavljaju djelatnosti koje izuzetno malo onečišćiju okoliš. More, voda, zrak i tlo su visoko kvalitetni, ubuduće je
potrebno stalno pratiti promjene količina svih vrsta otpada i na vrijeme mijenjati i dopunjavati plan održivog
gospodarenja otpadom, a sve u skladu sa promjenama prostornog i urbanističkog plana, povećanju broja
stanovnika i promjene zakonskih propisa. Saniranje divljih odlagališta i fizičko sprečavanje pristupanja istima
ograđivanjem na prikladan način treba napraviti što prije, isto tako potrebno je postaviti još oznaka-tabela
upozorenja o zabrani odlaganja otpada i što češće obavljati nadzor od strane komunalnog redarstva.

Sjednica je završena u 17.00 sati.
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