ZAPISNIK S 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
ODRŽANE 26. SVIBNJA 2015. U 13.00 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA U TRIBUNJU

Sjednica je započela u 13.00 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Goran Jabuka, Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Vlado Grubišin, Tome
Butko, Joško Ferara.
Ispričani:. Lucija Cvitan i Ksenija Mandarić,
Neispričani: Zdravko Perkov
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac - načelnik Općine Tribunj, Slobodan Ukić - zamjenik načelnika Općine
Tribunj, Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, Dolores Bujas –
rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od ukupno
11 vijećnika odazvalo njih 9, što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog
vijeća Općine Tribunj održane 14. travnja 2015. godine.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja zapisnik sa 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 14. travnja 2015. godine.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Obzirom da nije bilo vijećničkih pitanja prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda 20. sjednice. Predsjednica vijeća
pročitala je sljedeći prijedlog dnevnog reda:
1. Prijedlog Odluke 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 za 2015. i 2016. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama
Badnje, Donja Riva, Punta i Gornja Riva u Tribunju,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak
o prihvaćanju,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2014.godini,
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2014. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu,
7. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje
na području Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine
Tribunj za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2014.
godinu, i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva na
području Općine Tribunj za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za
2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja
zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2014.godinu,
Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u
2014.godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i
unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini,
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu,
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o
prihvaćanju,
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2014. godine u Proračun Općine Tribunj za 2015.
godinu i Zaključak o prihvaćanju,
Prijedlog Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa i Zaključak o prihvaćanju,
Zamolba ugostitelja, ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra na
području Općine Tribunj za 2015. 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,
63/14) za 30%, - prijedlog Zaključka o prihvaćanju zamolbe.

te predložila nadopunu s 16. točkom koja glasi:
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izviješća vijećnika Joška Ferare o putovanjuu Italiju na
manifestaciju „Palio del Casale“ u svrhu turističke promocije Općine Tribunj
Nakon toga predsjednica vijeća zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge nadopune i izmjene
predloženog dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje o predloženom dnevnom redu 20.
sjednice zajedno s predloženom točkom 16.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća sljedeći dnevni
red 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

1. Prijedlog Odluke 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 za 2015. i 2016. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama Badnje,
Donja Riva, Punta i Gornja Riva u Tribunju,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o
prihvaćanju,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2014.godini,

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine tribunj za
2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2014. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu,
7. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na
području Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2014.
godinu,
8. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2014. godinu, i
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva na području Općine
Tribunj za 2014. godinu,
9. Izvješće o izvršenju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2014.
godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2014.godinu,
10. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u
2014.godini i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini,
11. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu,
12. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju,
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2014. godine u Proračun Općine Tribunj za 2015. godinu i
Zaključak o prihvaćanju,
14. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa i Zaključak o prihvaćanju,
15. Zamolba ugostitelja, ovlaštenika koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra na području
Općine Tribunj za 2015. 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, 63/14) za 30%, - prijedlog Zaključka o
prihvaćanju zamolbe.
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izviješća vijećnika Joška Ferare o putovanju Italiju na manifestaciju
„Palio del Casale“ u svrhu turističke promocije Općine Tribunj

Ad 1)
Pročelnica je navela kako su po upućenom pozivu, do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda,
zaprimljene ukupno dvije ponude i to trgovačkog društva „AS-EKO“ D.O.O. sa sjedištem u Šibeniku, , i ponuda
trgovačkog društva „CIKLON“ D.O.O. sa sjedištem u Zadru.
Pregledom dostavljenih ponuda Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako ponuda dostavljena od strane
trgovačkog društva „CIKLON“ d.o.o. ne sadržava sve elemente propisane Postupkom prikupljanja ponuda i
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 2015. i 2016. godinu,odnosno kako ponuda trgovačkog društva „CIKLON“ d.o.o. ne sadržava
sve tražene isprave te se stoga smatra nepravovaljanom ponudom.
Nadalje, Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako ponuda dostavljena od strane trgovačkog društva „ASEKO“ D.O.O. ispunjava sve uvjete određene Postupkom prikupljanja 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 2015. i 2016. godinu 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.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka 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 za 2015. i 2016. godinu koja se prilaže ovom zapisniku i čini njen sastavni dio.
Ad 2)
Pročelnica je izvijestila vijećnike kako se radi samo o nadopuni Odluke koju je vijeće donijelo na
prethodnoj sjednici i to na način da se Članak 1. Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom KLASA:
340-01/15-01/2, URBROJ: 2182/20-01-15-1 od 04. ožujka 2015. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 07/15)mijenja tako da glasi:U vremenskom periodu od 15. lipnja do 15. rujna u pješačkoj zoni u ulicama
Badnje, Donja Riva, Punta i Gornja riva u Tribunju dopušta se kretanje vozila s posebnom dozvolom (dostavnih
vozila) i vozila stanara u vremenskom periodu od 06.00 sati do 11.00 sati.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o izmjeni
Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama Badnje, Donja Riva, Punta i Gornja
Riva u Tribunju koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 3)
Rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Dolores Bujas navela je kako će najprije dati
obrazloženje od točaka 3 – 14, a nakon toga vijećnici mogu pristupiti glasovanje po svakoj točki ponaosob.
Gđa. Bujas navela je kako Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opći dio proračuna ,
posebni dio proračuna,
izvještaj o zaduživanju,
izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
izvještaj o danim jamstvima,
obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, (koji neće posebno obrazlagati budući da se odnosi na
pokazatelje na državnoj razini),
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
8. višak/manjak proračuna
Gđa. Bujas navela je kako su ostvareni prihodi i izvršen raspored prihoda po računu prihoda i izdataka za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sadržavali:
OSTVARENO
PRETHODNE GODINE
PRIHODI u iznosu od
(AOP 598 PRRAS)
IZDACI u iznosu od
(AOP 599 PRRAS)
VIŠAK P ZA PRIJENOS (u '14)
(AOP 604 PRRAS)
MANJAK PRIHODA (AOP 601)

OSTVARENO
2014

INDEKS

8.173.282

9.082.772

111,12 %

7.186.325

9.345.546

130,04 %

708.934
262.774

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM
RAZDOBLJU ( u '15oj):
(AOP 604)

446.161

Ostvareni višak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu u
iznosu od 446.161 kuna rasporediti će se u Proračunu Općine Tribunj u slijedećoj 2015.godini.
Nadalje, u izvještaju zaduživanju govori se o kreditu koji se podigao kod Jadranske banke i koji se
redovno otplaćuje po planu otplate. Općina Tribunj se zadužila sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu br.
65/09 sa Jadranskom bankom. Ugovor je zaključen dana 09.12.2009. godine, a za razdoblje 2009 g-2021 g.
Zaduživanje se obavlja pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja i Zakona o
proračunu, a u skladu sa člankom 6. Pravilnika o postupku zaduživanja, te člankom 10. točkom 9. Pravilnika o
postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Podaci za godine koje su protekle uzimaju se iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
(Obrazac: PR-RAS, razina 22) po godinama, zatim iz obrasca IZJS te iz tablica primljenih zajmova i dospjelih
kamata. Podaci za godine koje slijede nakon 2014-e godine (za koju se Godišnji izvještaj izrađuje), utvrđeni su u
Planu proračunske potrošnje Općine Tribunj za dugoročni kredit Jadranske banke .
Procjena rasta Proračuna za 2016 i 2017 godinu je u prosjeku 1%, a također i za ostale godine do isteka
kreditnog zaduženja.
U izvještaju o korištenju proračunske zalihe navodi se kome su se uplaćivala sredstva koja nisu bila predviđena
planom proračuna. Uglavnom se radi o manjim iznosima za udruge koji su se isplaćivala temeljem njihova
zahtjeva. U 2014. je za proračunsku zalihu bilo predviđeno 40.000,00 kuna, a utrošeno je 38.400,00 kuna.
U proračunu Općine Tribunj nisu predviđena davanja jamstva, te se nisu niti davala.
Ministarstvo financija je u svojim Uputama za izradu Proračuna za 2014 g. postavilo osnovne pokazatelje
makroekonomske politike za trogodišnje razdoblje, te procijene kretanja zajedničkih poreza na razini Države.
Projekcija prihoda 2015.-2016. temelji se na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti. Uspoređujući Upute za izradu
Proračuna za 2014 i Upute za 2015 g. vidi se da Ministarstvo financija korigira svoje makroekonomske projekcije,
pretpostavljajući izlazak iz dugotrajne recesije uz vrlo blage stope rasta u narednom trogodišnjem razdoblju.
U Općini Tribunj u Planu Proračuna za 2015 g, projekcije za 2016 g. i 2017 g. su za 0,5% više.
PRIHODI I PRIMICI – planirani po rebalansu i ostvareni (ekonomska klasifikacija)i:
Ostvareno je 88,4% ( 9.082.771 kn)svih prihoda planiranih rebalansom za 2014 godinu (plan 10.273.108
kn).
61 Prihodi od poreza ostvareni su 98,92% od planiranih.
63 Pomoći, ostvarene su 101,8% od planiranih.
Pomoć je dala: 1. Šibensko-kninska županija ( za pomoć za drva, za sanaciju zida u uvali Sovlje, za
puteve, za izbore u EU), i
2. Fond za zaštitu okoliša ( za modernizaciju javne rasvjete, za kante za smeće, za
projekt renoviranja crkvice)
64 Prihodi od imovine , ostvareni su 93,7% 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 99,63% od planiranog za 2014 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 naplačuju još samo zaostaci iz 2013 g.
66 Ostali prihodi , ostvareni su 1,9% od planiranih. To su donacije fizičkih osoba.
68 Kazne, mjere i ostali prihodi, izvršeni su u 91,02% iznosu od planiranih. Odnose se na kazne za
prekršaje u prometu, na 8 % vodnog doprinosa i na
ostale prihode.
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni su 31,04% 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 je u tijeku te je teško i gotovo nemoguće
predvidjeti njenu dinamiku .
RASHODI I IZDACI – planirani po drugom rebalansu i ostvareni (ekonomska klasfikacija):
Ostvareno je ukupno 9.345.544 kn ili 90,97% svih rashoda i izdataka planiranih rebalansom za 2014
godinu.
Dijele se na:
A) 3 tj. Rashode poslovanja u iznosu 7.886.367 kn, a ostvareni su 95,06% od planiranih.
B) 4 tj. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.116.095 ostvareni su 68,83% od
planiranih.
Odnose se na opremanje administracije, na rashode izmjene UPU-a te izrade projekata,
komunalno opremanje i izgradnju infrastrukture
tj. na sustav vodoopskrbe, na parking , na otkup zemljišta, otkup prava služnosti,
modernizaciju javne rasvjete, sanaciju dječjih igrališta i
parkova za mlade te na sanaciju školjere na Otoku.
C) 5 tj. Iizdatke za otplatu glavnice primljenog kredita u iznosu 343.082 kn, ostvareni su
96,51% od planiranih.
Odnosi se na otplatu glavnice jedinog, dugoročnog, kredita kod Jadranske banke, za
kupnju zgrade.
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 9.345.544 kn, a raspoređeni su po programima u 2014
.godini:
001 Jedinstveni upravni odjel
cilj programa

Plan 2014.g.

Ostvarenje 2014 g

indeks
(ostvarenje/plan)

2000 Javna uprava administracija
osiguranje izvršavanja zadataka tijela
općinske uprave
izvor:
a) opći prihodi i primici
b) prihodi za posebne namjene
2010 Program dječji vrtić
u privatnom vlasništvu
odgoj, naobrazba i skrb o djeci
predškolskog uzrasta
izvor:
a) opći prihodi i primici

10.273.108

9.345.543

5.498.403

5.318.637

3.142.770,00
2.355.632,00
720.000,00

720.000,00

96,73

2.966.488
2.352.149
710.000,00

710.000,00

98,61

2020 Program razvoj civilnog društva
razvijanje stvaralaštva i udruživanje
građana u kulturi i umjetnosti
izvor:
a) opći prihodi i primici
2030 Organiziranje i provođenje
poboljšanje sigurnosti građana i
zaštite i spašavanja
imovine
izvor:
a) opći prihodi i primici
2040 Socijalna skrb
osiguranje sredstava za potrebe
socijalno ugroženih osoba
izvor:
a) pomoći
2050 Program zdravstvo
udovoljavanje potrebama zdravstvene
zaštite
izvor:
a) opći prihodi i primici
2060 Program održavanje komunalne
odvijanje djelatnosti održavanja javnih
infrastrukture
površina, cesta, rasvjete, plaža itd.
Izvor:
a) prihodi za posebne namjene
2070 Program prostorno uređenje i
osiguranje sredstava za projekte
unapređenje stanovanja
izvor:
a) prihodi za posebne namjene

412.100,00

403.563,44

412.100,00

403.563,00

147.000,00

147.000,00
223.000,00

223.000,00

141.173,20

192.033,00

86,11

192.033,00
22.500,00

22.500,00

22.500,00

1.468.605,40

1.328.478,90

100,00

90,46

1.328.479,00

490.000,00

401.737,00

490.000,00

401.737,00

2080 Program razvoj i upravljanje
1.291.500,00
građenje objekata i uređaja
kapitalnom infrastrukturom i objektima
kapitalne infrastrukture

96,04

141.173,00

22.500,00

1.468.605,00

97,93

827.420,78

81,99

64,07

Izvor:
a) prihod za posebne namjene

1.291.500,00

827.420,78

Program održavanja infrastrukture je ostvaren sa 90,46% u odnosu na plan, a Program građenja infrastrukture je
ostvaren sa
64,07% u odnosu na plan, međutim važno je napomenuti da se gradnja infrastrukture odvijala i kroz program
davanja potpora vlastitom „Mjesnom poduzeću“, d.o.o, a taj se program nalazi u sklopu programa Javna uprava i
administracija. Ukupan iznos potpora za gradnju iznosio je 2.268.843 kn.
Značajnija ulaganja u 2014 g., u programe planiranja, održavanja infrastrukture, građenja infrastrukture i
građenja kroz davanje potpora, nalaze se u priloženoj tabeli.



Najveće su investicije u svezi sa kanalizacijom i vodovodnom mrežom te odvodnjom (od 2007 do 2014
g.), a prikazane su rascjepkano po godinama. Njihova vrijednost se dobije zbrajanjem te iznosi :


-kanalizacija 3.754.836 kn
-odvodnja 6.016.173 kn
Značajan iznos investicija se realizira dijelom preko vlastitog trgovačkog društva d.o.o. “Mjesno Poduzeće”,
davanjem potpora, a “Mjesno Poduzeće” nalazi izvođače za radove.
Investicije realizirane preko potpora “Mjesnom Poduzeću” d.o.o nisu dio dugotrajne imovine Općine Tribunj.
Godišnji izvještaj “Mjesnog Poduzeća” d.oo. treba sadržavati plan i dinamiku odvijanja investiranja u program
gradnje Općine Tribunj kako bi Općina Tribunj u vlastitom dugoročnom planu razvojnih programa mogla imati
uvrštene i investicije koje će se realizirati putem danih potpora.
Ukupan iznos danih potpora poduzeću “Mjesno Poduzeće” d.o.o. za razdoblje 2007 do 2014 g. iznosi
9.747.692 kn.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje po točkama 3.-14. dnevnog reda:

Ad 3)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju koji se prilažu ovom
zapisniku i činj njegov sastavni dio.
Ad 4)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini i donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014.godini koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 5)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2014. godinu
te se donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Tribunj za 2014. godinu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 6)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu te se donosi Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.
Ad 7)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine
Tribunj za 2014. godinu te se donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2014.
godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 8)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2014. godinu, te se donosi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa razvoja civilnog društva na području Općine
Tribunj za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 9)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2014. godinu ite se
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2014.godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 10)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini te se
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 11.)

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće o
izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu i donosi Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu koji se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 12.)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Godišni obračun
Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju koji se prilažu ovom zapisniku i čine
njegov sastavni dio.

Ad 13.)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o raspodjeli
rezultata iz 2014. godine u Proračun Općine Tribunj za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju koji se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 14.)
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Izvješće o provedbi
Plana razvojnih programa i Zaključak o prihvaćanju koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni
dio.
Ad 15.)
Pročelnica je pročitala prijedlog Zaključka te navela kako ugostitelji već nekoliko godina zaredom
podnose istu zamolbu Općinskom vijeću.
Obzirom da nije bilo rasprave 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 na
području Općine Tribunj za 2015. 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, 63/14) za 30% koji se prilaže ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 16)
Viječnik Joško Ferara podnio je detaljno izvješće o putovanju Italiju na manifestaciju „Palio del Casale“ u
svrhu turističke promocije Općine Tribunj (izvješće u privitku zapisnika).
Nakon izlaganja vijećnika poveo se neobavezan razgovor vijećnika nakon čega se prešlo na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednica vijeća je konstatirala kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o putovanju Italiju na manifestaciju „Palio del Casale“ u svrhu turističke promocije
Općine Tribunj vijećnika Joška Ferare kao i zaključak o nastavku suradnje i organiziranju uzvratnog posjeta
organizatora manifestacije „Palio del Casale“ Tribunju povodom tradicionalnih magarećih utrka 2015.
godine.
Sjednica je završena u 13.40 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić

