ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 21. PROSINCA 2015.
U 13. 00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ
Nazočni: Dijana Grubelić, predsjednica vijeća, Renato Ferara, Alen Tomažin, Goran Jabuka, Filip Bolanča,
Zdravko Perkov, Vlado Grubišin, Joško Ferara, Tome Butko.
Ispričani: Lucija Cvitan, Ksenija Mandarić
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica i Dolores Bujas, rukovoditeljica Odsjeka za financije.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja zapisnik sa 23.sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj, održane 23. studenoga2015.
Nakon toga predsjednica vijeća otvara sat vijećničkih pitanja. Obzirom da nije bilo vijećničkih pitanja prešlo se na
usvajanje predloženog dnevnog reda.
Predsjednica vijeća pročitala je sljedeći prijedlog dnevnog reda:
1. Prijedlog Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2017. i
2018. godinu,
2. Prijedlog Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2016. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.
godini,
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2016. godinu i
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Tribunj za 2016. godinu,
6. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu,
7. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine
Tribunj za 2016. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u
privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2016. Godinu
8. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2016. godinu, i prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2016. godinu,
9. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016. godinu i
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine
Tribunj za 2016. godinu,
10. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2016. godini i
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine
Tribunj u 2016. godini,
11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu,
12. Prijedlog Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Tribunj u 2016.,
13. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Tribunj,
14. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2015. godinu,
15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu,
16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za
razdoblje od 2016. do 2019. godine,
17. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području
Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
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18. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za
2016. godinu.
Te predložila da se dnevni red nadopuni i točkom
19. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Tribunj u inicijativu pokretanja lokalne akcijske grupe u ribarstvu
na području Šibensko-kninske županije.
Zatim je zamolila vijećnike da iznesu svoje prijedloge o izmjeni i nadopuni predloženog dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje o predloženom dnevnom redu
predsjednice vijeća zajedno s predloženom nadopunom.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno prihvaća sljedeći dnevni red
25. Sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj.
1. Prijedlog Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za
2017. i 2018. godinu,
2. Prijedlog Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2016. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2016. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2016. godini,
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2016.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Tribunj za 2016. godinu,
6. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Programa zdravstva Općine Tribunj za 2016. godinu,
7. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području
Općine Tribunj za 2016. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja
dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2016. Godinu
8. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2016. godinu, i
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj
za 2016. godinu,
9. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2016. godinu,
10. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2016. godini
i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja
Općine Tribunj u 2016. godini,
11. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu,
12. Prijedlog Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj u 2016.,
13. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Tribunj,
14. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2015. godinu,
15. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. godinu,
16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za
razdoblje od 2016. do 2019. godine,
17. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na
području Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
18. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine
Tribunj za 2016. godinu.
19. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Tribunj u inicijativu pokretanja lokalne akcijske grupe u
ribarstvu na području Šibensko-kninske županije.
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Ad 1)
Rukovoditeljica Odsjeka za financije obrazložila je prijedlog Proračuna za 2016. godinu kako slijedi.
Općinskom vijeću Općine Tribunj predlaže se Plan Proračuna za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
Proračun za 2016. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu te Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i
Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.Plan Proračuna za 2016. godinu sadrži:
1. Opći i Posebni dio Proračuna i Odluku o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
2. Projekcije za 2017 i 2018. godinu ( Opći i Posebni dio proračuna)
3. Plan razvojnih programa koji obuhvaća:
 Ciljeve i mjere povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom
 Pokazatelje rezultata
 Ciljane vrijednosti
Makroekonomske projekcije temelje se na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima Državnog
Zavoda za statistiku za razdoblje 01-06/2015 g. Upute za izradu prijedloga proračuna Šibensko-kninske županije
za razdoblje 2016 – 2018 g. definirale su makroekonomske projekcije kao podlogu za odrednice prihoda i
rashoda Općine Tribunj za razdoblje 2016.-2018. godine. Naglasak se stavlja na primjenu proračunskih
klasifikacija (lokacijska, funkcijska, programska i organizacijska te izvori financiranja) po Pravilniku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, objavljenom u „Narodnim novinama“, br. 120/13.
Izmjenama se ukidaju glavni programi, a u organizacijskoj klasifikaciji kod općina čije glave nemaju korisnike (kao
što je Općina Tribunj), glava je istovjetna razdjelu. Prema tome, Općina Tribunj organizacijski je postavljena na
način da ima razdjel „Jedinstveni Upravni odjel“ i glavu čiji je naziv također „Jedinstveni Upravni odjel“, a programi
Općine Tribunj nastali su po Uputama Ministarstva financija, za izradu proračuna. Predloženi programi se temelje
na međunarodnoj praksi. Planirani prihodi Općine Tribunj raspoređeni su u Posebnom dijelu na programe:
2000 Javna Uprava i administracija
2010 Dječji vrtić u privatnom vlasništvu
2020 Razvoj civilnog društva
2030 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
2040 Socijalna skrb
2050 Zdravstvo
2060 Održavanje komunalne infrastrukture
2070 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
2080 Razvoj i upravljanje kapitalnom infrastrukturom i objektima
Donošenje Proračuna za 2016 g. te projekcija za 2017. i 2018. godinu predstavlja srednjoročni okvir te
ukazuje na smjernice razvoja za naredne dvije godine.Okvirni opseg prihoda u prijedlogu proračuna za 2016 g.
manji je za oko 7% od planiranih prihoda za 2015 g., a predlaže se u iznosu 8.749.150 kn, za 2017 g. 8.792.896,
a što je oko 0,5% više nego za 2016.g., a za proračun za 2018. g. predlaže se u iznosu 8.836.860 kn što je
povećanje od otprilike 0,5% u odnosu na 2017. g. Sukladno članku 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo
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donosi proračun na trećoj razini računskog plana, a projekcije na drugoj razini računskog plana tj. ekonomske
klasifikacije.
Kretanje bruto domaćeg proizvoda u prvom polugodištu 2015 g. ukazuje na blagi rast gospodarskih kretanja.
Rast BDP-a iznosi 0,4%, a prosječna stopa nezaposlenosti iznosi 17,1% po podacima Makroekonomskih
projekcija Ministarstva financija za 2015 g. Najvažniji prihodi jedinica lokalne i područne samouprave su prihodi
poreza na dohodak. U Općini Tribunj u 2015 g. nije došlo do očekivanog smanjenja prihoda na dohodak zbog
izmjene Zakona o porezu na dohodak, pa planirani prihod za 2016 godinu iznosi 1.800.000 kn tj. nešto manje od
realiziranog u 2015 g. Rashodi i izdaci planiraju se u skladu sa realnom procjenom proračunskih prihoda i
primitaka.
Sukladno Zakonu o proračunu izrađen je Posebni dio Proračuna koji se realizira u okviru razdjela Jedinstveni
upravni odjel.
Izdatke raspoređujemo po programima i uspoređujemo sa prošlogodišnjim planom za 2015.godinu i
prošlogodišnjom projekcijom za 2016.g.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------usporedba :
001 Jedinstveni upravni odjel

Plan za 2016.g.

Plan iz 2015g. Projekcija za 2016 g.
(tj. rebalans '15) (u planu pror. iz '15)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.749.150

9.441.361

10.447.095

U planu proračuna 2015-2017 g., projekcija proračuna za 2016.godinu bila je 10.447.095 kuna. Plan za 2015 g.
tj. Rebalans za 2015 g. predviđen je u visini 9.441.361 kn. Prijedlog plana Proračuna za 2016 g. predviđa
Proračun u visini 8.749.150 kuna.
Plan proračuna za 2016 g. neće se značajno mijenjati u usporedbi sa rebalansom za 2015 g., odnosno bit će
manji za 7,9 % od rebalansa za 2015 g., a manji za 16,26% od projekcije za 2016 g koja se bila izradila u
Proračunu za '15 g.

Raspored po programima :

Plan 2016

Rebalans '15:

projekcija
(u '15 za '16)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program javna uprava
2000 i administracija

2.977.950

3.508.161

3.206.070
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Planirana sredstva osjetno su manja zbog pozicije Kapitalne pomoći (odnosi se na „Mjesno poduzeće“
d.o.o.) koja se za 2016 g. planira samo u iznosu 50.000 kn. Trgovačko društvo „Mjesno poduzeće“ d.o.o, dosada
je iz doznačene kapitalne pomoći Općine Tribunj investiralo u izgradnju sekundarne mreže –OS (5.-a) „Vrgorac“
d.o.o., zatim, za pilanje borova, za servis pumpi i poklopce za crpne stanice, za ogradni zid za groblje te za
pomoć u organizaciji 1. manifestacije Tribunj trek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program dječji vrtić
2010 u privatnom vlasništvu

700.000

700.000

723.600

Planirana sredstva približno su ista i u 2015 g. i u 2016 g.- broj djece u vrtiću, otprilike je
60 djece.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020 Razvoj civilnog društva

425.000

385.000

385.920

Planirana sredstva za udruge donekle su se povećala u odnosu na projekciju za 2016g. koja je bila izrađena
u planu za 2015 g. Predviđalo se da će se izmjenom Zakona o porezu na dohodak značajnije smanjiti prihod
Općine Tribunj u dijelu prihoda od poreza na dohodak ali smanjenje u 2015 g. nije uslijedilo (2104- e iznosio je
1.733.826 kn, a 2015-a do 20.12. oko 1.860.000), pa se u planu za 2016 g. ne smanjuje nego blago raste iznos
za razvoj civilnog društva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2030 Organiziranje i provođenje
zaštite i spašavanja

206.500

139.500

172.357

Planirana sredstva za provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se jer se predviđa nenabavljenu opremu u
2015 godini, nabaviti u 2016 g., za potrebe CZ, a posebno iz razloga uzastopnih poplava koje su pogodile
Općinu u posljednje dvije godine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2040 Socijalna skrb

213.000

231.000

208.035

Planira se smanjenje sredstava za socijalnu skrb jer je nastupila izmjena zakonskih propisa pa je broj
korisnika pomoći za drva značajno manji nego u prethodnim godinama.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2050 Zdravstvo

26.700

26.700

22.612

Planirana sredstva za zdravstvo ista su kao i predviđena po rebalansu za 2015 g.zbog predviđenih troškova
Hitne medicinske službe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program održavanja
2060 komunalne infrastrukture

780.000

1.253.000

904.500

Planirana sredstva za 2016 g. za program održavanja, predviđaju se u manjem opsegu jer su neke
aktivnosti ovog programa prešle u program Razvoja i upravljanja kapitalnom infrastrukturom, i to: 1. uređenje
zelenih površina, 2. Elaborat označavanja ulica, 3. Sanacija javne rasvjete, 4. Uređenje plaža, 5. Uređenje i
interventno uređenje poljskih i protupožarnih putova, a sredstva naplate komunalne naknade do 20.12. 2015 g.
iznose 707.600 kn te je u skladu sa takvom realizacijom planiran i proračun trošenja održavanja komunalne
infrastrukture u 2016- oj g., dakle u visini 780.000 kn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2070 Prostorno uređenje i
unapređenje stanovanja

200.000

230.000

211.050

Planirana sredstva za 2016 g. za program prostornog uređenja neznatno se smanjuju u odnosu na rebalans
za 2015 g.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2080 Razvoj i upravljanje kapit.
infrastrukturom i objektima 3.220.000

2.968.000

4.612.950

Planirana sredstva za 2016 g. donekle su veća nego planirana rebalansom za 2015 g., a prilično su manja
nego što su bila planirana u projekciji za 2016 u Proračunu za 2015 g. Razlozi ovakvog planiranja i predviđanja
za 2016 godinu su:
1. Neke stavke Rebalansa plana za 2015 nisu bile realizirane uslijed iznenadnih nepogoda koje su drugu godinu
zaredom pogodile Općinu Tribunj. Uređenje igrališta i balotane odgodilo se te predvidjelo za realizaciju u 2016 g.
kao i izgradnja deponija te otkup zemljišta za gradnju groblja. .
2. Općina Tribunj je izvršila u 2015-oj g. otkup prava služnosti za postavljanje kolektora, a u 2016-oj g. planira po
sklopljenom ugovoru o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Vodice-Tribunj-Srima“ iznos od 850.000 kn prema indikativnom planu trošenja financijskih sredstava projekta.
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Obzirom da nije bilo pitanja ni komentara prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Proračun Općine
Tribunj za 2016. Godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2017. I 2018. godinu.
Ad 2)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Plan razvojnih
Programa Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2018. godine koje se prilažu ovom zapisniku i čine
njegov sastavni dio.

Ad 3)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2016. Godinu koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 4)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini
i Zaključak o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. Godini koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni
dio.
Ad 5)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se
prilažu ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Ad 6)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program zdravstva
Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za
2016. Godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 7)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2016.
godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji
djeluje na području Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
Ad 8)
Pročelnica je navela kako sukladno novom Zakonu o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
predlaže sljedeće izmjene predloženog Programa.
U Članku 1. predlaže da tekst glasi:“Svrha Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj
za 2016. godinu je omogućiti redovitu programsku aktivnost udruga u kulturi i sportu te humanitarnih i
braniteljskih udruga.
U Proračunu Općine Tribunj za financiranje ovog Programa osigurati će se sredstva u iznosu od
425.000,00 kuna.
Za potrebe provođenja ove aktivnosti koja je sastavni dio Programa razvoja civilnog društva na području
Općine Tribunj za 2016. osigurat će se proračunska sredstva u Proračunu Općine Tribunj za 2016. prema
mogućnostima, a sredstva će se dodjeljivati temeljem provedenog javnog natječaja, sukladno odredbama
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 14/2015).
Udruge kojima je odobreno sufinanciranje dužne su dostaviti Izvješća o ostvarenom programu/projektu
rada najkasnije mjesec dana nakon isteka ugovorenog programa/projekta. Izvještaji se podnose na propisanim
obrascima Općine Tribunj.
Za izvještavanje o realizaciji Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj.“
U Članku 2. predlaže da tekst glasi .”Aktivnost javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od
185.000,00 kn, omogućuje redovno djelovanje ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog
stvaralaštva te preko drugih manifestacija obogaćivanje kulturno-zabavnog života građana.
Cilj aktivnosti javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika te podizanje
kulturne ponude Općine Tribunj.“
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Zdravko Perkov postavio je pitanje o sredstvima za organiziranje 25.-godišnjice rujanskog rata.
Pročelnica je navela kako još uvijek nije poznat obim organizacije, nakon što se utvrdi okvirni Plan aktivnosti koji
će obuhvatiti i organizacija same obljetnice, osigurat će se i sredstva kroz izmjenu Proračuna.
Nakon toga prešlo se na glasovanje o predloženom tekstu Programa s obuhvaćenim izmjenama u
članku 1. I 2.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program razvoja
civilnog društva na području Općine Tribunj za 2016. godinu, i Zaključak o prihvaćanju Programa razvoja
civilnog društva na području Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se prilažu ovom Zapisniku i čine njegov
sastavni dio.
Ad 9)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program organiziranja i
provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se prilažu ovom
Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 10)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program prostornog
uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2016. godini i Zaključak o prihvaćanju Programa
prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2016. Godini koji se prilažu ovom
Zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 11)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Program socijalne
skrbi Općine Tribunj za 2016. godinu i Zaključak o prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine
Tribunj za 2016. Godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 12)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o redovitom
financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Tribunj u 2016., koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 13)
Zamjenik načelnika obrazložio je kako se radi o zakonskoj obvezi. Također je istaknuo kako je nedavno
Općina Tribunj dobila pohvale o zapovjednika gosp. Kevića kako uredno izvršava svoje obveze po pitanju civilne
zaštite.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o osnivanju
postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Tribunj koja se prilaže ovom Zapisniku i
čini njegov sastavni dio.

Ad 14)
Zamjenik načelnika naveo je kako Općina svake godine donosi navedeni dokument.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donose Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2015. Godinu koje se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 15)
Zamjenik je naveo kako se i ovaj dokument odnosi na sustav civilne zaštite. Ukoliko vijećnici imaju
pitanja stoji im na raspolaganju.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točci prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

Ad 16)
Zamjenik načelnika obrazložio je kako Općina svake godine prilikom donošenja Proračuna donosi i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj te ukoliko vijećnici imaju
pitanja stoji im na raspolaganju.
Kako nije bilo rasprave prešlo se na glasovanje.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donose Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za razdoblje od 2016. do 2019. Godine koje se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 17.)
Pročelnica je navela kako je riječ o zakonskoj obvezi, u prijedlogu teksta sve je sadržano te ukoliko
vijećnici imaju pitanja stoji im na raspolaganju. Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGALSNO donosi Srednjoročni
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje
od 2016. do 2018. Godine koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 18)
Pročelnica je navela kako je riječ o zakonskoj obvezi, u prijedlogu teksta sve je sadržano te ukoliko vijećnici
imaju pitanja stoji im na raspolaganju. Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGALSNO donosi Godišnji plana davanja
koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2016. Godinu koji se prilaže ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 19)
Načelnik je naveo kako je Ribarska zadruga Adria na incijativu Bojane Grubišin pokrenula osnivanje Lokalne
akcijske grupe u ribarstvu, čije sjedište bi trebalo biti u Tribunju, a us vrhu povlačenja sredstava iz EU fondova. U
prijedlogu teksta Odluke navedeni su svi podaci.
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGALSNO donosi Odluka o uključivanju
Općine Tribunj u inicijativu pokretanja lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko-kninske
županije koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Sjednica je završena u 13.45.

Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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