ZAPISNIK SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
održane 13. travnja 2017. u 12.30 sati
u prostorijama Kulturnog centra Tribunj
Nazočni: Dijana Grubelić, Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Zdravko Perkov, Joško Ferara,
Ksenija Mandarić i Lucija Cvitan.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica i Dolores Bujas,
rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne, utvrdila kako se sjednici odazvalo 8 vijećnika što čini kvorum
za punovaljano donošenje odluka te se može nastaviti s radom.
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po prijedlogu zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
održane 27. ožujka 2017. Obzirom da nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstaita se kako se JEDNOGLASNO usvaja zapisnik sa 35.
sjednice Općinskog vijeća održane 27. ožujka 2017.
Zatim se prešlo na usvajanje dnevnog reda sjednice.
Predsjednica je pročitala sljedeći prijedlog dnevnog reda 36. sjednice:
1. Prijedlog prve izmjene i dopune Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu,
2. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Tribunj u 2017. godini.
te predložila dopunu i to:
3. Prijedlog izmjene plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do 2019.
godine.
Nakon toga predsjednica vijeća pozvala je vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i dopuna
predloženog dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po predloženom
dnevnom redu uz predloženu nadopunu.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi sljedeći dnevni red
36. sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog prve izmjene i dopune Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu,
2. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Tribunj u 2017. godini,
3. Prijedlog izmjene plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do
2019. godine.
Ad 1)
Načenik je naveo kako se ova izmjena prvenstveno donosi zato što je Općina povukla sredstva putem natječaja i
to :
- sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (kapitalne pomoći) u iznosu od 1.000,00 kuna za
uređenje nogostupa u ulici Put Sovlja,
- sredstva od Ministarstva kultureu iznosu od 50.000,00 kn za uređenje Crkvice Male Gospe u Vrtlima i
- sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 350.000,00 kuna za sanaciju krovišta zgrade na
Zamalinu u vlasništvu Općine te
- sredstva za sanaciju pomorskog dobra, plaža Zamalin u iznosu od 200.000,00 kuna i to od Šibensko-kninske
županije.
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Nadalje, značajna promjena se odnosi i na sanaciju javne rasvjete i to iz razloga što se u svakoj ulici u
kojoj se postavlja kanalizacijski sustav ide i sa sanacijom javne rasvjete kako se ulice više ne bi kopale.
Obzirom da je tu riječ o ulaganjima za koje je potrebno provesti proceduru javne nabave prije početka izvođenja
radova bilo je nužno što prije donijeti izmjene proračuna.
Načelnik je zatim dao riječ gđi Bujas koja je iznijela sljedeće obrazloženje predloženih izmjena.
Gđa Bujas podsjetila je vijećnike kako su na 33. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2016. godine
donijeli Proračun Općine Tribunj za 2017. godinu u visini 13.228.640,00 kuna. Prijedlogom Izmjena Proračuna
Općine Tribunj za 2017. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 1.001.102,00 kuna tj. za 7,57%, a za isti
iznos povećavaju se i rashodi i izdaci. Proračun za 2017. godinu temeljio se na vlastitim procjenama, uvažavajući
makroekonomsko okruženje, gospodarska kretanja i zakonske promjene, a izrađen je po Uputama Ministarstva
financija za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.
Općinskom vijeću Općine Tribunj predlaže se Izmjena plana proračuna za 2017.g koja je izvršena
jsukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i sukladno Pravilniku o proračunskim
klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10 i 120/13).
Plan Izmjena Proračuna za 2017. godinu sadrži:
1. Opći i Posebni dio Proračuna
2. Projekcije za 2018 i 2019 g.
2. Plan razvojnih programa koji obuhvaća:
 Ciljeve i mjere povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom
 Pokazatelje rezultata
 Ciljane vrijednosti

Gđa Bujas navodi kako se ovim Izmjenama Proračuna Općine Tribunj mijenjaju samo iznosi koji se
odnose na 2017. godinu, a projekcije za 2018. i 2019. nisu mijenjane iz razloga što će se sve potrebne izmjene i
njihovo usklađivanje sa makroekonomskim kretanjima i zakonskim promjenama napraviti kroz izradu Proračuna
za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.
Osnovni razlog Izmjene Proračuna je potreba korekcije prihoda Proračuna zbog ostvarenja viška prihoda
iz 2016 g. u iznosu 457.242 kn i potrebe utvrđivanja namjene prihoda kroz Izmjene proračuna.
Donošenje Izmjene Proračuna za 2017 g. te projekcija za 2018. i 2019. godinu koje u Izmjeni proračuna
nisu mijenjane, predstavlja srednjoročni okvir te ukazuje na smjernice razvoja za naredne dvije godine.
Izmjena proračuna za 2017. godinu predlaže se u ukupnom iznosu 14.229.742,00 kn, što predstavlja
povećanje od 7,57 % u odnosu na prvobitni plan proračuna za 2017. godinu.

Nakon toga gđa. Bujas pročitala je podatke iz tablice koja se nalazi u prilogu zapisnika.
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2- 000 Javna Uprava i administracija Izmjena iznosa, uk. povećanje za 0,49%:
Vrši se usklađenje sa realizacijom. Smanjuju se rashodi radi usklađenja prema realiziranim prihodima iz
2016 g., a za obavezu davanja
Crvenom Križu (rad i djelovanje službe traženja 0,2% sredstava, i javne ovlasti i redovne djelatnosti 0,5%)
troškovi za volontere i stručno
osposobljavanje, troškovi službenih putovanja, uredskog materijala, manipulativni trošak kredita kojeg je
Jadranska banka ukinula,
(usklađenje sa bankom), uvodi se donacija udruzi „NK Mladost“ i ukida se trošak za uredsko opremanje
prostorija u kojima je Općina u
najmu, a raste iznos za donacije – tj. uvodi se donacija udruzi „NK Mladost“, povećava se iznos sitnog
inventara i korigira iznos pomoći
političkim strankama prema obavezi isplate po Odluci o redovitom, godišnjem financiranju političkih
stranaka za 2017 g.
2-080 Razvoj i upravljanje kapitalnom infrastrukturom i objektima –
Povećava se ukupni planirani iznos za kapitalnu infrastrukturu za 13,5%, i to:
a) razvoj prometa: povećava se plan za asfaltiranje ulica za 100.000,00 tj. 19,23%, sredstvima
Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja, a za uređenje prometnica koje će se odvijati u trasama kako se bude odvijalo izvođenje
radova fekalne odvodnje.
b) ostala dodatna ulaganja, povećavaju se za 13,6%:
1. sanacija javne rasvjete: iz istih razloga izvođenja radova fekalne odvodnje, izvodit će se i radovi na
javnoj rasvjeti po istim
prometnicama pa će se sanacija javne rasvjete povećati za 300.000,00 kn tj. za 120%. povećava se
za 30%,
2. Sanacija obalnog zida uvala Sovlje: uvodi se u Proračun iznos II OS 85.850,00 kn izvođača
„Neptun“ d.o.o. koja je ispostavljena
umjesto krajem 2016 g., početkom 2017 g.
3. Sanacija dijela zgrade ex PZ: uvodi se u Proračun iznos 500.000,00 kn za sanaciju krovišta i ostale
potrebne radove unutar zgrade.
Dio sredstava za sanaciju krovišta sufinancirat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije u iznosu 350.000,00 kn,
a ostatak rashoda će pokriti Općina iz svojih sredstava.

Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donose I. izmjene i dopune
Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu koje se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Ad 2)
Kako je gđa. Bujas već obrazložila navedenu toču te nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Izmjena Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj u 2017. godini koja se
prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 3)
Kako je gđa. Bujas već obrazložila navedenu toču te nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO DONOSI izmjena plana
razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2017. do 2019. godine koja se prilaže ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.

Obzirom da je ovo zadnja sjednica Općinskog vijeća u ovom mandatu vijećnica Ksenija Mandarić
zahvalila je svim viječnicima na suradnji te izrazila svoju nadu da će viječnici u sljedećem mandatu biti aktivniji.
Zdravko Perkov također je iznio svoje mišljenje o radu vijeća u ovome mandatu. Naveo je kako smatra
da viječnici nisu radili dobro, ali da su i surađivali. Smatra da bi sljedeće vijeće trebalo raditi bolje jer svi skupa tre
amo raditi u interesu mjesta. Prisjeća se kako je već u prvome sazivu govorio kako treba napraviti viziju kako će
Tribunj izgledati za 20 godina. Sada smo svoji na svome, načelnik je uvijek vodio računa da Proračun bude nam
jestu jedino mu zamjera što je kupio zgradu bivše PZ Tribunj.
Načelnik Damir Pilipac naglašava (obzirom da je ovo zadnja sjednica vijeć) kako se nitko nije bavio
politikom nego komunalnim uređenjem mjesta jer kada se Općina osnovala nije imala ništa. U kratko vrijeme smo
opremili službe, o vodi i struji ne treba ni govoriti, izgradilo se magistralni cjevovod od uljare do Sovlje, obnovljena
je zgrada područne škole, ambulanta, ljekarna, organiziran je sustav predškolskog odgoja koji funkcionira u
cjelodnevnom programu, za udruge se izdvaja 3,6% proračunskih sredstava (a država za znanost izdvaja samo
1,2%), izradili su se prostorni planovi, u izradi UPU-a su svi sudjelovali, provedene su javne rasprave. Izgradnja
sustava odvodnje i kanalizacije je infrastrukturi projekt stoljeća koji se odvija u Tribunju. Načelnik zaključuje kako
je Općina od svog osnivanja do danas komunalno opremljena, a svi se sjećaju što smo zatekli 2006. godine.
Načelnik zahvaljuje svim vijećnicima na suradnji.
Sjednica je završena u 1,15 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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