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Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade
i iznosa komunalne naknade po četvornom
metru (m²) površine nekretnine.
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje
nema sadržaj propisan stavkom 1. ovog
članka.

KLASA:363-03/19-01/2
URBROJ:2182/20-01-19-1
Tribunj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

Članak 23.
Rješenje iz članka 21. ove Odluke donosi se i
ovršava u postupku kojeg pokreće Upravni
odjel i na način propisan zakonom kojim se
uređuje opći odnos između poreznih
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju
propise o porezima i drugim javnim
davanjima, ukoliko Zakonom nije propisano
drukčije
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i
rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi
postupka može se izjaviti žalba o kojoj
odlučuje upravno tijelo županije nadležno za
poslove komunalnog gospodarstva.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
12/13).
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od
dana objave u „Službenom glasniku
OpćineTribunj“.

5.
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona
o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj
115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o
paušalnom
oporezivanju
djelatnosti
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu (“Narodne novine”, broj 1/19) i
članka 36. Statuta Općine Tribunj ("Službeni
glasnik Općine Tribunj", broj 1/18 i 4/18),
Općinsko vijeće Općine Tribunj na 18.
sjednici od 30. siječnja 2019. godine, d o n o s
i

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
na području Općine Tribunj
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog
poreza po krevetu u sobama, apartmanima i
kućama za odmor, smještajnoj jedinici u
kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji
se nalaze na području općine Tribunj.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove
Odluke određuje se u iznosu od 300,00 kn po
krevetu ili smještajnoj jedinici na području
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Općine Tribunj u kojima se obavlja djelatnost
iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine
Tribunj".
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6.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona
o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj
92/10), Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj i
Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj
("Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 8/17)
te članka 36. Statuta Općine Tribunj
("Službeni glasnik Općine Tribunj", broj 1/18
i 4/18), Općinsko vijeće Općine Tribunj na
svojoj 18. sjednici održanoj dana 30. siječnja
2019. godine, donosi
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja
zaštite od požara
Općine Tribunj za 2019. godinu
Članak 1.
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite
od požara Općine Tribunj za 2019. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) donosi se radi
unaprjeđenja i boljeg planiranja zaštite od
požara na području Općine Tribunj.

Članak 2.
Ovim Planom određuje se prijedlog
organizacijskih i tehničkih mjera nužnih za
unaprjeđenje zaštite od požara na području
Općine Tribunj, a sukladno činjeničnom stanju
utvrđenom u Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj i
Planu zaštite od požara za Općinu Tribunj.
Članak 3.
Za uspješno lokaliziranje i gašenje požara,
budući da na području Općine Tribunj ne
postoji organizirana vatrogasna služba, usluge
vatrogasnih intervencija za potrebe općine
Tribunj vrši vatrogasna postrojba JVP Vodice
i DVD-a Vodice, kojoj broj vozila, stanje i
tehnička opremljenost vozilima i vatrogasnom
opremom te potreban operativni i educirani
kadar, sustav dojave požara, kao ni specifična
vatrogasna oprema za spašavanje i pomoć nije
na zadovoljavajućoj razini. Potrebno je i
opravdano, zbog financijske i prostorne
nemogućnosti, kao i nedostatka potrebnog
profesionalnog i educiranog ljudskog kadra za
osnivanje DVD-a Tribunj, koristiti usluge JVP
Šibenik, JVP Vodice i DVD Vodice s kojima
su
međusobni
odnosi
regulirani
odgovarajućim pravnim aktima.
Članak 4.
Prilikom svih intervencija u prostoru te izrade
dokumenata prostornog uređenja primjenjuju
se odredbe Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe ("Narodne novine", broj
35/94, 55/94 i 142/03) i Pravilnika o
hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne
novine", broj 08/06).
Izuzetno je važno nadzirati dostupnost
vatrogascima i vatrogasnim vozilima do
nadzemnih hidranata i vatrogasnih pristupa. U
naseljima koja u svom sadržajnom opsegu
obuhvaćaju i vatrogasnu postaju potrebno je
planovima prostornog uređenja niže razine
osigurati prostor za potrebe vatrogasne postaje
na funkcionalno najpovoljnijoj lokaciji,
približno uz glavnu prometnicu te ispred

