ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE
15. veljače 2017. U 12.00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ
Sjednica je započela u 12.00 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Renato Ferara, Filip Bolanča, Goran Jabuka, Alen Tomažin, Tome Butko, Vlado
Grubišin.
Ispričani:, Ksenija Mandarić, Lucija Cvitan, Zdravko Perkov,Joško Ferara.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Davorka Brajković, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske
poslove.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od
ukupno 11 vijećnika odazvalo njih 7 što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu o prjiedlogu zapisnika sa 33.s jednice OPćnćskog vijeća. Kako
nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se
sjednice Općinskog vijeća održane 27. prosinca 2016.

JEDNOGLASNO usvaja zapisnik sa 33.

Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
slijedi:

Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja predsjednica vijeća pročitala je prijedlog dnevnog reda kako
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i uređenje
odgojno – obrazovne građevine – dječjeg vrtića u Tribunju“ na kat. čest. 674/12 K.O. Tribunj

te otvorila raspravu po predloženom dnevnom redu.
Kako nije bilo prijedloga za nadopunu i izmejnu predloženog dnevnog reda prešlo se na njegovo
usvajanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi sljedeći dnevni red
34. sjednice Općinskog vjeća Općine Tribunj:
1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i uređenje odgojno
– obrazovne građevine – dječjeg vrtića u Tribunju“ na kat. čest. 674/12 K.O. Tribunj
Ad 1)
Davorka Brajković navela je kako se Ulaganje u projekt izgradnje i uređenja odgojno-obrazovne građevine –
dječjeg vrtića u Tribunju, na kat. čest. zem. 674/12 k.o. Tribunj odnosi na planiranu prijavu na natječaj iz Mjere 07
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu", tip operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
U svrhu prijave ulaganja na navedeni natječaj ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na
natječaj. Sastavni dio ove Odluke je Prilog koji sadrži naziv projekta/ operacije za koju se daje ova Odluka o
suglasnosti, naziv korisnika projekta/ operacije, kratki opis projekta/ operacije, društvenu opravdanost projekta/
operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/ operacije, izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom

Prijedlog zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 15.02.2017.

stanovništvu i različitim interesnim skupinama, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/ operacije, doprinos
ulaganja stvaranju novih radnih mjesta, način održavanja i upravljanja projektom/ operacijom, usklađenost
projekta/ operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave ili lokalnom strategijom
odabrane lokalne akcijske grupe unutar Programa, odnosno sve ostale elemente propisane odredbom članka 20.
stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine ("Narodne novine", broj 71/16).
Pročelnica je navela kako je dobivena građevinska dozvola za izgradnju objekta dječjeg vrtića tako da je s ovom
odlukom, koja se danas predlaže na općinskom vijeću, kompletirana dokumentacija s kojom se Općina Tribunj
namjerava javiti na natječaj iz Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjere 7.4. za
izgradnju dječjeg vrtića u Tribunju.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i uređenje odgojno – obrazovne građevine –
dječjeg vrtića u Tribunju“ na kat. čest. 674/12 K.O. Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Sjednica je završena u 12.30.
Zapisnik pripremila:

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić

Prijedlog zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 15.02.2017.

