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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
1.
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
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26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 5/13 i 8/15 i „Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 2/15 i 8/17), Općinsko
vijeće Općine Tribunj na svojoj 4. sjednici,
održanoj dana 21. studenoga 2017. godine,
donosi

2.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 5/13 i 8/15 i „Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 2/15 i 8/17), Općinsko vijeće
Općine Tribunj, na 4. sjednici od 21. studenoga
2017. godine, donosi
ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Tribunj

ODLUKU
o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne
naknade

I. OPĆI DIO

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za utvrđivanje komunalne
naknade određuje se u visini od 0,40 kuna po
m².

Članak 1.
Ovom se Odlukom ustanovljuju javna priznanja
Općine Tribunj i propisuju uvjeti i način njihove
dodjele, te druga pitanja u vezi s javnim
priznanjima Općine Tribunj.

Članak 2.
Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke jednaka
je mjesečnoj visini komunalne naknade po m²
korisne površine stambenog prostora u prvoj
zoni Općine.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/13).
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.

KLASA: 363-03/17-01/6
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE
TRIBUNJ
Članak 2.
Javna priznanja Općine Tribunj su:
1. Nagrada za životno djelo Općine
Tribunj,
2. Nagrada Općine Tribunj,
3. Plaketa Općine Tribunj,
4. Grb Općine Tribunj i
5. Povelja počasnog građanina Općine
Tribunj.
Članak 3.
Osim priznanja iz članka 2. ove Odluke, za
pojedine prigode, Općina Tribunj može
dodijeliti i druga priznanja.
O ustanovljenju i dodjeli, te drugim pitanjima u
vezi s javnim priznanjima iz stavka 1. ovog
članka, odlučuje Općinski načelnik.

III. POSEBNE ODREDBE O POJEDINIM
JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE
TRIBUNJ
a) Nagrada za životno djelo Općine Tribunj
Članak 4.
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Nagrada za životno djelo Općine Tribunj
dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite
uspjehe u razvoju društvenih odnosa i
unapređenju
gospodarstva,
obrazovanja,
znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva,
socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno
značajnih za Općinu Tribunj, kada se ocijeni da
je odnosna osoba sve svoje objektivne
mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome
postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj
oblasti.
b) Nagrada Općine Tribunj
Članak 5.
Nagrada Općine Tribunj dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju
društvenih odnosa i unapređenja djelatnosti iz
članka 4. ove Odluke, od posebnog značaja za
Općinu Tribunj.
c) Plaketa Općine Tribunj
Članak 6.
Plaketa Općine Tribunj dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama za uspjehe postignute u
razvoju društvenih odnosa i unapređenju
djelatnosti iz članka 4. ove Odluke značajne za
Općinu Tribunj.
d) Grb Općine Tribunj
Članak 7.
Grb Općine Tribunj dodjeljuje se građanima
Općine Tribunj, ostalim građanima Republike
Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za
zasluge za opći razvoj demokracije i napretka
čovječanstva.
e) Povelja počasnog građanina Općine
Tribunj
Članak 8.
Počasnom građaninu Općine Tribunj dodjeljuje
se Povelja Općine Tribunj. Počasnim
građaninom Općine Tribunj može se proglasiti
građanin Republike Hrvatske ili druge države,
koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim
djelovanjem značajno pridonio napretku i
ugledu Općine Tribunj, ostvarenju i razvoju
demokracije u Republici Hrvatskoj, svijetu, mira

u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim
građaninom Općine Tribunj ne može se
proglasiti osoba koja ima prebivalište na
području Općine Tribunj.
IV. NAČIN I POSTUPAK DODJELE
JAVNIH PRIZNANJA
Članak 9.
Javno priznanje Općine Tribunj dodjeljuje se u
povodu blagdana Sv. Nikole, 6. prosinca, Dana
Općine Tribunj, u pravilu prije toga, a uručuje ih
predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Općine
Tribunj, na svečanoj sjednici koja se održava u
čast Dana Općine Tribunj.
Iznimno, ako za to postoje posebni razlozi, može
se odstupiti od pravila iz stavka 1. ovog članka,
te priznanje dodijeliti i uručiti drugom prilikom.
Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se
na priznanje iz članka 3. ove Odluke.
Članak 10.
Isto priznanje se istoj osobi može dodijeliti samo
jedanput.
Dobitnik jednog priznanja ne može u istoj
godini dobiti i neko drugo priznanje Općine
Tribunj.
Članak 11.
Poticaj za dodjelu javnih priznanja iz članka 2.
ove Odluke, uz odgovarajuće obrazloženje,
mogu dati trgovačka društva, ustanove, političke
stranke, te druge organizacije i udruge, kao i
građani, najkasnije do 15. studenoga tekuće
godine.
Rok iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na
dodjelu javnih priznanja u smislu članka 9.
stavka 2. ove Odluke.
Članaka 12.
Poticaje iz članka 11. stavka 1. ove Odluke
razmatra Povjerenstvo za dodjeljivanje javnih
priznanja Općine Tribunj, te ako ocjeni da su
ispunjeni uvjeti za dodjelu odgovarajućih
priznanja, utvrđuje prijedlog za dodjelu
odgovarajućih priznanja, te ga upućuju
Općinskom vijeću.
Povjerenstvo za dodjeljivanje javnih priznanja
Općine Tribunj čine predsjednik Povjerenstva i
četiri člana.
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Povjerenstvo bira Općinsko vijeće Općine
Tribunj na mandat od četiri godine na prijedlog
Općinskog Načelnika Općine Tribunj.
Povjerenstvo za javna priznanja može i bez
posebnog poticaja drugih subjekata utvrditi
prijedlog za dodjelu priznanja.
Članak 13.
Priznanja Općine Tribunj dodjeljuju se za
života, a iznimno se mogu dodijeliti i posmrtno.
Članak 14.
O prijedlozima za dodjelu javnih priznanja
Općine Tribunj iz članka 2. ove Odluke odlučuje
Općinsko vijeće Općine Tribunj, glasujući o
svakom prijedlogu posebno, bez prethodne
rasprave.

3.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 05/13, 8/15 i „Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 02/15 i 8/17), Općinsko vijeće
Općine Tribunj, na 4. sjednici, od 21. studenoga
2017. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje
javnih priznanja Općine Tribunj

Članak 15.
Oblik i opći sadržaj javnih priznanja iz članka 2.
ove Odluke utvrđuje Općinsko vijeće Općine
Tribunj.

Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjeljivanje javnih priznanja
Općine
Tribunj
(u
daljnjem
tekstu:
Povjerenstvo), imenuju se:
1. Zdravko Babun, Trg Pijaca 12, Tribunj,
predsjednik,
2. Luka Škugor, Ulica Dubravice 80,
Tribunj, član,
3. Zlata
Tomažin
Raščan,
Ulica
Podvornice 7/I, Tribunj, članica,
4. Ema Grubišin, Vrtli 1, Tribunj, članica,
5. Ljubica Popov, Ulica Lavande 2A,
Tribunj, članica.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE

Članak 2.
Mandat članova/ica Povjerenstva traje 4 godine.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o javnim priznanjima Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 11/13, 4/14 i 2/15).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.

V. OBLIK I SADRŽAJ JAVNIH
PRIZNANJA

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.

KLASA: 061-01/17-01/3
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

KLASA: 061-01/17-01/4
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić
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Predsjednik
Slobodan Ukić

4.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 05/13, 8/15 i „Službeni glasnik Općine
Tribunj“, broj 02/15 i 8/17), Općinsko vijeće
Općine Tribunj, na 4. sjednici, od 21. studenoga
2017. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju hitne medicinske službe ne
području Grada Vodica i Općine Tribunj u
2018. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se kako će Općina
Tribunj sufinancirati hitnu medicinsku službu na
području Grada Vodica i Općine Tribunj s
iznosom od 50.000,00 kuna, a sve radi podizanja
kvalitete zdravstvene zaštite na višu razinu i
rada hitne medicinske službe 24 sata
neprekidno.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tribunj
da, temeljem ove Odluke, sa Zavodom za hitnu
medicinu
Šibensko-kninske
županije,
zastupanim po zakonskom zastupniku Zavoda,
sklopi Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske
službe, odnosno petog tima T1 na području
Grada Vodica i Općine Tribunj.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurat će se
u Proračunu Općine Tribunj za 2018. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine
Tribunj“.

KLASA: 501-01/17-01/3
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ

5.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11,
61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 34.
Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije“, broj 05/13 i 8/15 i
„Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/15 i
8/17), Općinsko vijeće Općine Tribunj, na 4.
sjednici od 21. studenoga 2017. godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Tribunj (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), visina sredstava koja
se osiguravaju u Proračunu Općine Tribunj za
2018. godinu i način raspoređivanja sredstava.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna
Općine Tribunj imaju političke stranke i članovi
izabrani s liste grupe birača koje imaju najmanje
jednog člana Općinskog vijeća.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
jednaki godišnji iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe
birača pripadaju sredstva razmjerno broju
njezinih vijećnika u Općinskom vijeću u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj
stranci, odnosno listi grupe birača, pripada i
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pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste
grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 3.
Utvrđuje se da su u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Tribunj, dana 23.
lipnja 2017. godine političke stranke, odnosno
lista grupe birača, imale slijedeći broj vijećnika:
• Lista grupe birača (nositelj liste
Marko Grubelić) ………5 članova
(od kojih 3 žene),
• Hrvatska
demokratska
zajednica………………4 člana (od
kojih 2 žene),
• Hrvatska seljačka stranka ……2
člana.

Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.

Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i
lista grupe birača osiguravaju se u Proračunu
Općine Tribunj za 2018. godinu u iznosu od
20.000,00 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
godišnji iznos sredstava u visini od 1.739,13
kuna.
Za
svakog
člana
Općinskog
vijeća
podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja
naknada u iznosu od 173,91 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama i listama grupe birača
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se
sredstva osigurana u Proračunu Općine Tribunj
za 2018. godinu na način utvrđen u članku 2. i 4.
ove Odluke kako slijedi:
• Lista grupe birača (nositelj Liste
Marko Grubelić) …. 5 članova (od
kojih 3 žene) ............. 9.217,39 kuna,
• Hrvatska demokratska zajednica
...................... 4 člana (od kojih 2
žene) ......................... 7.304,35 kuna,
• Hrvatska seljačka stranka ...............2
člana ......................... 3.478,26 kuna.
Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuje
Odsjek za proračun, financije i imovinu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj na
žiro račun političke stranke, odnosno na poseban

KLASA: 402-07/17-01/7
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

6.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 66/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15) i članka 36. stavka 2., članka 39. stavka
2. i članka 34. Statuta Općine Tribunj („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/13 i
8/15 i „Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj
2/15 i 8/17), Općinsko vijeće Općine Tribunj na
4. sjednici od 21. studenog 2017. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi troškova članovima Općinskog
vijeća Općine Tribunj
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i
načini stjecanja prava na naknadu troškova koji
se isplaćuju iz Proračuna Općine Tribunj
članovima Općinskog vijeća Općine Tribunj.
Članak 2.
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Članovi Općinskog vijeća Općine Tribunj imaju
pravo na naknadu troškova u iznosu od 250,00
kuna neto mjesečno.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj
ima pravo na naknadu troškova u iznosu 425,00
kuna neto mjesečno.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine
Tribunj ima pravo na naknadu troškova u iznosu
od 340,00 kuna neto mjesečno.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća, kad
zamjenjuje predsjednika u slučajevima kad
predsjednik iz razloga duže spriječenosti, bolesti
ili odsutnosti ne može pripremati i voditi
sjednicu Općinskog vijeća, ima pravo na
naknadu troškova u visini naknade određene
stavkom 2. ovog članka.
Pod dužom spriječenosti u smislu prethodnog
stavka smatra se nemogućnost obavljanja
dužnosti u razdoblju od najmanje 60 dana.
Članak 3.
Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom
Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna
Općine Tribunj planiranih za tu namjenu.
Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom
obavlja nadležna služba za financije Općine
Tribunj.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o plaćama dužnosnika i službenika te
naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 18/09) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o plaćama dužnosnika i službenika te
naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 9/10).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Tribunj“, a stupa na snagu 1.
siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-06/17-01/4
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

7.
Na temelju članka članka 59. stavka 1.
Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
(„Narodne novine“, broj 85/08, 110/08, 34/11,
54/13, 152/14 i 59/17) i članka 34. Statuta
Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 5/13 i 8/15 i „Službeni
glasnik Općine Tribunj“, broj 2/15 i 8/17),
Općinsko vijeće Općine Tribunj na 4. sjednici
od 21. studenoga 2017. godine, donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
ostvarivanja prava na novčanu pomoć
roditeljima za opremu novorođenog djeteta (u
daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina i
način isplate novčane pomoći koju, u okviru
pronatalitetne politike Općine Tribunj, osigurava
Općina Tribunj.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i
koristiti roditelj:
- za dijete rođeno od 1. siječnja 2018.
godine nadalje,
- koji je državljanin Republike Hrvatske s
neprekidno prijavljenim prebivalištem
na području općine Tribunj od najmanje
šest mjeseci neposredno prije rođenja
djeteta za koje podnosi zahtjev i dalje
neprekidno sve do isplate novčane
pomoći,
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-

ako drugi roditelj ima prijavljeno
prebivalište na području općine Tribunj
ili ako je drugi roditelj stranac s
privremenim ili stalnim boravkom na
području općine Tribunj, u vrijeme
podnošenja zahtjeva te dalje neprekidno
do isplate novčane pomoći.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje i samohrani
roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske s
neprekidno prijavljenim prebivalištem na
području Općine Tribunj od najmanje šest
mjeseci neposredno prije rođenja djeteta za koje
podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate
novčane pomoći.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruje i roditelj
posvojenog malodobnog djeteta koji je
državljanin Republike Hrvatske s neprekidno
prijavljenim prebivalištem na području Općine
Tribunj od najmanje šest mjeseci neposredno
prije pravomoćnosti rješenja o posvojenju
djeteta za koje podnosi zahtjev i dalje
neprekidno sve do isplate novčane pomoći.
Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo
jednom za isto dijete.
Članak 3.
Visina novčane pomoći iznosi:
- za
prvorođeno
dijete
roditelja
podnositelja zahtjeva - 3.000,00 kuna,
- za
drugorođeno
dijete
roditelja
podnositelja zahtjeva - 5.000,00 kuna,
- za trećerođeno i svako daljnje
novorođeno dijete roditelja podnositelja
zahtjeva - 10.000,00 kuna.
Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne
djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim
žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja
kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb,
temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.
Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju
se u proračunu Općine Tribunj.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi
se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tribunj u roku od 6 mjeseci od dana rođenja
djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava
uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev iz
stavka 1. ovog članka u roku od 6 mjeseci od
dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Uz zahtjev za novčanu pomoć, roditelj
podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
- dokaz
o
državljanstvu
roditelja
podnositelja zahtjeva (Domovnica ili
osobna iskaznica ili putovnica),
- dokaz o prijavljenom prebivalištu oba
roditelja na području općine Tribunj,
odnosno privremenom ili stalnom
boravku za roditelja stranca na području
općine Tribunj u skladu s odredbom
članka 2. Odluke (uvjerenje o
prebivalištu/ boravištu ne starije od 3
mjeseca),
- dokaz o broju malodobne djece koja s
njim žive u zajedničkom kućanstvu te
koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i
njihovom prebivalištu (rodni list i
uvjerenje o prebivalištu - ne starije od 3
mjeseca, te sve potrebne promjene u
dokumentima u slučaju razvoda braka ili
promjene imena ili prezimena),
- preslik kartice tekućeg računa ili štedne
knjižice roditelja podnositelja zahtjeva,
- ostali dokumenti ovisno o okolnostima
(pravomoćna presuda o razvodu braka,
rješenje o skrbništvu, pravomoćno
rješenje o posvojenju ili uvjerenje o
istom i slični dokumenti na traženje
referenta).
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u
pisanom obliku, o čemu pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Tribunj donosi poseban
Zaključak o isplati novčane pomoći roditeljima
za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu:
Zaključak) u roku od 30 dana od dana
podnošenja urednog zahtjeva.
Prigovor na Zaključak iz stavka 4. ovog članka
podnosi se općinskom načelniku Općine
Tribunj. Odluka općinskog načelnika o
prigovoru je konačna.
Članak 5.
Pomoć se isplaćuje jednokratno u novcu na broj
štednog/ tekućeg računa roditelja navedenog u
zahtjevu roditelja (skrbnika) u roku od 10 dana
od dana donošenja Zaključka.
Članak 6.
Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj
prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
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ostvarivanje prava propisanih odredbama ove
Odluke u roku od 15 dana od dana nastanka
promjene.
Korisnik iz stavka 1. ovog članka dužan je
vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose
iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, u roku koji
odredi Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj.
U suprotnome, Jedinstveni upravni odjel Općine
Tribunj će povrat nepripadajućih novčanih
iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.
Članak 7.
Pravo na novčanu pomoć prestaje:
- po jednokratnoj isplati novčane pomoći,
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je
odjavljeno prebivalište bilo kojeg
roditelja ili djeteta za koje je podnesen
zahtjev, odnosno posljednjeg dana u
mjesecu u kojem je prestao privremeni
ili stalni boravak roditelju strancu na
području općine Tribunj,
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se
promijenio broj djece u zajedničkom
kućanstvu korisnika u smislu članka 3.
stavka 2. ove Odluke te smrću djeteta za
koje se ostvaruje pravo na novčanu
pomoć.
O prestanku prava iz stavka 1. alineja 2. i 3.
ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine
Tribunj će zaključkom odlučiti po službenoj
dužnosti.
Prigovor na Zaključak iz stavka 2. ovog članka
podnosi se općinskom načelniku Općine
Tribunj. Odluka općinskog načelnika o
prigovoru je konačna.
Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovog članka,
pravo na novčanu pomoć ne prestaje korisniku
kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u
slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne
zajednice.
Članak 8.
Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik
novčane pomoći preminuo ili ako su
pravomoćnom presudom o razvodu braka
odnosno odobrenom planu o zajedničkoj
roditeljskoj skrbi ili pravomoćnim rješenjem o
dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka
izvanbračne zajednice, djeca dodijeljena na
brigu i skrb roditelju koji nije korisnik prava,
neisplaćeni iznos bit će isplaćen drugom

roditelju, odnosno skrbniku djeteta, uz uvjet da s
djetetom za koje je podnesen zahtjev živi u
zajedničkom kućanstvu.
Članak 9.
Postupci započeti prema odredbama Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima
novorođene djece (KLASA: 551-06/09-02/1,
URBROJ: 2182/20-02-09-1 od 27. siječnja
2009. godine), a koji do stupanja na snagu ove
Odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni prema
odredbama te Odluke.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći
roditeljima novorođene djece (KLASA: 55106/09-02/1, URBROJ: 2182/20-02-09-1 od 27.
siječnja 2009. godine).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018.
godine, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Tribunj“.

KLASA: 551-06/17-02/17
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić

8.
Na temelju odredbe članka 34. Statuta Općine
Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 5/13 i 8/15 i „Službeni glasnik
Općine Tribunj“, broj 2/15 i 8/17), Općinsko
vijeće Općine Tribunj na 4. sjednici od 21.
studenoga 2017. godine donosi
ODLUKU
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o oslobađanju od plaćanja naknade za
korištenje prostora u zgradi bivše Općine
Tribunj
Članak 1.
Ovom Odlukom oslobađaju se od plaćanja
naknade za korištenje prostora u zgradi bivše
Općine Tribunj, sve udruge s područja Općine
Tribunj (dalje u tekstu: Udruge), osim onih koje
promiču prava i interese pravnih i fizičkih osoba
čija je poslovna djelatnost bitno usmjerena na
ostvarivanje dohotka.
Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Tribunj da na temelju ove Odluke objavi javni
poziv udrugama za prikupljanje prijava za
dodjelu prostora u sklopu zgrade bivše Općine
Tribunj, a na temelju čijeg će ishoda Općinski
načelnik sklopiti ugovore o korištenju prostora
između Općine Tribunj i Udruga.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.

KLASA: 007-02/17-01/22
URBROJ: 2182/20-01-17-1
Tribunj, 21. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TRIBUNJ
Predsjednik
Slobodan Ukić
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