ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
održane 02. rujna 2016. s početkom u 13.00 sati
u prostorijama Kultrunog centra Tribunj
Nazočni: Dijana Grubelić, Filip Bolanča, Vlado Grubišin, Goran Jabuka, Zdravko Perkov, Tome Butko,
Ksenija Mandarić, Joško Ferara.
Ispričani: Alen Tomažin, Lucija Cvitan.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović
Stipaničev, pročelnica, Dolores Bujas, voditeljica Odsjeka zaproračun, financije i imovinu.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od
ukupno 11 vijećnika odazvalo njih 8 što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 27. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 19. svibnja 2016 . godine.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja zapisnik sa 27.
sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 19. svibnja 2016. godine.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Ksenija Mandarić javlja se za riječ. Postavlja pitanje kada će se urediti maslina na javnoj površini
nasuprot restorana „Bepo“. Naime, navodi kako je prije nekoliko dana ozlijedila oko kada je prolazila nogostupom
pokraj navedene masline. O tome je već govorila i na prethodnim sjednicama vijeća. Pitanje postavlja i u pisanom
obliku koji se prilaže ovom zapisniku. Navodi kako će isto pitanje uputiti i direktorici komunalnog poduzeća.
Nakon toga predsjednica vijeća pričitala je pitanje vijećnice Mandarić.
Nakon toga povela se rasprava.
Zdravko Perkov navodi kako se na vijeću već i ranije upozoravalo na slične probleme, spominje
čemprese u ulici Put Sovlja. Smatra da bi i vlasnike trebalo upozoriti da urede zelenilo koje prelazi na javnu
površinu, a ako to ne učine to komunalno poduzeće i općnina mogu urediti o njihovom trošku.
Načelnik je naveo kako će se čempresi u ulici Put Sovlja urediti sada kada se krene s radoviman a
kanalizaciji. Također je naveo kako će se i maslina nasuprot Bepa urediti tako da ne smeta prolaznicima.
Drugo pitanje gđe. Mandarić odnosi se na uređenje plaža za pse. Naime, kao iznajmljivačica apartmana
i sama je ovo ljeto ugostila i 16 pasa, međutim na prostoru Općine Tribunj nema uređenih plaža za pse, što znači
da nemamo mjesta za takve goste. Navodi primjer uređene plaže za pse u Splitu koju je nedavno posjetila.
Smatra da je takva dodatna ponuda na prostoru Općine Tribunj važna budući da vlasnici pasa žele nesmetano
ljetovati sa svojim ljubimcima te predlaže da tijekom narednog perioda općinsko vijeće donese odluku kojom će
odrediti dio obale u Tribunju koji će biti određen kao plaža za pse. Navodi kako to ne mora biti neka velika
površina, dovoljno je 30-tak kvadrata.
Zdravko Perkov smatra kako je vijećnica Mandarić u pravu, međutim u ovom trenutku Tribunj nema dovoljno
mjesta na plažama za sve goste, pa sada odvajati dodatnih 30 metara za plažu za pse, smatra da nije moguće.
Slaže se da se plaža za pse uredi jednog dana kada se to odredi Planom, ali misli da Tribunj za to sada nema
mogućnosti.
Predsjednica vijeća konstatira kako je u 01.25 sati u vijećnicu pristupio Renato Ferara što znači da je od
tog trenutka sjednici nazočno 9 vijećnika.
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Ksenija Mandarić dostavlja pitanje i u pisanom obliku te traži da se na jednoj od sljedećih sjednica razmotri
naveden prijedlog.
Nakon toga prešlo se na usvajanje dnevnog reda sjednice.
Predsjednica vijeća pročitala je sljedeći predloženi dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Tribunj i njihovih zamjenika,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj,
3. Prijedlog Suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić za predškolsku godinu 2016./2017.,
4. Daniel Guspan, prijedlog za otkup zemljišta – informacija,
5. Daniela Korejzl, ponuda za otkup zemljišta – informacija.
te ujedno predložila sljedeći prijedlog nadopuna predloženog dnevnog reda :
1. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Tribunj i njihovih zamjenika,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj,
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o realizaciji Proračuna Općine
Tribunj za period od 01.01. 2016. do 30.06.2016.,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana razvojnih programa Općine
Tribunj za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.,
5. Prijedlog Suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić za predškolsku godinu 2016./2017.,
6. Prijedlog Zaključka o sanaciji spomenika ispred Područne škole Tribunj,
7. Daniel Guspan, prijedlog za otkup zemljišta – informacija,
8. Daniela Korejzl, ponuda za otkup zemljišta – informacija.
Nakon toga predsjednica vijeća zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i nadopuna
dnevnog reda.
vijeća.

Obzirom da nije bilo prijedloga prešlo se na usvajanje predloženog dnevnog reda od strane predsjednice

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja o sljedeći prijedlog dnevnog
reda 28. sjednice Općinskog vijeća:
1. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Tribunj i njihovih zamjenika,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni o d l u k e o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o realizaciji Proračuna Općine
Tribunj za period od 01.01. 2016. do 30.06.2016.,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana razvojnih programa Općine
Tribunj za period od 01.01.2016. do 30.06.2016.
5. Prijedlog Suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić za predškolsku godinu 2016./2017.,
6. Prijedlog Zaključka o sanaciji spomenika ispred Područne škole Tribunj,
7. Daniel Guspan, prijedlog za otkup zemljišta – informacija,
8. Daniela Korejzl, ponuda za otkup zemljišta – informacija.
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Ad 1)
Pročelnica je navela kako je Povjerenstvo za izbor članova Savjeta mladih razmotrilo kandidature
pristigle na jav ni poziv. Ukupno je pristiglo 7 valjanih i nevažeće kandidature . Nakon toga pročelnica je pročitala
zapisnik povjerenstva koji se prilaže ovom zapisniku.
Nadalje je navela da se izbori za članove provode tajnim glasovanjem te je pozvala vijećnike da uzmu
glasačke lističe i pristupe glasovanju.
Nakon provedenog glasovanja i prebrojavanja glasova predsjednica vijeća konstatira kako se
JEDNOGLASNO donosi Odluka o izboru sljedećih članova i njihovih zamjenik Savjeta Mladih Općine
Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio:
1. Ime i prezime kandidata: Frane Grubelić, Vladimira Nazora 9, Tribunj, rođ. 17.03.1989.
Zamjenik kandidata: Marin Perkov Stipičin, Velike Luke 1, Tribunj, rođ. 28.07.1996.
2. Ime i prezime kandidata: Nikola Perkov Stipičin, Velike Luke 1, Tribunj, 30.07.1993.
Zamjenik kandidata: David Jabuka, Put Slobode 5, Tribunj, rođ. 18.02.1997.
3. Ime i prezime kandidata: Nato Cvitan, Zamalin 2, Tribunj, rođ. 27.01.1992.
Zamjenik kandidata: Ante Grubelić, Put Sovlja 4, Tribunj, rođ. 12.08.1990.
4. Ime i prezime kandidata: Martina Baček, Velike luke 16, Tribunj, rođ. 31.12.1988.
Zamjenik kandidata: Sara Stjepić, Put Sovlja 26 A, rođ. 27.09.1996.
5. Ime i prezime kandidata: Šime Kursar, Uličine 8, Tribunj, rođ. 27.11.1999.
Zamjenik kandidata: Antonio Kumanović, Velike luke 5, Tribunj, rođ. 08.01. 2001.
6. Ime i prezime kandidata: Angelino Perkov, Križine 5, Tribunj, rođ. 24.11.2001.
Zamjenik kandidata: Milijan Marić, Uličine 8, Tribunj, rođ. 18.11.1999.
7. Naziv kandidata: Šimun Popov, Podvornice 9, Tribunj, rođ. 11.10.1994.
Zamjenik kandidata: Mikula Štampalija, Put Sovlja 10, Tribunj, rođ. 30.09.1993.
Ad ) 2
Pročelnica je navela kako je donosena nova sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu, odnosno zbog zakonskim obveza vezanih uz vođenje registra nekretina i upravljanja imovinom, u okviru
Odsjeka za opće, pravne, kadrovske poslove i upravljanje imovinom sistematizirano je radno mjesto stručnog
suradnika za upravljanje imovinom i imovinsko-pravnim poslovima. Slijedom navedenog trebalo je odrediti i
koeficijent za izračun plaće za navedeno radno mjesto, koji se predlaže u iznosu od 1,25. Ostali koeficijenti ostaju
nepromijenjeni.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točci prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Odluka o izmjeni odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 3)
Dolores Bujas obrazložila je polougodišnji izvještaj o realizaciji proračuna Općine. Dakle od 01.01. do
30.06.2016. od planiranih 8.449.150,00 izvršeno je 3.139.545,25 kn dakle 36,56%. Značajan udjel ostvarenog u
odnosu na planirano ima prihod od poreza i to u iznosu 1.582.406 ili 41,10% od plana. Nadalje, 0,63% udio je
ostvarenog u odnosu na planirano za 2016 g. imaju primljene pomoći i to 1.900,00 kn, a odnosi se na zaostalu
isplatu pomoći za ogrijev za 2015 g. Ostvarenje prihoda od imovine iznosi 402.082 kn tj. 42,12% od planiranog,
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Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima iznose 1.128.982 kn, što je 35,03% u odnosu na planirano. Kazne i
ostali prihodi imaju ostvarenje 24.173 kn što je 19,81% više od postavljenog plana za 2016. g. Prihodi od prodaje
neproizvedene imovine planirani su za 2016.g. u iznosu 300.000 kn, a ostvarenje za 01-06/2016 iznosi 60.000 kn
što je 20,00% od plana.
Planirani su rashodi i izdaci ukupno za 2016. g. u iznosu od 8.749.150, a ostvareni u razdoblju 0106/2016 u iznosu 2.663.903 kn što iznosi 30,45% od plana. Udio realiziranih rashoda u odnosu na planirane za
2016 godinu:
a) rashodi za zaposlene iznose 45,18% ili 557.957 kn
b) materijalni rashodi 39,92% tj. 1.202.742 kn,
c) financijski rashodi 34,80% ili 84.556 kn,
d) rashodi za dane pomoći iznose 0 kn, a planirano je 20.000 kn
e) naknade građanima 73,98% tj. 156.084 kn,
f) ostali rashodi 30,39% ili 382.023 kn,
g) rashodi za neproizvedenu dugotrajnu imovinu 7,58% tj. 106.098 kn,
h) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3,33% ili 4.999 kn,
i) rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini iznose 0,00% , a planirano je 875.000 kn
j) izdaci za otplatu zajmova 49,11% ili 169.442 kn.
Ostvareni višak za 01-06/2016 g. iznosi 535.641 kn, a ostvareni višak iz 2015. g. iznosi 165.390 kn te preostaje
višak od 701.031 kn za raspolaganje u idućem razdoblju do kraja 2016. godine. Što se tiče proračunske zalihe
potrošeno je 8.000,00 od planiranih 20.000,00 kuna i to:
- DRUŠTVU HRVATSKIH ŽENA
(jednokratna pomoć za organizaciju)
Odluka načelnika, KL: 402-01/16-01/1, URBR:
2182/20-03-16-2
- SVEUČILIŠTU U ZADRU
(pomoć za monografiju)
Odluka načelnika, KL: 402-01/16-01/6, URBR:
2182/20-03-16-2
- DAVIDU JABUKI
Odluka načelnika, KL: 402-08/16-01/12, URBR:
2182/20-03-16-2
- POČASNOM BLEIBURŠKOM VODU
Odluka načelnika, KL: 402-01/16-01/11, URBR:
2182/20-03-16-2
- KK „VODICE“ Odluka načelnika, KL: 402-01/101/16, URBR: 2182/20-03-16-2

1.500,00
1.000,00

4.000,00
1.000,00
500,00

Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednica je otvorila glasovanje po navedenoj točci dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o realizaciji Proračuna Općine Tribunj za
period od 01.01. 2016. do 30.06.2016. koje se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad 4)
Dolores Bujas pročitala je Izvješće o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za period od
01.01.2016. do 30.06.2016..
Nakn toga predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda. Kako nije bilo
primjedbi na pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o provedbi plana razvojnih programa Općine Tribunj za period od 01.01.2016. do
30.06.2016.godine koje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 5)
Pročelnica je navela kako je u predškolskoj 2016./2017. godine u dječji vrtić planirano upisati 53 djece i
to u jaslice (PJ Ribica) 14 djece te 39 djece u PJ Maslina.
Načelnik je napomenuo kako je ove godine ima oko desetoro djece manje u odnosu na prošlu godinu te
naglasio kako je u prvi razred upisano 26 učenika. Međutim, prema podacima kojima Općina raspolaže u ½
godine rođeno je oko 16 –ero djece (podaci iz evidencije isplaćenih naknada za novorođenu djecu). Načelnik je
ujedno informirao vijećnike kako je dječji vrtić Žižula zatražio povećanje cijene smještaja djece za 200 kn i to 100
kn za roditelje i 100 kn za djecu, na što nije pristao iako je svjestan da se cijena vrtića nije mijenjala od 2009.
godine, iako su tržišne cijene rasle. Postignut je sporazum da se cijena povisi za 50 kn i to 25 kn roditeljima i 25
kn općini, a onda se sljedeće godine može povisiti za daljnjih 50 kn.
Joško Ferara izrazio je zadovoljstvo informacijom o povećanom broju novorođene djece.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO daje suglasnost na plan
upisa djece u dječji vrtić Žižula, PJ Maslina i PJ Ribica u Tribunju za predškolsku godinu 2016./2017., te
se ovlašćuje načelnik Općine Tribunj za potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji, pravima i
obvezama s Dječjim vrtićem Žižula za period od 01. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017.

AD 5)
Pročelnica je informirala vijećnike kako je članica Školskog odbora OŠ Vodice i to kao predstavnica
osnivača Šibensko-kninske županije. Krajem ove školske godine na prostoru Područne škole Tribunj, dakle na
školskome dvorištu, dogodila se nesreća, na svu sreću bez tragičnih posljedica. Međutim, to je pokrenulo niz
pitanja vezanih uz sigurnost učenika. Naime, ravnatelj je već i ranije na sjednicama Školskog odbora upozoravan
kako se školsko dvorište ne održava te da nije sigurno međutim, po tom pitanju nije ništa učinjeno. Košarkaško
igralište je devastirano a prijetnju predstavlja i spomenik ispred škole. Na roditeljskom sastanku u lipnju i roditelji
su izrazili veliko nezadovoljstvo s načinom održavanja PŠ Tribunj. Pročelnica navodi kako je o svemu obavijestila
osnivača te je tijekom srpnja održan i zajednički sastanak predstavnika Općine Tribunj i Grada Vodica s
predstavnicima škole i školskog odbora a na temu povećanja sigurnosti učenika u obje škole (u Vodicama i
Tribunju). Između ostalog navedena je i potreba hitne sanacije predmetnog spomenika. Naime, spomenik je u
velikoj mjeri devastiran, ostale su prazni postamenti, kameni dio spomenika je oštećen, te postoji velika opasnost
od ozljeđivanje djece.
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Putem našeg vijećnika Joška Ferare o namjeri sanacije spomenika obaviještena je i Udruga antifašističkih boraca
i antifašista grada Vodica i općine Tribunj koja je dala svoje očitovanje kako se slaže da spomenik treba sanirati
budući da predstavlja prijetnju sigurnosti djece.
Nakon toga vijećnik Joško Ferara pročitao je dopis Udruge predmetne koji se prilaže ovom zapisniku.
Tome Butko moli da mu se pojasni dopis Udruge.
Joško Ferara navodi kako Udruga podržava inicijativu Općine Tribunj da se sanira spomenik ispred škole, ali u
svome dopisu daje i prijedlog za kompletnu sanaciju spomeničkih obilježlja iz perioda NOBA-a na podruju Općine
Tribunj.
Zdravko Perkov navodi kako uz dužno poštovanje naših prednika koji su se borili u NOB-u, puno je poginulo
Tribunjaca, roditelja, djedova i baka, treba to poštovati, ali misli da nije sada trenutak da se ponovno vraćaju
biste, za njega bi bila primjerenija spomen ploča na kojoj bi pisalo kako je spomenik podignut u čast borcima
NOBA-to bi bilo u redu, ali ponovno odlijevati biste t o ne bi imalo smisla.
Joško Ferara navodi kako je to samo prijedlog.
Ksenija Mandarić navodi kako podržava prijedlog da se uredi spomenik ali da se pita obitelji odnosno da ta opicija
bude poslije.
Načelnik pojašnjava kako je riječ o tome da se spomenik sanira na način da u prvoj fazi uklone prazni
postameniti jer se djeca penju po njima. Nakon toga bi se molga postaviti spomen ploča, a o bistama se može
kasnije razgovarati budući da to iziskuje veliku organizaciju, tu treba suglasnost rodbine, Tribunj bi se morao
odrediti gdje bi postavilo spomen područje, to sve treba urediti planovima a iziskuje i financijska sredstva.
Goran Jabuka predlaže da se spomenik izmjesti izvan prostora škole, dakle da djeci ostane prostor za igru a
spomenik neka se izmjesti na neku primjereniju lokaciju. Djeca se penju po spomeniku i mogu se ozljediti.
Načlenik navodi kako je spomenik napravljen od kamena, djeca se penju po njemu, mogu pasti i ozljediti se i tu
nastaje problem. Spomen ploča bi se mogla staviti na zgradu škole. Načelnik navodi kako sada u prvoj fazi vijeće
može donijeti zaključak da se uklne prazni postamenit i sanira kameni dio u okolišu škole, a o svim prijedlozima
Udruge može se razgovarati u neko buduće vrijeme. Za sada je najvažnije školski prostor učiniti sigurnim.
Nakon kraće rasprave vijećnici su donjeli JEDNOGLASAN zaključak da se sanira spomenik ispred
Područne škole u Tribunj na način da su uklone prazni postamenti te da se sanira kameni dio kako ne bi
prijetio sigurnosti učenika.

Ad 6)
Načelnik je informirao vijećnike o prijedlogu Daniela Guspana za otkup zemljišta. Ovdje je riječ samo o informaciji
budući da nema nikave dodatne dokumentacije. Također je izvijestio vijećnike da se za istu parcelu informirao i
Timon Perkov budući da je ona neposredno ispred ulaza na njegovo zemljište. Dakle, riječ je o općinskoj parceli
u ulici Put Sv. Nikole. Načlenik navodi da tamo gdje ima više zainteresiranih za kupnju i gdje se ne radi o zahtjevu
za otkup zemljišta zbog formiranja okućnice sukladno Zakonu o legalizaciji, ide se na javni natječaj po principu
veće ponudbene cijene.
Zdravko Perkov naveo je kako je na jednoj od prethdonih sjednica načelnik izjavio kako je on prilikom
prodaje svoje parcele prodao i dio općinskog puta prema sv. Nikoli što nije točna informacija.
Načelnik navodi kako je rekao da kada se parcela prodavala već je bio formiran put pa se to moglo i
prikazati prilikom izrade geodetske podloge.
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Zdravko Perkov navodi kako ne želi da ta kriva informacija koju je rekao načelnik kruži, te traži od
Jedinstvenog upravnog odjela da do sljedeće sjednice izvadi podatke u kakvom je obliku ta prcela bila i kada su
nastale promjene.
Ad 7).
Načelnik je informirao vijećnike o ponudi Daniele Korejzl. Dakle riječ je samo o informaciji, nije
napravljena nikakva dokumentacija, te isto kao i u prethodnoj točki, ukoliko ima više zainteresiranih ići će se na
javni natječaj.
Sjednica je završena u 1.45 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić

7

