ZAPISNIK SA 3. S JEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
ODRŽANE 13. RUJNA 2013. U 10.00 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ
Sjednica je započela u 10.00 sati.
Nazočni:
Vijećnici: Dijana Grubelić, Vlado Grubišin, Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Goran
Jabuka, Zdravko Perkov, Tome Butko, Joško Ferara, Ksenija Mandarić.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik Općne Tribunj, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika,
Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Davorka Brajković, voditeljica
Odsjeka za pravne, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša.
Ispričana: Lucija Cvitan.
Nakon izvršene prozivke konstatira se kako se sjednici odazvalo deset (10) vijećnika što
čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon toga predsjednica vijeća otvara sat vijećničkih pitanja.
Vijećnica Ksenija Mandarić želi napomenuti kako nije dobila poziv ni materijale za sjednicu,
navodi kako ne zna iz kojeg razloga ali pretpostavlja da je riječ o pošti.
Predsjednica vijeća prima na znanje informaciju.
Pročelnica navodi kako su svi materijali poslani na vrijeme preporučenom poštom s
povratnicom. Povratnica gđe. Mandarić se nije vratila.
Predsjednica vijeća čita sljedeći prijedlog dnevnog reda 3. sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“,
2. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2013.
godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu – prijedlog
Zaključka o prihvaćanju,
4. Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih
lista zastupljenih u Općinskom vijeću u 2013. godini,
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine
– prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
6. Izvješće o radu komunalnog/ prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje siječanj – lipanj
2013. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
7. Leon Stipaničev i Slavica Tešić – Zahtjev za plaćanje komunalnog doprinosa sukladno Odluci o
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, članku 2., od 28. ožujka 2013. –
informacija,
8. U.O. „SAGENA“, vl. Ana Ljubić – zamolba za obročnu otplatu duga.
te predlaže nadopunu dnevnog reda točkom
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić Žižula, PJ Maslina i
PJ Ribica Tribunj za predškolsku 2013/2014. godinu.
Nakon toga moli vijećnike da iznesu svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.
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Vijećnik Joško Ferara da se predloženi dnevni red nadopuni već predloženom nadopunom
točke 9. koja glasi „Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić Žižula, PJ
Maslina i PJ Ribica Tribunj za predškolsku 2013/2014. godinu“.,
te točkom 10. kojom predlaže da Općinsko vijeće proglasi generala Antu Gotovinu počasnim
građaninom Općine Tribunj.
Prijedlog nadopune točke 10 obrazlaže riječima kako je svima jasno o kome se radi, a njega
osobno fascinira njegova mirnoća, produhovljenost i rezon, te da mu se to uruči 6. prosinca.
Načelnik navodi kako se nagrade i priznanja dodjeljuju putem prijedloga nadležnoga
Vijeća/odbora koje je formiralo Općinsko vijeće, prema tome bi navedena inicijativa trebala ići preko
spomenutog radnog tijela koje dodjeljuje nagrade i priznanja, a ne putem glasanja na sjednici
Općinskog vijeća.
Nakon toga pročelnica je pročitala članak statuta koji regulira dodjelu nagrada i priznanja.
Vijećnika Joška Feraru zanimalo je hoće li se Vijeće sastajati do dana Općine.
Načelnik odgovara kako je potrebno odraditi još nekoliko sjednica, donošenje rebalansa,
proračuna.
Vijećnik Joško Ferara traži da onda ta njegova inicijativa uđe u zapisnik s naglaskom da je to
njegova osobna inicijativa a ne inicijativa stranke.
Nakon toga prešlo se na glasovanje o predloženim nadopunama dnevnog reda.
Najprije se glasovalo o prijedlogu nadopune dnevnog reda s predloženom točkom 9. koju je
iznijela predsjednica Općinskog vijeća Dijana Grubelić.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se s 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV prihvaća
nadopuna dnevnog reda predloženog od strane predsjednice Općinskog vijeća gđe. Dijane
Grubelić.
Nakon toga prešlo se na glasovanje o prijedlogu nadopune dnevnog reda predloženim točkama
9. i 10 . predloženih od strane vijećnika Joška Ferara.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 4 glasa ZA (Ferara, Mandarić,
Butko, Z. Perkov) i 6 glasova protiv ne prihvaća prijedlog nadopune dnevnog reda predložene od
strane vijećnika Joška Ferare.
Nakon toga utvrđuje se sljedeći dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj
1. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“,
2. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj
za 2013. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu – prijedlog
Zaključka o prihvaćanju,
4. Prijedlog Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i kandidata
nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću u 2013. godini,
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5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje siječanj – lipanj 2013.
godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
6. Izvješće o radu komunalnog/ prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje siječanj –
lipanj 2013. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju,
7. Leon Stipaničev i Slavica Tešić – Zahtjev za plaćanje komunalnog doprinosa sukladno
Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, članku 2., od 28.
ožujka 2013. – informacija,
8. U.O. „SAGENA“, vl. Ana Ljubić – zamolba za obročnu otplatu duga.
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić Žižula, PJ
Maslina i PJ Ribica Tribunj za predškolsku 2013/2014. godinu.
Nakon toga prešlo se na usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća održane 22. srpnja 2013.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM prihvaća zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj.
Ad 1)
Davorka Brajković pojasnila je svrhu i ciljeve osnivanja Lokalne Akcijske grupe More 249. Radi
se o inicijativu koja bi trebala udružiti obrtnike, udruge, poduzeća, OPG i jedinice lokalne samouprave
da što uspješnije izvuku sredstva iz Europske unije. Naglašava kako je najvažnije imati plan, program i
projekt. Sve ideje za koje se namjeravaju tražiti sredstva trebaju biti u Lokalnoj razvojnoj strategiji jer će
se moći tražiti sredstva samo za one projekte koji su naznačeni u navedenom dokumentu. Prvi cilj LAGa je izvlačenje sredstava za opremanje ureda LAG-a čije sjedište će bit u Vodicama. Nakon toga je
gđa.Brajković informirala vijećnike o članarinama i pojedinostima vezanim za hladni pogon Lag-a.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Odluka o
suosnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“,

Ad 2)
Zamjenik načelnika navodi kako se Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
Općine Tribunj donosi svaku godinu, a u skladu s člankom 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara te
Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj, te u skladu s županijskim planom.
Posebno se osvrće na točku 7. plana koja kaže kako treba raditi na preventivi zaštite od požara.
Naglašava kako je potrebno sastaviti popis šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba, kao i
ustrojiti vlastitu službu unutarnjeg nadzora za zaštitu od požara, te motrilačko - dojavnu službu. Nadalje,
u članku 8. govori se o edukaciji, te članku 9. o sanaciji deponija. Naglašava kako se kod izgradnje
vodovoda vodi računa o postavljanju hidrantske mreže.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje po predloženoj točci dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se s 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM donosi ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2013. godinu.
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Ad 3)
Načelnik Općine navodi kako je bitno reći kako je planirani prihod za 2013. iznosio 8. 400
000,00 kn, za prvih 6 mjeseci ostvareno je 3.525 000,00 kn, indeks je od 42%, što je izuzetno visoko te
smatra da bi trebali biti zadovoljni, a posebno kada se zna da se proračun najviše puni u rujnu i
listopadu. Navodi stavku u proračunu od 1.000 000,00 kn koja je bila predviđena za otkup zemljišta u
ulici Podvrh, svi koji su uzurpirali općinsko zemljište, prema zakonu o legalizaciji imaju pravo na otkup,
međutim kako još uvijek nije izvršena uknjižba, vodi se kao državno vlasništvo. Ne može se pristupiti
prodaji dok se Općina Tribunj ne upiše kao vlasnik (sada je kao vlasnik navedena državna imovna). Ta
stavka će se trebati skinuti u rebalansu jer je evidentno da se neće moći ostvariti u ovoj godini. Stoga će
prihodi u toj stavci biti manji. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7. 000 000,00 potrošeno je u
prvoj polovici 2. 400 000,00, znači oko 32%. Trenutno je na računu oko 1.000 000,00 kuna.
Joško Ferara navodi kako će biti protiv prijedloga, i to iz razloga što se spominje kredit na
Jadranskoj banci , tvrdi da je to promašena investicija budući da se na „štali“ još ništa nije napravilo.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 8 GLASOVA ZA, 1 GLASOM
PROTIV I 1 GLASOM SUZDRŽANIM DONOSI ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu.
Ad 4)
Pročelnica Sanja Kumanović Stipaničev obrazložila je prijedlog Odluke te navela kako pravo na
financiranje iz sredstava Proračuna Općine Tribunj imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju
najmanje jednog člana Općinskog vijeća, a sukladno broju vijećnika kojih imaju u Općinskom vijeću.
Sredstva osigurana u Proračunu Općine Tribunj za 2013. godinu iznose 40.000,00 kuna. Za svakog
izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća u
pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđen je godišnji iznos sredstava od
3.537,27 kuna., dok je za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen godišnji iznos
sredstava od 363,36 kuna.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Odluka o
redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u
Općinskom vijeću u 2013. godini.
Ad 5)
Načelnik navodi kako su vijećnici dobili pisani materijal. Izvješće se odnosi na 3 mjeseca i to od
1. ožujka do 1. lipnja budući da su u prethodnom izvješću obrađena prva tri mjeseca ove godine.
Joško Ferara navodi kako će biti protiv ovog izvješća zbog izrade Plana uređenja obale Sovlja,
zatim djelomično Put male gospe te vode koja leži u ulici Put Male gospe.
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Načelnik naglašava da što se tiče izgradnje kanalizacijskog sustava, znaju svi kako je tvrtka
koja je dobila radove na javnoj nabavi bila tvrtka poznatog imena, međutim na natječaj koji je bio
raspisan prije dvije godine ona je išla s malim cijenama, imala je sve reference međutim tvrtka je
zavalila sve naručitelje u okolici i program nije bila u stanju provesti u cijelosti. Do sezone smo napravili
radova koliko god je bilo moguće, provedena je nova javna nabava, danas je otvaranje, početkom 10
mjeseca ide sustav kanalizacije, bilo je sporno hoće li u državi biti sredstava za financiranje, međutim
otklonjene su nedoumice na sastanku u Splitu. Sustav ide dalje. Općina ima građevinske dozvole za
primarnu mrežu i tranzicijskih kanala, dalje se treba odraditi sekundarna mrežu.
Ksenija Mandarić naglašava kako je ovaj izvještaj dobila naknadno, slaže se s kolegom
Joškom Ferarom. Protiv je zbog idejnog projekta uređenja plaže u uvali Sovlje i radova koji nisu
završeni. Smatra kako se na neke stvari može utjecati, a to je voda koja leži u Ribarskoj ulici.
Načelnik navodi kako je taj obuhvat trebao biti riješen kanalizacijom i oborinskom odvodnjom.
Šahta je dva puta čišćena,treći puta kada se išla čistiti utvrđeno je kako je netko namjerno nalio beton u
šahtu. Isto kao što je prije par godina netko namjerno ulio pur pjenu u odvode na parkingu.
Zamjenik načelnika navodi kako je nominacija koja je trebala ići prema IPI otpala , program se
ugasio jer je Hrvatska ušla u Eu, sada predstoji povlačenje sredstava ih Kohezijskih fondova.
Naglašava kako su naši tranzicijski kanali ušli su u prvu fazu kohezije, ti natječaji bi trebali ići početkom
iduće godine ili krajem ove. Što se tiče šetnice Zamalin- Sovlja, imamo idejni projekt i Ured za građenje
je na osnovu pravilnika o jednostavnim građevinama izdao potreban dokument koji kaže da za taj
projekt nije potrebna građevinska i lokacijska dozvola. Sada se ide na glavni projekt i izradu troškovnika
te na nominaciju na fondove. Što se tiče šetnice Podvrh izradila se geodetska podloga te ide izrada
projektne dokumentacije.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 8 glasova za i 2 glasa protiv
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje
siječanj – lipanj 2013. godine.
Ad 5)
Komunalni/prometni redar navodi kako je pisano izvješće jedan kratak sadržaj rada koji obavlja,
Navodi kako prati provedbu Odluke o komunalnom redu te poslove vezane za Zakon o sigurnosti
prometa. Kako se malo gradi imao je samo jednu prijavu gradnje jednog zida u predjelu Podvrh.
Nakon toga detaljnije je obrazložio svoje pisano izvješće. Navodi kako je najviše poslova imao
upozoravajući stanovnike o stablima koji ometaju slobodno odvijanje prometa (ulica Bunari i Velike
luke).Napravljene su opomene prema kojima su stanovnici uglavnom reagirali. Ponovno će napraviti
nadzor pa će se donijeti prekršajni nalozi za one koji nisu postupili po oopomeni. Donio je 5 obveznih
prekršajnih naloga koji idu dalje u proceduru. Zatim navodi uobičajene poslove donošenja rješenja za
iskapanja kanala za postavljanje kabela, (uglavnom telekom), zatim poslove vezani za Poreznu upravu.
Komunalna naknada se redovito ažurira., posebno kod izgradnje i dogradnje, legalizacije. Poslove
vezane za deratizaciju i zaprašivanje komaraca.
Poslove prometnog redarstva obavljao je od 24. lipnja do 7. rujna. Problema ima dosta, ali ove
godine je bilo više reda iscrtavanjem ulice Put Male Gospe i Varoš, smatra da bi trebalo iscrtati još ulica.
Navodi kako u izvješću piše što je radio te spominje primjer vijećnika Ferare kojeg je opomeno više od
10 puta. Naglašava kako nikada nije bilo nekog većeg zastoja u prometu, jedino kod Konzuma i tržnice,
nešto malo na Zamalinu. Ljudi se uglavnom nepropisno zaustave na 10-15 minuta dok skoknu do
tržnice i dućana, sve je to kratkotrajno, takve je upozorio usmeno. Posebno naglašava poslove vezane
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za nedopušteno držanje pasa na javnoj površini, tu navodi primjer psa vijećnice Mandarić i vijećnika
Jabuke, ali primjećuje kako ipak manji broj psa luta po ulicama bez vlasnika. To je ukratko što je radio.
Joško Ferara pohvalio je rad komunalnog/prometnog redara.
Filip Bolanča navodi kako je dobio izvješće, pročitao ga je, međutim primijetio je rečenicu kako
je komunalni redar donio 5 prekršajnih naloga s kaznom u visini od 500 do 2000 kuna. Navodi kako je i
on jedan od tih pet, međutim i baš je taj iznos od 2 000,00 kn dobio on, što znači da je platio pola od ova
ostala 4, zanima ga koji su kriteriji po kojima se pišu nalozi. Naglašava kako je kriv i to priznaje ali mu
nije jasno zašto je baš on dobio najvišu kaznu od 2 000 kuna. Svjestan je da komunalni redar ne može
biti odjednom na sve strane, međutim neke stvari su se primjećivale neke ne. Traži da kriteriji budu
jednaki za sve. Zato ne može prihvatiti izvješće komunalnog redara.
Stanko Perkov naglašava da se kod Filipa odnosi na držanje gajbi, prvi put ga je opomenuo
prije tri-četiri godine, jedno 10-tak puta ga je usmeno opomenuo, slikao, ništa se nije promijenilo, zašto
2 000,00 kuna. U isto vrijeme napisao je nalog za „Babunovu“ kuću i to na iznos od 2.000,00 kuna, to je
maksimalna kazna, adekvatno tome jer je radi o objektu u susjedstvu, jer ako donosi kaznu za kuću
gdje smokva pada sa „srala“, a Filip ima bačve, gajbe, smatrao je da kazna treba biti ista. Naglašava,
kako u Tribunju takvih stvari nema, da toliko dugo netko drži stvari. To nije ništa osobno.
Slobodan Ukić naglašava da ako je vijeće donijelo Odluku o komunalnom redu koja je na snazi,
ne treba se uopće o tome razgovarati, Odluke se moramo pridržavati, to je jasno, turističko smo mjesto,
90% mjesta živi od turizma, turisti ocjenjuju mjesto po urednosti, čistoći. Ima dvije primjedbe.
Držanje pasa. Za to smatra da jednom zauvijek moramo shvatiti, predugo govorimo o tome, u
Vodicama se pas koji šeta ulicom bez vlasnika slika i gazdi se pošalje uplatnica, nepotrebno je više o
tome govoriti. Previše je tih pasa po ulicama, zelenim površinama. Što se tiče stabala na javnim
površinama, i to je veliki problem, navodi primjer Žirjanske ulice, i to se treba riješiti.
Ksenija Mandarić navodi primjer držanja privatnih stvari na javnoj površini, navodi primjer ulice
Put Male Gospe-bačve, u ulici Ribarska, susjed Makso ima kamenicu, pijesak, sporna umjetnička izrada
gosp. Igora, to je ulica koja je najprometnija, tu prođe svaki turista, zanima je što se tu poduzelo.
Podržava vijećnika Bolanču kad kaže da se treba raditi jednako, po istom ključu, jednako za sve.
Zdravko Perkov navodi kako su i Bolanča i Mandarić u pravu jer uistinu kroz ulicu Put Male
gospe prođu svi gosti, u starom dijelu isto. Kaže da od iduće godinemožemo, a naročito u starom dijelu,
svaku kamenicu, koja je i njegova maknuti, svaki stol koji je ljeti postavljen na ulicu, kante koje su na
ulicama, sve maknuti, moli da od iduće godine komunalni redar sve to zabilježi, da i svaku skalinu koja
je izašla iz kuće naplati, svaka klima koja je na javnoj površini. Smatra da su se ulice na otoku pretvorile
u privatno vlasništvo, svaki gost koji prođe malim ulicama vidi nered, neka se kante drže u kući ili neka
se naplati držanje, apelira da prema svima bude isto, problem kod Makse je to što oni kažu da je to
njihova površina i to se treba rješavati.
Načelnik navodi kako posao komunalnog redara nije jednostavan ni lak ni ugodan. Nije svrha
naplatiti kazne, nego učiniti da svi poštujemo komunalni red, svi smo svjesni da prekršaja ima i da ih
trebamo ispravljati, kad čovjek radi sa ljudima, ljudi su kao mala djeca, kad ih 10 puta upozoriš a ne
naplatiš kaznu oni će se i dalje ponašati tako. Zato treba prvi put upozoriti a drugi puta napisati kaznu.
Navodi da su ga više kao čovjeka ovo ljeto smetala dva objekta u starom dijelu, a to su go go plesačice
koje pjevaju nasred ulice, i pečenjara koja se vrti dok prolazi procesija. Apsolutno neprimjereno. Dijelom
je to i naš propust, jer u Odluku o komunalnom redu to nismo to stavili. Međutim, komunalni redar
trebao bi biti i prometni redar, pa redar za jednostavne građevine, za buku. On uz to nema nikakvu
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podršku policije, inspekcijskih službi. Komunalni redar ne može sam riješiti problem. Također, smatra da
bi i vijećnici trebali povesti više reda.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvaća
Izvješće komunalnog/prometnog redara.

Ad 6)
Načelnik je informirao vijećnike o dopisu Leona Stipaničeva i Slavice Tešić za umanjenje
naknade komunalnog doprinosa. Naveo je kako je sa gosp. Stipaničevim nekoliko puta razgovarao na
navedenu temu. Svima vijećnicima je poznata situacija gosp. Stipaničeva, odnosno kako je nakon smrti
brata Davora zajedno sa sestrom naslijedio njegovu kuću, gosp. Leon nema prebivalište na području
Općine Tribunj od 2006. kako je to propisano odlukom o komunalnom doprinosu te prema našoj Odluci
o komunalnom doprinosu ne može ostvariti pravo na popust.

Nakon toga razvio se kraći razgovor o navedenom problemu, ali su se vijećnici usuglasili kako bi
mijenjanje Odluke o komunalnom doprinosu prema pojedinačnim zamolbama dovele do niza problema.
Odluka je donesena te se ne može primjenjivati prema pojedinačnim slučajevima. Ukoliko veliki broj
stanovnika pokaže potrebu za njenom promjenom, onda će se pokrenuti postupak donošenja nove
odluke. Za sada se odluka neće mijenjati.

Nakon toga predsjednica vijeća konstatirala je kako vijeće Zaključkom prima na znanje
informaciju o zamolbi Leona Stipaničeva i Slavice Tešić za obračunavanje naknade komunalnog
doprinosa po povlaštenoj cijeni.
Ad 7)
Načelnik je pročitao zamolbu U.O Sagena, vl. Ane Ljubić za obročnu otplatu preostalog duga
kojeg je imao njen suprug, Antonio Štampalija,vlasnik U.O Sagena prema Općini Tribunj, a s osnove
korištenja javne površine.
Načelnik je pojasnio kako je Ana Ljubić iskoristila zakonsku mogućnost te otvorila novi obrt na
svoje ime, vjerojatno je napravila ugovor o najmu prostora sa suprugom te je zatražila korištenje javne
površine/pomorskog dobra. Također je naveo kako je Općina Tribunj za nenaplaćena potraživanja
prema Antoniu Štampaliji već pokrenula ovršne postupke, međutim dug još nije naplaćen jer na
računima nema sredstava. Kako je gospođa Ljubić otvorila novi obrt, plaćanje duga učinjenog od strane
njenog supruga u cijelosti predstavljalo bi neprimjereno opterećenje za njihovu obitelj, dok bi se
obročnim plaćanjem poboljšale njihove mogućnosti otplate duga.
Nakon kraće rasprave vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak da se Ani Ljubić, vlasnici U.O
Sagena odobri korištenje javne površine/pomorskog dobra, o čemu će Jedinstveni upravni odjel donijeti
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posebno rješenje, a temeljem zahtjeva stranke, te se odobrava obročna otplata preostalog duga njenog
supruga Antonia Štampalije,vlasnika konobe Sagena,a s osnova korištenja javne površine.
Ad 9.)
Pročelnica je izvijestila vijećnike o godišnjem izvješću o planu rada Dječjeg vrtića Žižula, PJ
Maslina i Ribica i planu upisa za predškolsku godinu 2013./2014. Program se provodi u dva objekta,
zaposleno je 6 odgajatelja i jedna pomoćna djelatnica, sve druge stručne službe nalaze se u centralnom
vrtiću u Šibeniku. U objektu Ribica u grupi girica upisano je 16 djece u 2.i. godini, u grupi Srdelica
upisano je 20 djece u 3. i 4. godini. U objektu Maslina upisano je 35 djece u 4.,5. i 6 godini. Ukupno je
upisano 71 dijete. Ekonomska cijena utvrđena je odlukom o sufinanciranju između Općine Tribunj i
dječjeg vrtića Žižula.
Vijećnika Zdravka Perkova zanimalo je da li je s područja Općine Tribunj bilo zainteresiranih
djelatnica za rad u vrtiću.
Pročelnica je odgovorila kako ima saznanja da je postojala potreba za djelatnicama, odnosno
da je direktorica izrazila želju da budu s područja Općine, međutim interesa nije bilo. Jedna kvalificirana
djelatnica je otišla na osposobljavanje u dječji vrtić u vodicama. Pretpostavka je da je to iz razloga što je
teško raditi u vlastitom mjestu, gdje se odgajatelji i roditelji jako dobro poznaju, pa uglavnom dođe do
nekakvih problema.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Zaključak o
davanju suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić Žižula, PJ Maslina i PJ Ribica Tribunj za
predškolsku 2013/2014. godinu.
Sjednica je završena u 11.15 minuta.
Zapisnik pripremila

Predsjednica vijeća

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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