ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 28.
STUDENOGA 2014. U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Sjednica je započela u 13.00 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Goran Jabuka, Filip
Tomažin,Vlado
Grubišin,
Zdravko
Perkov,
Tome
Mandarić, Lucija Cvitan, Joško Ferara.
Ispričan: Renato Ferara.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac - načelnik
Slobodan Ukić-zamjenik načelnika Općine Tribunj,
Stipaničev-pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
rukovoditeljica Odsjeka za financije,

Bolanča, Alen
Butko,
Ksenija

Općine Tribunj,
Sanja Kumanović
Dolores Bujas –

Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke
utvrdila kako se sjednici od ukupno 11 vijećnika odazvalo njih 10,
što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.

Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja
prijedlog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj
održane 16. listopada 2014.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja
zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 16.
listopada 2014.

Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izvijestila je vijećnicu
Luciju Cvitan, da slijedom njenog zahtjeva sa 13. sjednice, a koji
se odnosio na dostavu tonskih snimaka sjednica, sukladno čl. 90. st.
2. Poslovnika Općinskog vijeća, vijećnici mogu saslušati tonske
snimke sjednica u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Kseniju Mandarić zanima je li direktorica Mjesnog poduzeća dostavila
pisani odgovor na njeno pitanje sa 13. sjednice.
Pročelnica je navela kako će odgovor biti dostavljen na sljedeću
sjednicu Općinskog vijeća.
Nakon toga predsjednica vijeća zaključuje vijećnička pitanja
prelazi na usvajanje prijedloga dnevnog reda 14. sjednice.

te

Prije usvajanja traži vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i
dopuna predloženog dnevnog reda.
Obzirom da vijećnici nisu imali primjedbe predsjednica vijeća
predlaže da se dnevni red nadopuni točkom 15. Prijedlozi Odluka o
dodjeli javnih priznanja Općine Tribunj za 2014. godinu:
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-

Prijedlozi Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
Općine Tribunj za 2014. godinu,
Prijedlozi Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tribunj za
2014.godinu,
Prijedlozi Odluka o dodjeli Plakete Općine Tribunj za
2014. godinu.

Nakon toga prešlo se na glasovanje o predloženom dnevnom redu s
predloženom nadopunom.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja
sljedeći dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

1. Prijedlog Prve izmjene Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i
Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2015. i 2016. godinu,
2. Prijedlog izmjene Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za
razdoblje od 2014.do 2016.god.
3. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2014. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene
programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.godini,
4. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine tribunj za 2014. godinu i Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Izmjene programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2014.
godinu,
5. Prijedlog Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene Programa
zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu,
6. Prijedlog Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u
privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za
2014. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene
Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu
koji djeluje na području Općine Tribunj za 2014. godinu,
7. Prijedlog Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području
Općine Tribunj za 2014. godinu, i prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izmjene programa razvoja civilnog društva na
području Općine Tribunj za 2014. godinu,
8. Prijedlog Izmjene programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2014. godinu i Prijedlog Zaključka
o prihvaćanju Izmjene Programa organiziranja i provođenja
zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2014.godinu,
9. Prijedlog Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini,
10.
Prijedlog Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj
za 2014. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene
Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu,
11.
Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj
javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Tribunj,
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12.
Prijedlog Odluke o
imenovanju Stručnog povjerenstva za
utvrđivanje tehničke i kadrovske opremljenosti te financijske
vrijednosti sustava odvodnje koju Općina Tribunj prenosi na
trgovačko društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik,
13.
Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za
članove Savjeta mladih Općine Tribunj,
14.
Prijedlog Odluke o određivanju visine naknade za rad
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Tribunj,
15.
Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine
Tribunj za 2014. godinu.
- Prijedlozi Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo
Općine Tribunj za 2014. godinu,
- Prijedlozi Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tribunj za
2014.godinu,
- Prijedlozi Odluka o dodjeli Plakete Općine Tribunj za
2014. godinu.
Ad 1)
Damir Pilipac navodi kako je zadovoljan punjenjem proračuna,
najviše je za to zaslužan komunalni doprinos, kojeg će prema
njegovom mišljenju o ovakvom obimu biti još u ovoj i sljedećoj
godini te je pitanje kada će se ta stavka u budućnosti realizirati u
ovolikim iznosima budući da se novi objekti sve manje grade. Navodi
kako se u rebalansu skinula i stavka od oko 500 000,00 kn i to kod
prodaje zemljišta na Podvrhu, budući da se ljudi protive, do sada su
se realizirale samo dvije uplate. Iznosi su se smanjivali i na
porezu na promet nekretnina – tu je mali prihod. Sa svim ostalim
stavkama načelnik navodi kako je zadovoljan. Ono što je u sljedećoj
godini razvidno je da će se izgubiti nekih 300 000,00 kn iz vida
prihoda na koncesijska odobrenja, budući da je Vlada uredbom skinula
mogućnost njihove naplate na lučkom području. U sljedećoj godini
izgubiti će se i značajni prihod iz vida poreza na dohodak, za koji
procjenjuje da će se smanjiti u iznosu od oko 400.000,00 kn.
Načelnik podsjeća vijećnike kako se iz toga prihoda isplaćuju plaće,
dječji vrtić, civilna društva, socijalna primanja, a ako taj prihod
otpadne u većoj mjeri, na tim stavkama će se morati rezati, što
znači i zakidanje građanstva. Za sva ostala pitanja vezana za
rebalans vijećnici se mogu obratiti rukovoditeljici Odsjeka za
računovodstvo.
Kako nije bilo daljih pitanja ni rasprave prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO
prihvaća Prva izmjena Proračuna Općine Tribunj za 2014. godinu i
Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2015. i 2016. godinu koji se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 2)
Gosp. Dolores Bujas navodi kako se u razvojnim programima
govori o dva najvažnija programa, „Programu prostorno planiranje i
razvoj“ i „Programu upravljanje kapitalnom infrastrukturom i
projektima“.
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Program prostorno planiranje i razvoj:
- smanjuje se za oko 10%, a najznačajnije izmjene su u:
- izmjene tj. smanjenje rashoda za UPU i PP (30%),
- povećanje geodetsko-katastarskih usluga i usluga nadzora,
najviše kod održavanja cesta (62%),
- smanjenje plana za izradu projekata za 32%
U Programu Razvoj i upravljanje kapitalnom infrastrukturom i
objektima – smanjuje se planirani iznos za kapitalnu infrastrukturu
za oko 18%, i to:
a) neće se realizirati u ovoj godini
izgradnja oborinske
odvodnje u ul. Ribarska i Put Male Gospe pa je smanjenje 100%, a
izgradnja vodovodne mreže za ulice Ribarska, Bunari, Starine i
Šepurinska smanjit će se za oko 50%,
b) u 2014 g. neće biti realizacije asfaltiranja ulica pa je
smanjenje za 100%,
c) kod ostalih dodatnih ulaganja planira se ukupno povećanje od
35% i to najviše:
- modernizacija javne rasvjete korigirat će se povećanjem od
25% zbog povećane realizacije, a
- sanacija dječjeg igrališta povećava se za 110% zbog dodatnog
planiranja parka za mlade,
- uvode se i novi planovi za realizirane poslove kojih nije bilo
u prvobitnom planu za 2014 g, a to su: sanacija školjere na otoku u
iznosu 105.000 i izrada parkinga za službu Pauk u iznosu 33.000 kn

Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO
usvajaju Izmjene Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za
razdoblje od 2014.do 2016.god. koje se prilažu ovom zapisniku i čine
njegov sastavni dio.

Ad 3)
Pročelnica je navela kako su vijećnici već usvojili prve
izmjene proračuna, u programima se nalaze preslike iznosa za
pojedine stavke. Zatim je pročitala prijedlog Izmjene Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini. Obzirom da
vijećnici nisu imali pitanja po navedenoj točki dnevnog reda prešlo
se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO
prihvaća Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.
godini i Zaključak o prihvaćanju Izmjene Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini koji se prilažu ovom
zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 4)

2014.

4

Pročelnica je pročitala Prijedlog Izmjene Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine tribunj za 2014.
godinu nakon čega je predsjednica vijeća otvorila raspravu po
navedenoj točki dnevnog reda. Obzirom da vijećnici nisu imali
pitanja ni primjedbe prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donose
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine tribunj za 2014. godinu i Zaključak o Izmjenama Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine tribunj
za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.

Ad 5)
Pročelnica je pročitala Prijedlog Izmjene Programa zdravstva
Općine Tribunj za 2014. godinu te zamolila vijećnike da iznesu svoja
pitanja i komentare. Kako vijećnici nisu imali primjedbi prešlo se
na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Izmjena Programa zdravstva Općine Tribunj za 2014. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za
2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni
dio.
Ad 6)
Pročelnica
je
pročitala
Prijedlog
Izmjene
Programa
sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na
području Općine Tribunj za 2014. godinu nakon čega je predsjednica
vijeća otvorila raspravu. Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja ni
komentare prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Izmjena
Programa
sufinanciranja
dječjeg
vrtića
u
privatnom
vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2014. godinu i
Zaključak o prihvaćanju Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg
vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine
Tribunj za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.

Ad 7)
Pročelnica je pročitala Prijedlog Izmjene Programa razvoja
civilnog društva na području Općine Tribunj za 2014. godinu te
naglasila kako je u članku 2. ukupan zbroj pogrešan. Naime, ukupan
zbroj iznosi 197.000,00 kn ( a ne 412.000,00 kn), radi se naime o
tiskarskoj grešci.
Nakon toga prešlo se na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
konstatira se kako se jednoglasno donose Izmjene Programa razvoja
civilnog društva na području Općine Tribunj za 2014. godinu sa
ispravkom tiskarske greške u čl. 2. i Zaključak o prihvaćanju
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Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj
za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.

Ad 8)
Pročelnica
je
pročitala
Prijedlog
Izmjene
programa
organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za
2014. godinu te navela kako je riječ o zakonskoj obvezi. Nakon toga
predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točki dnevnog
reda. Obzirom da nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Izmjena programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izmjene
programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine
Tribunj za 2014. godinu koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov
sastavni dio.

Ad 9)
Pročelnica je pročitala Prijedlog Izmjene Programa prostornog
uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2014.godini
nakon čega je predsjednica Općinskog vijeća otvorila raspravu po
navedenoj točki dnevnog reda.
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja ni komentara prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja
Izmjena Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja
Općine Tribunj u 2014. godini i Zaključak o prihvaćanju Programa
prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2014.
godini koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 10)
Pročelnica je pročitala Izmjene Programa socijalne skrbi Općine
Tribunj za 2014. godinu te navela kako je u ovom programu došlo do
smanjenja iznosa u odnosu na prethodne godine i to zato što je
stupio na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi.
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja ni komentara prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja
Program socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu i Zaključak o
prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2014. godinu
koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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AD 11.)
Načelnik navodi kako je u
materijalima dostavljeno koliko
iznosi naknada za razvoj odvodnje u ostalim općinama i gradovima u
okruženju. Rogoznica je donijela Odluku već prije nego se osnovala
Općina Tribunj i kod njih naknada za razvoj iznosi 4 kune. Općina
Tribunj do sada je čekala s naknadom za razvoj odvodnje iz razloga
što se nije željelo opterećivati stanovnike dodatnim nametom. S
Gradom Vodice krenulo se u realizaciju Jadranskog projekta, projekt
je u visokoj fazi realizacije. Projekt se financira na sljedeći
način: 70% se financira iz europskih sredstava, 30% je nacionalna
komponenta. Od 30% nacionalne komponente 40% se izdvaja iz državnog
proračuna, 40% iz proračuna Hrvatskih voda, 20% otpada na proračune
Grada Vodica i Općine Tribunj. Od tih 20% na Općinu Tribunj otpada
20 % sredstava u cijelosti za gradnju vlastite mreže, a za gradnju
zajedničkog uređaja, tlačnog i gravitacijskog voda i pomorskog
ispusta 83% otpada na Grad Vodice a 17% na Općinu Tribunj, adekvatno
potrošnji vode Grada Vodice i Općine Tribunj. U sljedeće dvije
godine na Općinu Tribunj bi otpalo otprilike 160.000,00 eura, i
upravo jedan dio ćemo pokriti upravo sredstvima naknade za razvoj
(dakle 2,00 kn) i to otprilike iznos od 400.000,00 kuna, a ostatak
iz proračuna Općine.
Nakon toga pročelnica je pročitala iznose naknade za razvoj u
priobalnim općinama i gradovima Šibensko-kninske županije.
Obzirom da
nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točki dnevnog
reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 8 glasova ZA i
2 glasa SUZDRŽANA ( Mandarić, Ferara) donosi Odluka o obvezi
plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području
Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Ad 12)
Načelnik navodi da je Općinsko vijeće već donijelo Odluku o
prijenosu vodnih građevina na vodovod što nam je bila i zakonska
obveza, potrebno je imenovati Komisiju za popis imovine, predlaže se
da u Komisiji bude Slobodan Ukić jer je do sada najviše sudjelovao u
tom dijelu posla, zatim Lorinu Grbac, direktoricu komunalnog
poduzeća te Zoricu Unić, službenicu u Odsjeku za financije. U
Komisiju je potrebno imenovati i jednog vijećnika.
Nakon toga razvila se kraća rasprava te su vijećnici jednoglasno
odlučili da se za člana Komisije predlaže Alen Tomažin, obzirom da
zbog prirode svog posla može sudjelovati u radu Komisije.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje tehničke i
kadrovske opremljenosti te financijske vrijednosti sustava odvodnje
koju Općina Tribunj prenosi na trgovačko društvo Vodovod i odvodnja
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d.o.o. Šibenik u sastavu: Alen Tomažin,
i Zorica Unić.

Slobodan Ukić, Lorina Grbac

Ad 13)
Pročelnica je navela kako je Vijeće donijelo Odluku o osnivanju
Savjeta mladih sukladno novim zakonskim propisima. Stupanjem Odluke
na snagu potrebno je provesti javni poziv za isticanje kandidatura
za članove Savjeta mladih.
Kako vijećnici nisu imali pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja
tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta
mladih Općine Tribunj koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.

Ad 14)
Načelnik je naveo kako je ovo povjerenstvo stvarno imalo posla,
trebalo je obići svaku kuću koja je prijavila štetu od poplave
nastale 11. rujna 2014., članovi povjerenstva su potrošili dosta
svog slobodnog vremena. Predlaže se da naknada iznosi 50 kn bruto, a
obradilo se više od 170 predmeta.
Obzirom da nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o određivanju visine naknade za rad Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Tribunj
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 15)
Pročelnica je navela kako je javni poziv objavljen 16. listopada
2014. s rokom dostava do 15.studenoga 2014.
Temeljem provedenog
javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj u 2014. te
nakon razmatranja pristiglih inicijativa, Povjerenstvo za dodjelu
javnih priznanja Općine Tribunj utvrdilo je sljedeće.
Na javni poziv pravodobno je pristiglo 6 inicijativa i to:
1. inicijativa za dodjelu javnog priznanja Davidu Jabuci, za
postignute sportske rezultate, podnositelj inicijative Roman
Jabuka,
2. inicijativa za dodjelu javnog priznanja Udruzi Tribunj, za
aktivnosti provedene u 2014. godini, predlagatelj Udruga
Tribunj,
3. inicijativa za dodjelu nagrade za životno djelo maestru Borisu
Papandopulu, predlagatelj načelnik Općine Tribunj,
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4. inicijativa za dodjelu nagrade za životno djelo Zdravku Babunu,
predsjedniku DDK Jurjevgrad, predlagatelj načelnik Općine
Tribunj,
5. inicijativa za dodjelu nagrade Općine Tribunj Zlati RaščanTomažin, predlagatelj načelnik Općine Tribunj,
6. inicijativa za dodjelu nagrade Općine Tribunj Frani Grubeliću
„Topli“, predlagatelj Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo
Tribunj.
Nadalje, Povjerenstvo sukladno čl. 12. st. 4.i bez posebnog
poticaja drugih subjekata utvrđuje sljedeće prijedloge za dodjelu
javnih priznanja Općine Tribunj u 2014. i to
7. Ante Durmanić „Aćo“- nagrada Općine Tribunj za unapređenje
društvenih odnosa i sportskih aktivnosti
8. Olivera Matičev – plaketa Općine Tribunj – za postignute
sportske rezultate.

Tijekom provedene rasprave Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja donijelo je sljedeće zaključke.
Općinskom vijeću Općine Tribunj predlažu se sljedeći kandidati za
dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj s detaljnim obrazloženjem
razloga kandidature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

David Jabuka, plaketa Općine Tribunj,
Olivera Matičev, plaketa Općine Tribunj,
Frane Grubelić Tople – nagrada Općine Tribunj,
Ante Durmanić Aćo – nagrada Općine Tribunj,
Boris Papandopulo – nagrada za životno djelo (posthumno)
Zdravko Babun – nagrada za životno djelo.

Odbijaju se sljedeće inicijative za dodjelu javnih priznanja:
1. Udruga Tribunj – predlagatelj Udruga Tribunj.
Obrazloženje: Vezano uz inicijativu Udruge Tribunj da joj se
dodijeli javno priznanje u 2014. godini članovi Povjerenstva nakon
provedene rasprave jednoglasno su donijeli odluku da se za ovu
godinu navedena inicijativa odbije iz sljedećih razloga. Udruga
djeluje godinu dana te obavlja redovne aktivnosti predviđene svojim
statutom. U provođenju akcija udruga se financira i dijelom iz
proračuna jedinice lokalne samouprave kao i većina udruga koje
djeluju na području Općine. Dakle, iako je hvalevrijedan rad Udruge
Tribunj, riječ je o aktivnostima koje se provode u okviru redovne
djelatnosti te se kao takve ne predlažu za dodjeljivanje nagrade.
2. Zlata Raščan-Tomažin, predlagatelj načelnik Općine Tribunj.
Obrazloženje: Vezano uz inicijativu za dodjelu nagrade Općine
Tribunj, predsjednik Povjerenstva suzdržao se od rasprave i
glasovanja budući da se radi o njegovoj majci.
Gđa Ksenija Mandarić i Davor Jabuka usuglasili su se u stavu kako
je gđa. Zlata Rašćan-Tomažin neupitno pridonijela razvoju Tribunja,
ali okviru svog radnog mjesta, dakle za svoj rad primala je plaću.
Iz tog razloga ne podržavaju inicijativu.

2014.

9

Nakon toga predsjednica vijeća otvorila je raspravo po navedenoj
točki dnevnog reda.

Predsjednica vijeća navela je kako Općinsko vijeće donosi konačnu
odluku te PREDLAŽE da se Zlati Rašćan Tomažin dodijeli nagrada
Općine Tribunj za 2014., jer smatra da je tu bilo puno više rada
izvan radnog vremena, puno svestranosti i upornosti izvan radnog
vremena.
Damir Pililipac navodi kako pamti ono vrijeme od 1990. kada je počeo
živjeti u Tribunju. Navodi kako je 1992. kada se osnovala Turistička
zajednica gđa. Zlata radila bez plaće,
jer nije bilo sredstava,
često je bila dobri duh udruga počevši od Tamburaša i ostalih,
otišla je u mirovinu bez velike otpremnine, iskoristila je samo onaj
zakonski minimum, smatra da je ova nagrada jedno životno priznanje
koje bi po njegovom mišljenju priznali svi vijećnici.
Zdravko Perkov smatra kako je gđa. Zlata zaslužila ovu nagradu te da
je sramotna Komisija koja je odbila prijedlog.
Gđu. Mandarić zanima zašto je to sramotno
Gosp. Zdravko Perkov navodi svi u Tribunju znaju koliko je Zlata
napravila. Navodi kako je gđa. Mandarić u Tribunju tu 20-tak godina,
a Zlata je radila u Tribunju dvadeset godina prije. Smatra da se
Povjerenstvo trebalo posavjetovati prije nego je donijelo takvu
odluku jer Zlata je zaista zaslužila tu nagradu.
Ksenija Mandarić se ne slaže sa mišljenjem gosp. Zdravka Perkova,
navodi kako je njegovo mišljenje sramotno. Podsjeća kako je Općinsko
vijeće donijelo Odluku kojom se bira Povjerenstvo za dodjelu javnih
priznanja te navodi kako su članovi svoj posao odradili po svojoj
savjesti. I dalje ostaje pri svom mišljenju da se trebaju nagraditi
oni koji su izvan svog redovnog posla, dakle u slobodnom vremenu,
bez naknade, odrađivali društveno-korisni posao (izvučeno iz
konteksta izlaganja gđe. Mandarić).
Zdravko Perkov navodi kako stoji iza svojih riječi,
Mandarić prije koliko godina je doselila u Tribunj.

pita

gđu.

Gđa. Mandarić navodi prije četrnaest godina.
Zdravko Perkov navodi kako je Zlata Rašćan Tomažin u Tribunju radila
dva puta više nego što su on i gđa. Mandarić radili u ovom mjestu.
Rekao je da je „sramotno“ zato što se Komisija trebala raspitati tko
je koliko zaslužio.
Načelnik navodi kako Općina nije dijelila 7 godina nagrade, ovo je
prva godina, Odluku ne donosi Komisija već Vijeće, zato svaki puta
kada se odlučuje, ukoliko se nešto propusti, na vijeću se može
ispraviti, zato su svi ovdje.
Pročelnica navodi kako je ovo prva godina dodjela nagrada i već kod
raspisivanja javnog poziva uvidjele su se neke manjkavosti i to:
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-

prekratak rok za dostavu prijedloga jer se cijela
procedura ne stigne odraditi do svečane sjednice,
zatim sastav povjerenstva od tri člana, uvijek netko fali
ili je u eventualnom sukobu interesa budući da smo mala
sredina, pa ne postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
odluka.

Obzirom na iskustva od ove godine predlaže se da se poveća broj
članova Povjerenstva, zatim da se s javnim pozivom krene već krajem
kolovoza kako bi se kvalitetno odradili svi pristigli prijedlozi.
Nadalje, pročelnica naglašava kako je ovo Povjerenstvo otvaralo
pristigle inicijative na sjednici održanoj 24. studenoga 2014.,
materijali se nisu nosili kući. Na sjednici je odmah dogovoreno da
se nakon dodjele svečanih nagrada Povjerenstvo sastanke kako bi
Općinskom vijeću uputili prijedloge za poboljšanje rada i procedura
za dodjelu javnih priznanja jer su uočene neke manjkavosti.
Ksenija Mandarić se slaže s riječima načelnika. Naime, Općinsko
vijeće donijelo je odluku o sastavu komisije za dostavu prijedloga
za dodjelu nagrada. Naglašava riječ „prijedloga“, i to je
Povjerenstvo učinilo na sastanku, odlučili su u skladu sa svojim
saznanjima i savjesti te dobroj vjeri, a na Općinskom vijeću je da
donesu odluku. Dakle, moli da se ničiji rad (a pritom misli na rad
svih komisija) ne dovodi u pitanje.
Nakon provedene rasprave krenulo se na glasovanje.

Najprije se glasovalo o prijedlogu predsjednice Vijeća da se Nagrada
Općine Tribunj za 2014. godinu dodjeli Zlati Raščan Tomažin.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 2 GLASA
SUZDRŽANA I 8 GLASOVA ZA donosi Odluka o dodjeli Nagrade Općine
Tribunj za 2014. Zlati Raščan Tomažin za osobite uspjehe postignute
u razvoju društvenih odnosa.
Nakon toga prešlo se na glasovanje o prijedlogu da se Nagrada za
životno djelo posthumno dodijeli Borisu Papandopulu i to za osobite
uspjehe postignute u razvoju kulture te pridonošenju ugleda Općine
Tribunj.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Tribunj u 2014.
Borisu Papandopulu za osobite uspjehe postignute u razvoju kulture
te pridonošenju ugleda Općine Tribunj.
Nakon toga prešlo se na glasovanje o prijedlogu da se Nagrada za
životno djelo u 2014. dodjeli Zdravku Babunu i to za
osobite
uspjehe postignute u razvoju humanitarne djelatnosti.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Zdravku Babunu i to za
osobite uspjehe postignute u razvoju humanitarne djelatnosti.
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Zatim se prešlo na glasovanje o prijedlogu da se Nagrada Općine
Tribunj u 2014. dodjeli Frani Grubeliću Topli i to za za osobite
uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i kulture.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tribunj u 2014. godini Frani
Grubeliću Topli i to za osobite uspjehe postignute u razvoju
društvenih odnosa i kulture.
Zatim se prešlo na glasovanje o prijedlogu da se Nagrada Općine
Tribunj u 2014. dodjeli Anti Durmaniću i to za osobite uspjehe
postignute u razvoju društvenih odnosa i sporta.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tribunj Anti Durmaniću i to za
osobite uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i sporta.
Zatim se prešlo na glasovanje o prijedlogu da se Plaketa Općine
Tribunj u 2014. godini dodjeli Davidu Jabuki i to za osobite uspjehe
postignute u sportskim aktivnostima.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka da se Plaketa Općine Tribunj u 2014. godini dodjeli Davidu
Jabuki i to za osobite uspjehe postignute u sportskim aktivnostima.
Zatim se prešlo na glasovanje o prijedlogu da se Plaketa Općine
Tribunj u 2014. godine dodjeli Oliveri Matičev i to za osobite
uspjehe postignute u sportskim aktivnostima.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Odluka da se Plaketa Općine Tribunj u 2014. godini dodjeli Oliveri
Matičev i to za osobite uspjehe postignute u sportskim aktivnostima.

Sjednica je završena u 13.50 sati.

Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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