ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ
ODRŽANE 14. TRAVNJA 2015. U 13.30 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ U TRIBUNJU

Sjednica je započela u 13.30 sati.
Nazočni: Dijana Grubelić, Goran Jabuka, Renato Ferara, Alen Tomažin, Zdravko Perkov, Lucija Cvitan, Vlado
Grubišin.
Ispričani:. Filip Bolanča i Ksenija Mandarić,
Neispričani: Joško Ferara i Tome Butko
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac - načelnik Općine Tribunj, Slobodan Ukić - zamjenik načelnika Općine
Tribunj, Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od ukupno
11 vijećnika odazvalo njih 6, što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog
vijeća Općine Tribunj održane 03. ožujka 2015. godine.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja zapisnik sa 18. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 03. ožujka 2015. godine.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Lucija Cvitan navodi da kao vijećnica ove lokalne samouprave, želi da se na sljedeću narednu sjednicu
OPĆINSKOG VIJEĆA uvrsti prijedlog o ukidanju vijećničkih naknada u korist samog mjesta. Navodi kako želi da
taj prijedlog uvrsti u dnevni red i stavi na glasovanje. jer će se tada vidjeti zapravo kolika je razina solidarnosti i
tko štiti opći,a tko samo vlastiti interes.
Predsjednica vijeća obavještava vijećnicu da navedeni prijedlog dostavi u pisanom obliku u formi prijedloga akta.
Nakon toga predsjednica vijeća pročitala je sljedeći prijedlog dnevnog reda 19. sjednice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o osnivanju službenog glasila,
Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o pristupanju komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. k.d,
Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o izradi Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na
području Općine Tribunj,
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Tribunj za 2014. godinu,
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10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za period od 01.
srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Tribunj za period
od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja.
Te predložila da se iz dnevnog reda izuzmu sljedeće točke:
5. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
8. Prijedlog Odluke o izradi Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na
području Općine Tribunj.
te da se u dnevni red dodaju sljedeće točke:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, dio čest.zem. 3228 k.o.
Tribunj, podnositelj zahtjeva Jašer Olomani.
tako da konačni prijedlog dnevnog rada 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribun glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o osnivanju službenog glasila,
Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o pristupanju komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. k.d,
Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj,
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Tribunj za 2014. godinu,
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za period od 01.
srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Tribunj za
period od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, dio čest.zem. 3228 k.o.
Tribunj, podnositelj zahtjeva Jašer Olomani.

Nakon toga predsjednica vijeća zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i dopuna
predloženog dnevnog reda.
Obzorom da nije bilo prijedloga prešlo se na glasovanje o prihvaćanju predloženog dnevnog reda 19.
sjednice od strane predsjednice Općinskog vijeća.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno prihvaća sljedeći dnevni red 19.
sjednice Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj
Prijedlog Odluke o osnivanju službenog glasila,
Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o pristupanju komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. k.d,
Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj,
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8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Tribunj za 2014. godinu,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za period od 01.
srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Tribunj za
period od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja.
12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, dio čest.zem. 3228 k.o.
Tribunj, podnositelj zahtjeva Jašer Olomani.

Ad 1)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a predlaže da se u Odbor imenuju sljedeći članovi:
Dijana Grubelić za predsjednicu, Vlado Grubišin i Lucija Cvitan za članove.
Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje o prijedlogu KLUBa vijećnika HDZ-a i HSS-a.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se u Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost imenuju sljedeći članovi: Dijana Grubelić za predsjednicu i Vlado Grubišin i Lucija Cvitan za
članove. Rješenje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 2)
Pročelnica je navela kako je predložena izmjena Statuta i Poslovnika vezana uz točku 4. dnevnog
reda, dakle osnivanje službenog glasila Općine Tribunj. Naime, u Statutu Općine Tribunj, kako i
Poslovniku o radu Općinskog vijeća navedeno je kako se odluke i drugi akti Općine Tribunj objavljuju u
Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije. Predloženim izmjenama navedena odredba će glasiti
kako se odluke i drugi akti objavljuju u Službenom glasniku Općine Tribunj. Nadalje predlažu se i

sljedeće izmjene Statuta i Poslovnika a koje se odnose na članak 11. Statuta koji navodi:
„Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak
i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“
tako da glasi:
„Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode
postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog načelnika.“
te izmjene u članak 45. tako da navedeni članak glasi:
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja,
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i
- Mandatna komisija.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
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Ad 3)
Pročelnica je navela kako predložene izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća prate izmjene u
Statutu koje je već obrazložila u prethodnoj točki.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o o
izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj.
Ad 4)

Pročelnica je navela kako se zbog smanjivanja troškova objava službenih akata, a u svrhu
bolje učinkovitosti i transparentnosti rada Općinskog vijeća, kao i službi Općine Tribunj, pokazala
potreba za osnivanjem vlastitog službenog glasila. Od svog osnivanja općina je za objavljivanje akata u
službenom vjesniku Šibensko-kninske županije do sada izdvojila oko 140.000,00 kuna. Osnivanjem
svog službenog glasila općina će znatno uštedjeti, a same poslove objavljivanja može povjeriti i svom
komunalnom poduzeću koje je registrirano za tu djelatnost.
Tehnička priprema je odrađena, te predstoji donošenje potrebnih akata na Općinskom vijeću.
Ad 5)
Pročelnica je navela kako predložena odluka definira uvjete prodaje izvan prodavaonica odnosno tržnice
za pojedine tipove prodaje (kiosk, pokretna prodaja, prigodna prodaja i sl.). Obzirom da je u predloženoj odluci
detaljno obrazloženi svi članci moli vijećnike da postave pitanja ukoliko je nešto nejasno.
Kako nije bilo pitanja ni komentara prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o prodaji
robe izvan prodavaonica na području Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.

Ad 6)
Načelnik je izvijestio vijećnike kako u cilju provođenja Inicijative za preuzimanje, odnosno kupnju
157.997 dionica trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. sa sjedištem u Zagrebu, na način da se građani i
pravne osobe vlastitim novčanim ulogom uključe u postupak kupoprodaje dionica Zavoda, predlaže da Vijeće
donese odluku da Općina Tribunj uplati ulog u iznosu od 5.000,00 kuna te se na taj način uključi u inicijativu.
Također navodi kako se sve više jedinica lokalne uprave i samouprave priključuje navedenoj inicijativi.
Vijećnici su izrazili podršku navedenom prijedlogu nakon čega je predsjednica vijeća otvorila glasovanje
po predloženoj točki dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o pristupanju
komanditnom društvu Visia Croatica d.o.o. k.d, koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Ad 7)
Pročelnica je navela kako je navedena odluka vezana uz prijavu Općine Tribunj na Mjeru 7.1 koja
je nedavno objavljena, a odnosi se na sufinanciranje u 100% -tnom iznosu izrade razvojnih programa
Općine.
Obzirom da nije bilo pitanja predsjednica vijeća je otvorila glasovanje po navedenoj točki
dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o izradi
Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 8)
Komunalni redar ukratko je obrazložio Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Tribunj za 2014. godinu. Podsjetio je vijećnike kako je Općinsko vijeće krajem 2013. donijelo Plan
gospodarenja otpadom. Posebno je istaknuo da najveći problem i dalje stvaraju ilegalna odlagališta
otpada.
Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Tribunj za 2014. godinu, koji se
prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 9).
Načelnik je naveo kako se radi o uobičajenom polugodišnjem izvješću o radu. Obzirom da je izvješće
detaljno te da su ga vijećnici dobili s materijalima neće ulaziti u detaljna obrazlaganja, a ukoliko vijećnici imaju
pitanja rado će odgovoriti na njih.
Obzirom da nije bilo pitanja ni rasprave po navedenoj točki dnevnog reda predsjednica vijeća otvara
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o
prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za period od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014.
koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 10.)
Komunalni redar ukratko je obrazložio svoje izvješće o radu za period od 01. srpnja 2014. do 31.
prosinca 2014. Glavni problem u ljetnim mjesecima i dalje predstavlja bespravno parkiranje, odnosno
prometna nekultura vozača. Od ostalih radnji komunalni redar navodi kako su mu novim zakonskim
propisima proširene ovlasti i to po pitanju odlaganja otpada te kontrole bespravno sagrađenih građevina.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 5 glasova za i 1 glasom suzdržanim
donosi Zaključak o prihvaćanju izvješće o radu komunalnog redara za period od 01. srpnja 2014. do 31.
prosinca 2014. koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 11.)
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Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a predlaže da se u Vijeće iz redova predstavnika
Općine Tribunj imenuju: Nedjeljko Stipaničev, Renato Ferara i Davorka Brajković, uz već predložene članove po
službenoj dužnosti Jadranku Fržop (Šibensko-kninska županija) i Alena Tomažina (Lučka kapetanija).
Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Rješenje o
imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja u sastavu: Renato Ferara, Nedjeljko Stipaničev,
Davorka Brajković, Jadranka Fržop i Alen Tomažin, koje se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.

AD 11)
Načelnik je naveo kako je gosp. Jašer Olomani podnio zahtjev za otkup dijela nekretnine u vlasništvu
Općine Tribunj, od 4m² . Riječ je naime o gosp. koji ima slastičarnicu i koji je eto kupio kuću koja je, ne njegovom
krivnjom, obuhvatila i dio ceste.
Pročelnica je navela kako prema procjeni tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta u Tribunju čest.

zem. 3228 (dio), k.o. Tribunj od 01. travnja 2015. godine (Klasa: 944-01/15-02/7, Urbroj: 378-15-1)
izrađene od strane stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva dipl. ing. građ. Damir Alfier iz
Šibenika naknada za dio k.č.z. 3228, k.o. Tribunj, površine 4 m², utvrđuje se kako slijedi:
OZNAKA ČEST. ZEM.

dio čest. zem. 3228, k.o. Tribunj
UKUPNO:

POVRŠINA (m²)

JED. CIJENA (kn/m²)

4,00
4,00

2.390,00

UKUPNO

9.560,00
9.560,00

Sukladno Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine za dio čest. br. 3220, k.o. Tribunj od 07. travnja

2015. godine (Klasa: 944-01/15-02/8, Urbroj: 378-15-1) izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka
za građevinarstvo dipl. ing.građ. Marko Raič iz Šibenika prema kojemu je sadašnja prometna – tržišna
vrijednost predmetnog zemljišta:
OZNAKA ČEST. ZEM.

dio čest. zem. 3220, k.o. Tribunj
UKUPNO:

POVRŠINA (m²)

JED. CIJENA (kn/m²)

4,00
4,00

1.800,00

UKUPNO

7.200,00
7.200,00

Obzirom da nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi odluka o prodaji
nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, dio čest.zem. 3228 k.o. Tribunj, podnositelj zahtjeva Jašer
Olomani i da se kod prodaje dijela nekretnine čest. zem. dio 3220, k.o. Tribunj, u vlasništvu

Općine Tribunj kao prodajna cijena uzima procijenjena tržišna vrijednost građevinskog zemljišta
u iznosu od 2.390,00 kuna po m², što ukupno iznosi 9.560,00 kuna, utvrđena od strane stalnog
sudskog vještaka za područje graditeljstva dipl. ing. građ. Damir Alfieri iz Šibenika, kao utvrđena
veća kupoprodajna cijena.
Sjednica je završena u 14.00 sati.
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Zapisnik pripremila:

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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