ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 16.
LISTOPADA 2014. U 13. 00 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Nazočni: Dijana Grubelić, Renato Ferara, Goran Jabuka, Filip
Bolanča, Alen Tomažin, Zdravko Perkov, Tome Butko, Ksenija Mandarić,
Lucija Cvitan – vijećnici;
Neispričan: Joško Ferara,
Sjednici
prisustvuju:
Damir
Pilipac-načelnik
Općine
Tribunj,
Slobodan Ukić-zamjenik načelnika Općine Tribunj, Sanja Kumanović
Stipaničev-pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Zapisnik vodi: Smiljana
odjela Općine Tribunj.

Popov,

službenica

Jedinstvenog

upravnog

Sjednica je započela u 13.00 sati.
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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj
održane 28. kolovoza 2014.
Lucija Cvitan se interesira o mogućnosti dostave tonskih zapisa sa
održanih sjednica Općinskog vijeća, te traži da se ukoliko to nije
problem, vijećnicima koji to žele, od iduće sjednice sa materijalima
dostavljaju i tonski zapisi sjednica.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja
zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 28.
kolovoza 2014.

Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Ksenija
Mandarić
pozdravlja
nazočne
te
navodi
kako
ju
je
zaintrigirala primjedba od prethodne sjednice Općinskog vijeća kako
nije preuzela odgovor na pitanje koje je postavila još prošle godine
na sjednici vijeća, a koje se odnosilo na isplativost parkinga
ispred Crkve, odnosno Trg pijaca u Tribunju i koje je bilo
postavljeno direktorici komunalnog poduzeća. Navodi kako je moguće
da u vrijeme dostave odgovora nije bila u Tribunju ili je
zaboravila, uglavnom preuzela je odgovor od direktorice i pročitala
ga. Između ostalog navodi kako je odgovor na postavljeno pitanje
nije zadovoljio i da dalje ostaje pri primjedbi kako navedeni
parking ne bi trebao biti tu. Međutim, naglašava kako ju je nešto u
tom odgovoru zainteresiralo. Radi se o tome da je direktorica u
odgovoru naglasila kako je gđa. Mandarić u pitanju navela kako se
organizacijom parkinga ispred crkve pogoduje stanovnicima poluotoka.
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Mandarić naglašava kako to nije točno te želi da joj se dokaže da je
to rekla. Navodi kako je rekla da u slučaju da se ukine parking
ispred crkve da bi se stanovnicima na otoku i ovome dijelu
(pretpostavka da se misli na dio stanovnika na Trgu Pijaca), vrlo
lako moglo naći rješenje za parkiranje, a ne da se pogoduje, na tome
inzistira, te traži da gđa. Grbac dokaže da je rekla da se pogoduje
stanovnicima.
Budući da nije bilo daljnjih
predloženog dnevnog reda i to:

pitanja

prešlo

se

na

usvajanje

1. Prijedlog Statutarne Odluke o opisu i uporabi grba i zastave
Općine Tribunj.

Obzirom da nije bilo drugih prijedloga za izmjene
predloženog dnevnog reda prešlo se na njegovo usvajanje.

i

dopune

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja
sljedeći predloženi dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tribunj.

1. Prijedlog Statutarne Odluke o opisu i uporabi grba i zastave
Općine Tribunj.

Ad 1)
Pročelnica je napomenula kako su idejna rješenja grba, zastave i
svečane zastave izložena u vijećnici, te naglasila kako se prijedlog
grba i zastave dostavljaju Ministarstvu uprave na odobrenje, dok
izbor svečane zastave nije podložan zakonskim propisima.

Pravni temelj za donošenje predmetne Odluke sadržan je u članku 10.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te u članku
5. i članku 34. Statuta Općine Tribunj .
Općina Tribunj osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
područjima županija, gradova i općina u RH kada je naselje Tribunj
izdvojeno iz sastava Grada Vodica. Općinsko vijeće Općine Tribunj
održalo je konstituirajuću sjednicu 14. prosinca 2006. i taj datum
se uzima kao datum formiranja Općine Tribunj kao samostalne jedinice
lokalne samouprave.
Nadalje, člankom 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi određeno je kako jedinica lokalne samouprave i jedinica
područne (regionalne) samouprave može imati grb i zastavu. Grb i
zastava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju
se statutom ili statutarnom odlukom uz odobrenje središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave
jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pri

2

Grb mora biti heraldički ispravan i opisan prema pravilima
heraldike. Grb se sastoji isključivo od štita i sadržaja unutar
njega.Jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave u
pravilu preuzima svoj povijesni grb i zastavu, ako ga ima.

Pravilnikom o postupku odobrenja grba i zastave jedinici lokalne i
područne (regionalne) samouprave propisana su pravila o utvrđivanju
grba i zastave, vođenju očevidnika o izdanim odobrenjima kao i
drugim pitanjima od značenja za izradu i uporabu grba i zastave
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravilnikom je između ostalog propisano da će Povjerenstvo za
davanje mišljenja u postupku odobravanja grba i zastave ocjenjivati
sljedeće elemente: ispravnost navoda u podnesenoj dokumentaciji,
odabir i primjerenost simbola, usklađenost s heraldičkim pravilima,
ispravnost opisa grba i zastave i kvalitet likovnog rješenja.
Ministarstvo uprave uskratit će odobrenje ako se grb jedinice
lokalne ili područne (regionalne) samouprave
nedovoljno razlikuje
od grba i zastave druge jedinice lokalne ili područne (regionalne)
samouprave.
Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom
državnom arhivu.
Danas je svih 20 županija i Grad Zagreb (koji ima položaj županije)
te veliki broj Gradova i Općina u RH usvojilo svoj grb i zastavu.
Županije, gradovi i općine koje su imale povijesne uzore grba,
vodile su se njima, dok su ostale usvojile nove grbove koji spadaju
među primjere suvremenog hrvatskog heraldičkog dizajna.
Dio JLS-a usvojio je i tzv. svečane zastave (gonfalone) koje se
često odlikuju dodatnom ornamentikom i simbolikom i za koje nije
potrebno ishoditi odobrenje ministarstva uprave.
Općina Tribunj objavila je Natječaj za utvrđivanje grba, zastave i
loga Općine Tribunj dana 13. veljače 2008. u Narodnim novinama koji
je bio otvoren 90 dana.. Na Natječaj je pristiglo 8 pravodobnih
prijava koje je razmatralo Povjerenstvo za utvrđivanje grba, zastave
i loga Općine Tribunj u sastavu Kažimir Hraste, Ive Ukić, Goran
Stipaničev, Filip Bolanča, Joško Čuzela, Slobodan Ukić i Sanja
Kumanović. Povjerenstvo je donijelo zaključak da nijedno rješenje
nije napravljeno sukladno pravilima heraldike, odnosno zakonskim
propisima te je natječaj zaključen.
.
Pitanje odabira grba i zastave Općine Tribunj javljalo se kao tema
periodično na sjednicama Općinskog vijeća te je konzultiran Hrvatski
državni arhiv (gđa. Majom Bejdić, arhivist specijalist, službenica
zadužena za navedenu tematiku) o postupku provođenja procedura za
odabir rješenja grba i zastave Općine Tribunj.

Dana 28. listopada 2014. načelnik Općine Tribunj zatražio od
Hrvatskog državnog arhiva podatke o povijesnom grbu i zastavi Općine
Tribunj te je 12. studenoga 2013. dobiven odgovor kako u službenim
evidencijama o arhivskom gradivu Hrvatskog državnog arhiva, iz
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područja heralidke/sfragistike, a koja se odnosi na povijesni grb
Općine Tribunj, nisu pronađeni podaci o postojanju istog. Također je
dobivena uputa kako bi se podaci o povijesnom grbu/pečatu Općine
Tribunj mogli pronaći u drugim fondovima i zbirkama što bi trebalo
istražiti.
Nakon toga s Hrvatskim državnim arhivom sklopljen je Ugovor o
istraživanju i obradi dokumentacije čiji je predmet prikupljanje i
istraživanje arhivskoga gradiva iz područja heraldike/sfragistike i
tekstualna obrada prikupljenih podataka u I fazi, zatim zajednički
odabir simbolike, odnosno grba uz obveznu nazočnost načelnika ili
službeno delegirane osobe od strane Naručitelja u II. fazi, te
stručno konzultiranje predstavnika Naručitelja (autora grba) od
strane Hrvatskog državnog arhiva u III. fazi prilikom izrade
konačnog rješenja grba i zastave.
Dana 13. siječnja 2014. Hrvatski državni arhiv izvijestio je Općinu
Tribunj kako na temelju istraživanja provedenih u Hrvatskom državnom
arhivu, u građi s područja heraldike/sfragistike, te u stručnoj
literaturi, nisu pronađeni podaci o povijesnom grbu Općine Tribunj.
Time je završena I. faza ugovorenih poslova.
U II fazi održane su stručne konzultacije gđe. Maje Bejdić –
službenice Hrvatskog državnog arhiva te načelnika Općine Tribunj i
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela po pitanju odabira simbola
koji već nisu korišteni, a koji odgovaraju identitetu Općine
Tribunj, nakon čega je postignut dogovor o izgledu grba i zastave.
Tijekom konzultacija u obzir su se uzimale sljedeće činjenice:
- da se u sastav grba ne mogu unijeti građevine (npr. most ili crkva
sv. Nikole) budući da za takve objekte postoje unificirani
heraldički znakovi (izuzetak su spomenici 0 kategorije),
- da treba odrediti po čemu je Tribunj kao mjesto prepoznatljiv,
odnosno što je to što ga razlikuje od ostalih mjesta,
- da je većina znakova i simbola koji bi se eventualno mogli uzeti u
obzir (simbolika Sv. Nikole, brodovi i sl. zauzeta),
- da se grb i zastava moraju razlikovati od grbova i zastava ostalih
jedinica lokalne (područne) uprave i samouprave.
Nadalje, u konačnici se došlo do zaključka kako je ribarstvo i
maslinarstvo poveznica koja asocira na Tribunj i koje bi se u
daljnjem razdoblju trebale brendirati (uz turizam i to prvenstveno
održivi i kulturni turizam), te se u daljnjim konzultacijama
iskristalizirala ideja o grbu koji bi u svome sastavu imao sljedeće
znakove: grančicu masline s zlatnim plodovima (žuta boja kao simbol
čistog, zlatnog maslinovog ulja), zatim drvenu kašetu punu ribe –
drvena kašeta kao simbol organiziranog ribarstva koji je na našem
području započeo s zadružnim plivaricama koje su se služile drvenim
kašetama, i obilje ribe u kašeti koje simoboliziraju bogatstvo
(dakako tu se uzela u obzir i činjenica kako će prikaz riba u većem
formatu u tisku izgledati jasnije i preglednije).
Od heraldičkih boja koje su uzete u razmatranje kao podloga za grb,
zastavu i svečanu zastavu predložena je tamno plava kao simbol mora.
Što se tiče svečane zastave odabrana je varijanta koja po obliku
najviše sliči župnim zastavama. Svečana zastava je dimenzija
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80x160cm, zastava je jednobojna tamnoplave boje, dvostruko skrojena
i podstavljena. Materijal izrade svečane zastave je ATLAS-SVILA
visokog sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim
uzorkom materijala. Na rubovima je obrubljena zlatnom trakom a na
dnu repa zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine
obrubljen trakama u boji starog zlata. Iznad grba zlatnim slovima
ispisan je natpis Općina Tribunj, ispod grba, u repu gonfalona
nalaze se žute-zlatne grančice, ukrasni ornamenti masline i vinove
loze zlatno obojani. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od
drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes,
zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za
nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine
H=2,78 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. Pribor za
postavljenje zastave je masivno, od željeza unikatno iskovano
postolje, obojano zlatnom bojom.

U III. fazi odabran je izvođač (autor grba) i to tvrtka Heraldic Art
d.o.o. iz Rijeke, koji je sukladno dostavljenim uputama gđe. Maje
Bejdić, izradio konačan prijedlog grba i zastave Općine Tribunj, a
sukladno zakonskim propisima i pravilima heralidike, te koji se
danas dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje.
Nadalje, po donošenju Odluke Općinskog vijeća o opisu i uporabi grba
i
zastave
Općine
Tribunj
potrebno
je
Ministarstvu
uprave,
Povjerenstvu za odobrenje grba i zastave, poslati Zahtjev za
odobrenje grba i zastave Općine Tribunj koji se sastoji od:
1. Mišljenja Hrvatskog državnog arhiva o povijesnom grbu
zastavi,
2. Likovno rješenje grba u boji na formatu A 4,
3. Likovno rješenje službene zastave u boji na formatu A4,
4. Općinsku odluku o donošenju grba i zastave,
5. Službeni zahtjev za odobrenje grba i zastave.

i

Nakon toga pročelnica je navela kako bi predložila sljedeće izmjene
u predloženom tekstu odluku i to u
U članku 8. tako da glasi:
„Grb Općine Tribunj čini poluokrugli štit u plavom, u glavi štita
zelena maslinova grančica žutih-zlatnih plodova, dolje, u drvenoj
kašeti bijele srebrne ribe (5).
Od opisanog standarda grba Općine u boji iz prethodnog stavka,
može se odstupiti izradom jednobojnog tiska grba.
Grb Općine može se izvesti i u trodimenzionalnom obliku u
različitim materijalima s kiparskim i reljefnim tehnikama, te se za
njegovu izradu izdaje posebno rješenje.
Grb Općine uređen je grafički i digitalno za potrebe tiska i
digitalnog apliciranja.“

U članku 19.tako da glasi:
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„Zahtjev za uporabu grba i zastave Općine podnosi se
Jedinstvenom upravnom odijelu Općine i mora sadržavati
1. idejno likovno rješenje uporabe grba i zastave,
2. tehnički opis zaštićenog žiga, ukrasa, amblema,
3. druge razloge i svrhu, odnosno opis namjere za njihovu
uporabu (ugradnja u proizvod, izrada proizvoda kao suvenira,
izrada grba, uporaba u službenim aktima i drugo),
4. vremenski rok za njihovo korištenje,
5. akt o registraciji trgovačkog društva, ustanove i sl.“

Budući da nije bilo nikakvih pitanja ni prijedloga predsjednica
Općinskog vijeća otvorila je glasovanje o predloženim izmjenama.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO
usvajaju predložene izmjene u čl. 8. i čl. 19. predložene Odluke.

Nakon toga prešlo se na glasovanje predložene Statutarne Odluke o
opisu i uporabi grba i zastave Općine Tribunj, zajedno s usvojenim
izmjenama.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi
Statutarna Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Tribunj
koja se prilaže ovom zapisniku, zajedno s grafičkim rješenjem
zastave i grba, te čini njegov sastavni dio.
Ksenija Mandarić pohvalila je ovaj rad
vrlo opsežan i težak.

za koji smatra da je bio

Sjednica je završena u 13.21 sati.

Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Smiljana Popov

Dijana Grubelić
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