PRIJEDLOG ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 23.
STUDENOGA 2015. U 13. 00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Nazočni: Dijana Grubelić, predsjednica vijeća, Renato Ferara, Alen Tomažin, Goran Jabuka, Filip
Bolanča, Zdravko Perkov, Ksenija Mandarić
Ispričani: Vlado Grubišin, Lucija Cvitan, Joško Ferara, Tome Butko- viječnici; Slobodan Ukić, zamjenik
načelnika.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica i Dolores Bujas,
rukovoditeljica Odsjeka za financije.

Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne članove te dala na usvajanje prijedlog zapisnika sa 22.
Sjednice Općinskog vijeća .
Kako nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na njegovo usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno usvaja zapisnik sa 22.sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj, održane 13. listopada 2015.
1
Nakon toga predsjednica vijeća otvara sat vijećničkih pitanja.
Ksenija Mandarić zamolila je načelnika za informacije vezane uz prijavu štete od elementarne
nepogode. Naime, prošle godine nakon elementarne nepogode koja je zahvatila područje Općine
Tribunj u rujnu, stanovnici su prijavljivali štetu, nakon čega je na teren izašlo Povjerenstvo za
procjenu štete i zapisnički utvrdilo količinu nastale štete. Nakon toga nije se dogodilo ništa, dakle
prošlo je godinu dana a da se nije dobila nikakva informacija. Sada, nakon elementarne nepogode
koja je zahvatila područje Općine u listopadu, stanovnici su ponovno pozvani da prijave štetu,
Povjerenstvo je opet na terenu, pa je zanima postoje li ikakve šanse da se stanovnici dobiju
nadoknadu.
Načelnik navodi kako je prošle godine odrađena cijela procedura, sukladno Zakonu, dakle stanovnici
su prijavili štetu, Povjerenstvo je na terenu odradilo svoj dio posla, Općina je odradila cijelu
proceduru prijave štete u aplikaciji Ministarstva, međutim do današnjeg dana nije stigao odgovor.
Ove godine nas je ponovno zadesila elementarna nepogoda i opet je procedura odrađena sukladno
propisima, međutim načelnik naglašava kako je sama Metodologija procjene zastarjela, propisi su
stari 20-tak godina, jedino što funkcionira je aplikacija za prijavu (APIS) i to za prijavu štete na
poljoprivrednim kulturama. Državno povjerenstvo za procjenu štete dostavlja prijedlog Vladi pa ako
ima sredstava u proračunu, možda se može očekivati i naknada.
Međutim, obzirom na cjelokupnu situaciju, teško da će se dobiti odgovor. Uglavnom, procedura
prijave je odrađena sukladno propisima.
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Nakon toga prešlo se na usvajanje predloženog dnevnog reda.

Predsjednica vijeća je navela kako predlaže izmjenu predložene točke 11. na način da navedena
točka glasi: 11. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i

kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tribunj.
Kako nije bilo drugih prijedloga za izmjenu i nadopunu predloženog dnevnog reda prešlo se na
glasovanje o predloženom dnevnom redu 23.sjednice Općnskog vijeća s prijedlogom izmjene 11. točke.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća sljedeći dnevni red
23. sjednice Općinskog vijeća.

1. Prijedlog Prve izmjene Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj
za 2016. i 2017. godinu,
2. Prijedlog izmjene Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2015.do 2017.god.
3. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015.godini,
4. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2015.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Tribunj za 2015. godinu,
5. Prijedlog Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2015. godinu,
6. Prijedlog Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području
Općine Tribunj za 2015. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene Programa sufinanciranja
dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2015. godinu,
7. Prijedlog Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2015. godinu, i
prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj
za 2015. godinu,
8. Prijedlog Izmjene programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2015.
godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja Općine Tribunj za 2015.godinu,
9. Prijedlog Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u
2015.godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja
stanovanja Općine Tribunj u 2015.godini,
10. Prijedlog Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. godinu i Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2015. godinu,
11. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tribunj,
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
13. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Tribunj za 2015. godinu.
a. Prijedlozi Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tribunj za 2015. godinu,
b. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Općine Tribunj za 2015. godinu.
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Ad 1)
Načelnik je naveo kako su vijećnici dobili prijedlog Prve izmjene Proračuna pa ukoliko nešto nije jasno
mogu postaviti pitanja. Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja načelnik je naveo kako je
rukovoditeljica Odsjeka za financije pripremila obrazloženje prijedloga koje se prilaže zapisniku.
Obzirom da nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Prva izmjene
Proračuna Općine Tribunj za 2015. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2016. i 2017. Godinu
koje se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 2)
Predsjednica vijeća otvorila je raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja ni primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća Izmjena Plana
Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2015.do 2017.god koja se prilaže ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.

Ad 3) do Ad 10)
Obzirom da su vijećnici jednoglasno usvojili Prvu izmjenu Proračuna Općine Tribunj za 2015.
Godinu, te da su svi programi navedeni od točke 3. Do točke 10. Dnevnog reda sadržani u Prvoj
izmjeni, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku da će za točku 3., točku 4., točku 5. Točku 6., točku
7., točku 8., točku 9., i točku 10. dnevnog reda glasovati aklamacijom.
Nakon provedenog glasovanja predsjednica vijeća konstatira kako se JEDNOGALSNO
prihvaćaju točka 3., točkua4., točka 5., točka 6., točka 7., točka 8., točka 9., i točku 10. koje se
prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 11)

Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za svoje područje,
navedeni document je izrađen te za njega pribavljena suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Pročelnica je navela kako je Općina Tribunj obvezna donijeti

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Odluka o donošenju

Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i
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velikih nesreća za područje Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Ad 12)
Pročelnica je navela kako je riječ o dopuni članka 17 Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni vjesnik

Šibensko-kninske županije", broj 12/13) I to stavka 1. toč. a) na način da se iza riječi "stambeni prostor"
dodaju riječi "i prostor".
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 13.)
Ksenija Mandarić pročitala izvijestila je vijećnike kako se Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja
Općine Tribunj sastalo dva puta te je pročitala zapisnike sa sastanaka koji se prilažu ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.
Nakon što je pročitala zapisnike Ksenija Mandarić pročitala je konačan prijedlog Povjerenstva za
dodjelu nagrada i priznanja Općine Tribunj u 2015. kako slijedi:
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Općine Tribunj, predlaže Općinskom vijeću Općine
Tribunj da dodjeli sljedeća priznanja Općine Tribunj u 2015. Godini:

1. Nagrada Općine Tribunj – Matijica Tudor - za osobite uspjehe postignute u razvoju
obrazovanja, društvenih odnosa i kulture,
2. Nagrada Općine Tribunj – Ljubica Popov - za osobite uspjehe postignute u razvoju kulture i
društvenih odnosa,
3. Plaketa Općine Tribunj – Šimun Popov, za osobite uspjehe postignute u razvoju sporta,

4. Plaketa Općine Tribunj – Klub dobrovoljnih darivatelja krvi „Jurjevgrad“ Tribunj - za osobite
uspjehe postignute u razvoju humanosti i zdravstva.

Zdravko Perkov pohvalio je rad povjerenstva. Također, vijećnici su prihvatili prijedlog Povjerenstva da
se formira Odbor za obilježavanje 25. obljetnice rujanskog rata, te da je hvalevrijedna inicijativa za
prikupljanje podataka za izdavanje Monogafije „Tribunj u domovinskom ratu“.

Nakon toga prešlo se na glasovanje.
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a) Nakon provedenog glasovanja konstatira se kao se JEDNOGLASNO donosi Odluka o dodjeli
Nagrade Općine Tribunj u 2015. godini Matijici Tudor za osobite uspjehe postignute u

razvoju obrazovanja, društvenih odnosa i kulture. Odluka se prilaže zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

b) Nakon provedenog glasovanja konstatira se kao se JEDNOGLASNO donosi Odluka o dodjeli
Nagrade Općine Tribunj u 2015. godini Ljubici Popov za osobite uspjehe postignute u razvoju
kulture i društvenih odnosa . Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

c) Nakon provedenog glasovanja konstatira se kao se JEDNOGLASNO donosi Odluka o dodjeli
Plakete Općine Tribunj u 2015. godini Šimunu Popovu za osobite uspjehe postignute u

razvoju sporta. Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

d) Nakon provedenog glasovanja konstatira se kao se JEDNOGLASNO donosi Odluka o dodjeli
Plakete Općine Tribunj u 2015. godini Klubu dobrovoljnih darivatelja krvi „Jurjevgrad“
Tribunj za osobite uspjehe postignute u razvoju humanosti i zdravstva. Odluka se prilaže

zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Sjednica je završena u 13.30.

Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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