PRIJEDLOG ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE
17. LISTOPADA 2013. U 11.30 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ
Sjednica je započela u 11.30 sati.
Nazočni:
Vijećnici: Dijana Grubelić, predsjednica Vijeća, te vijećnici Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča,
Goran Jabuka, Tome Butko, Joško Ferara, Ksenija Mandarić, Lucija Cvitan.
Ispričan: Zdravko Perkov i Vlado Grubišin.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik Općine Tribunj, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika,
Davorka Brajković, rukovoditeljica Odsjeka za pravne, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša i
Zorica Unić, viša stručna suradnica za financijske poslove.
Predsjednica Vijeća pozdravila je nazočne te izvršila prozivku vijećnika.
Nakon izvršene prozivke konstatira se kako se sjednici odazvalo devet (9) vijećnika što
čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon toga predsjednica Vijeća otvara sat vijećničkih pitanja.
Vijećnica Ksenija Mandarić želi znati kad će se započeti s radovima na sanaciji obalnog zida u
uvali Sovlja.
Načelnik odgovara kako je po zaključenju javne nabave trebao proteći rok mirovanja od 10
dana i to od dostave Odluke o odabiru svakom pojedinom ponuditelju, te kako je dostavnica jednog od
ponuditelja kasnila, a slijedom toga je i kasnio početak roka mirovanja, nakon čega je naveo kako će se
s radovima započeti idući tjedan.
Predsjednica Vijeća prima na znanje informaciju.
Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na prijedlog dnevnog reda.
Predsjednica Vijeća pročitala je slijedeći prijedlog dnevnog reda 4. sjednice Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu sa Programima,
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o izboru članova Socijalnog vijeća Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje javnih priznanja Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija Općine Tribunj,
Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za izbor članova Vijeća (savjeta) mladih Općine Tribunj,
Prijedlog Rješenja o izboru Povjerenstva za nazive ulica i trgova Općine Tribunj,
Prijedlog Ispravka Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj
za 2013. godinu,
10. Prijedlog Ispravka Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe „More 249“.
Nakon toga moli vijećnike da iznesu svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu predloženog
dnevnog reda.
Utvrdivši kako nema prijedloga za izmjenu, odnosno dopunu predloženog dnevnog reda,
predsjednica Vijeća prelazi na utvrđivanje dnevnog reda i glasovanje o predloženom dnevnom redu.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO prihvaća slijedeći
dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:
1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu sa Programima,
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova Socijalnog vijeća Općine Tribunj,
4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Tribunj,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje javnih priznanja Općine
Tribunj,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija Općine Tribunj,
7. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za izbor članova Vijeća (savjeta) mladih Općine
Tribunj,
8. Prijedlog Rješenja o izboru Povjerenstva za nazive ulica i trgova Općine Tribunj,
9. Prijedlog Ispravka Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine
Tribunj za 2013. godinu,
10. Prijedlog Ispravka Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe „More 249“.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prešlo se na usvajanje prijedloga Zapisnika sa 3. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj od 13. rujna 2013. godine.
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj se JEDNOGLASNO usvaja uz
napomenu kako je u prijedlogu Zapisnika potrebno unijeti ispravak rezultata glasovanja o
nadopuni dnevnog reda gdje je, lapsus calami, navedeno kako je nadopuna dnevnog reda
izglasana sa šest (6) glasova ZA i šest (6) glasova PROTIV, umjesto sa šest (6) glasova ZA i četiri
(4) glasa PROTIV kako je navedena nadopuna dnevnog reda zaista prihvaćena.
Ad 1)
Načelnik navodi kako je do I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tribunj za 2013. godinu sa
Programima došlo iz razloga što je zaista teško predvidjeti sve stavke proračuna, a većina sredstava je
vezana za dodjelu državnih sredstava i prijava na natječaje. Navodi kako je Općina ušla u program
modernizacije javne rasvjete u Općini Tribunj primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite okoliša
od svjetlosnog onečišćenja, vezan uz zamjenu svijeća (žarulja) javne rasvjete, a u Proračunu se
predvidjelo 500.000,00 kn za te potrebe, tako da će glede toga doći do izmjene ove ili iduće godine, jer
će Općina Tribunj ovim programom od strane države dobiti 40% sredstava.
Također navodi kako su svi dobili materijale i stoga nema potrebe posebno obrazlagati svaku
pojedinu stavku, te poziva vijećnike da ukoliko imaju pitanja glede predmetne točke dnevnog reda, da
iznesu svoje primjedbe i pitanja, te navodi kako će odgovoriti na postavljena pitanja i razjasniti
eventualne nejasnoće.
Viša stručna suradnica za financijske poslove gđa. Zorica Unić ukratko je iznijela I. izmjene i
dopune pripadajućih Programa: Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini, Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu, Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Tribunj za
2013. godinu, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske
dobi Općine Tribunj za 2013. godinu, Programa javnih potreba u kulturi Općine Tribunj za 2013. godinu,
Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Općine Tribunj za 2013. godinu, Programa
socijalno-zdravstvenih potreba Općine Tribunj za 2013. godinu i Programa izrade planova i projektne
dokumentacije Općine Tribunj za 2013. godinu.
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Na pitanje vijećnice Lucije Cvitan glede objašnjenja što čini stavku „ostali nespomenuti rashodi“
čija nova vrijednost iznosi 433.992,00 kn, te koji je sastav i što podrazumijevaju pojedine stavke konta
„rashodi za usluge“, koje pitanje je postavila i vijećnica Ksenija Mandarić, načelnik je zatražio da se
vijećnicima da izlistaj proračuna na petoj razini, kako bi vijećnici imali detaljniji uvid u sve stavke
proračuna, te je viša stručna suradnica za financijske poslove gđa. Zorica Unić dodatno pojasnila
pojedine stavke koje su bile predmet zanimanja vijećnica, navodeći pritom kako konto 323, odnosno
„rashodi za usluge“ obuhvaćaju troškove za: usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarinu, usluge
održavanja prijevoznih sredstava, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnu usluguopskrbu vodom, zakupnine i najamnine za objekte, te ostale najamnine i zakupnine, intelektualne
usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, ostale intelektualne usluge, ostale računovodstvene
usluge, grafičke, usluge kopiranja i slično, usluge čišćenja Općine Tribunj, ostale nespomenute usluge
nadzora za javno zdravstvo, za zaštitu i spašavanje, te ostale nespomenute usluge, a u što spadaju i
troškovi održavanja komunalne infrastrukture, odnosno održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta,
javne rasvjete, plaža, uređenje poljskih i protupožarnih putova, ostale komunalne aktivnosti, kao i
geodetsko-katastarske usluge i usluge stručnog i građevinskog nadzora. Na traženje objašnjenja konta
381, odnosno tekuće donacije u iznosu od 1.364.000,00 kuna, od strane vijećnice Ksenije Mandarić,
načelnik je odgovorio kako se isti odnosi na sufinanciranje Mjesnog poduzeća koje provodi javnu
nabavu. Navedeni izlistaj uručen je vijećnicima na uvid.
Vijećnica Lucija Cvitan predložila je da se glede prijedloga proračuna, kao i izmjena i dopuna
proračuna raspravlja na zasebnoj sjednici, tema koje će biti samo i izričito proračun, na što je načelnik
odgovorio kako je trenutno bitno da se o ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna raspravlja na
današnjoj sjednici.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 6 GLASOVA ZA, 1 PROTIV i 2
SUZDRŽANA prihvaća prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tribunj za 2013. zajedno
sa pripadajućim Programima, odnosno donose se Zaključak o prihvaćanju I. izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2013. godini, Zaključak o prihvaćanju I. izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, Zaključak o
prihvaćanju I. izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Općine Tribunj za
2013. godinu, Zaključak o prihvaćanju I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Općine Tribunj za 2013.
godinu, Zaključak o prihvaćanju I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine
Tribunj za 2013. godinu, Zaključak o prihvaćanju I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
protupožarnoj i civilnoj zaštiti Općine Tribunj za 2013. godinu i Zaključak o prihvaćanju I.
izmjene i dopune Programa izrade planova i projektne dokumentacije Općine Tribunj za 2013.
godinu.
Ad 2)
Načelnik navodi kako Općini Tribunj slijedeće godine slijedi izgradnja kanalizacije, odnosno
izgradnja glavnih tranzicijskih kanala, te kako je zbog kandidature za koheziju potrebno imati riješene
imovinskopravne odnose na glavnim prometnicama i to ne kao pravo služnosti, već kao pravo vlasništva
Općine Tribunj. Također, navodi kako su popisane sve nerazvrstane ceste, te je ova Odluka potrebna
kako bi se s navedenim postupkom moglo započeti. Nakon toga ukratko je izložio postupak, odnosno
način na koji će se provesti knjiženje nerazvrstanih cesta, te se prešlo na glasovanje.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj.
Ad 3)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a kao članove Socijalnog vijeća predlaže
predsjednicu Općinskog vijeća Dijanu Grubelić, za predsjednicu Socijalnog vijeća, a kao članovi se
predlažu: Zdravko Babun, Nedjeljko Stipaničev i Ivica Stjepić.
Od strane oporbe za člana je predložena Lucija Cvitan.
U konačnici je predložen slijedeći sastav Socijalnog vijeća:
1. Dijana Grubelić, predsjednica,
2. Zdravko Babun,član,
3. Nedjeljko Stipaničev, član,
4. Ivica Stjepić, član,
5. Lucija Cvitan, član.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako je JEDNOGLASNO donosi Odluka o
izboru članova Socijalnog vijeća Općine Tribunj.
Ad 4)
Načelnik navodi kako se Odluka o javnim priznanjima donosi kao temelj za dodjeljivanje javnih
priznanja, napominjući pritom kako je neophodno da Općina Tribunj prethodno utvrdi svoj grb i zastavu,
odnosno kako je potrebno utvrditi heraldiku.
Na pitanje vijećnice Lucije Cvitan da li Odluku o dodjeljivanju javnih priznanja donosi načelnik,
rukovoditeljica odsjeka za pravne poslove gđa. Davorka Brajković kazala je da takvu odluku donosi
povjerenstvo o čijem sastavu će Općinsko vijeće odlučiti u slijedećoj točci dnevnog reda.
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
javnim priznanjima Općine Tribunj.
Ad 5)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a za članove Povjerenstva za dodjeljivanje
javnih priznanja iznosi prijedlog odluke načelnika, u kojem se za predsjednika predlaže Alen Tomažin, a
kao član se predlaže: Davor Jabuka.
Vijećnik Joško Ferara kao člana predlaže Kseniju Mandarić.
U konačnici predložen je sastav Povjerenstva za javna priznanja Općine Tribunj u sastavu:
1. Alen Tomažin, predsjednik,
2. Davor Jabuka, član,
3. Ksenija Mandarić, član.

Prijedlog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 17. listopada 2013.

Stranica 4 od 6-

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
imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje javnih priznanja Općine Tribunj.
Ad 6)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a kao članove Povjerenstva za dodjeljivanje
stipendija predlaže Filipa Bolanču, Gordanu Čupković, Marijanu Cvitan i Slavicu Milić.
Od strane oporbe za člana je predložen Joško Ferara.
Tribunj:

U konačnici je predložen slijedeći sastav Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija Općine
1. Filip Bolanča,
2. Gordana Čupković,
3. Marijana Cvitan,
4. Slavica Milić i
5. Joško Ferara.
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
imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija Općine Tribunj.
Ad 7)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a kao članove Povjerenstva za izbor Vijeća
(Savjeta) mladih predlaže za predsjednika Zvonimira Unića, za zamjenicu Ivanu Perkov, a za članove
se predlažu: Tome Butko i Smiljana Jabuka.
Od strane oporbe za člana je predložena Sanda Novković.
U konačnici je predložen sastav Povjerenstva za izbor članova Vijeća (Savjeta) mladih:
1. Zvonimir Unić, predsjednik,
2. Ivana Perkov, zamjenik predsjednika,
3. Tome Butko, član,
4. Smiljana Jabuka, član,
5. Sanda Novković, član.
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
izboru Povjerenstva za izbor članova Vijeća (Savjeta) mladih Općine Tribunj.
Ad 8)
Renato Ferara u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a kao članove Povjerenstva za nazive ulica i
trgova predlaže Gorana Jabuku, za predsjednika, Eda Stipaničeva za zamjenika, a za članove se
predlažu: Gordana Čupković, Danilo Perkov i Mladen Cvitan.
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Od strane oporbe za članove su predložene Lucija Cvitan i Ksenija Mandarić.
Konačni prijedlog sastava Povjerenstva za nazive ulica i trgova Općine Tribunj je:
1. Goran Jabuka, predsjednik,
2. Edi Stipaničev, zamjenik predsjednika,
3. Gordana Čupković, član,
4. Danilo Perkov, član,
5. Mladen Cvitan, član.
6. Ksenija Mandarić, član
7. Lucija Cvitan, član.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Rješenje o
izboru Povjerenstva za nazive ulica i trgova Općine Tribunj.
Ad 9)
Predsjednica Vijeća ukratko iznosi prijedlog Ispravka Godišnjeg provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2013. godinu.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Ispravak
Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2013. godinu.
Ad 10)
Predsjednica Vijeća ukratko iznosi Prijedlog Ispravka Odluke o suosnivanju lokalne akcijske
grupe „More 249“.
Kako nije bilo daljnje rasprave po navedenoj točci dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Ispravak
Odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe „More 249“.
Sjednica je završena u 12.02 sati.

Zapisnik pripremila

Predsjednica vijeća

Davorka Brajković, dipl. iur.

Dijana Grubelić
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