PRIJEDLOG ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 18.
OŽUJKA 2016. GODINE U 13.00 SATI U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Nazočni: Dijana Grubelić, Goran Jabuka, Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Joško Ferara, Lucija
Cvitan, Ksenija Mandarić (zakasnila 2 minuta).
Ispričani: Zdravko Perkov, Vlado Grubišin.
Neispričan: Tome Butko.
Sjednici prisustvuju: Damir Pilipac, načelnik, Slobodan Ukić, zamjenik načelnika, Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica, Davorka Brajković, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, Stanko Perkov, komunalni i prometni redar.
Predsjednica vijeća pozdravila je nazočne te nakon izvršene prozivke utvrdila kako se sjednici od ukupno
11 vijećnika odazvalo njih 7 što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 25. sjednice Općinskog
vijeća Općine Tribunj održane 21. prosinca 2015. godine.
Obzirom da nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se s 6 glasova ZA i 1 glasom suzdržanim (L. Cvitan)
usvaja zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 21. prosinca 2015. godine.
Predsjednica vijeća konstatira kak o je vijećnica Ksenija Mandarić pristupila sjednici u 13.02 sati što
znači da je ot tog trenutka sjednici nazočno 8 vijećnika.
Zatim se prešlo na vijećnička pitanja.
Kako nije bilo vijećničkih pitanja prešlo se na usvajanje predloženog dnevnog reda.
Predsjednica vijeća pročitala je sljedeći prijedlog dnevnog reda 26. sjednice:
1. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj,
3. Prijedlog Odluke o o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2015.,
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove za Savjet
mladih Općine Tribunj,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području
Općine Tribunj za 2015. godinu,
9. Jerosima Šunjara iz Tribunja – prijedlog za sporazumnu zamjenu i djelomičan otkup zemljišta na kat
čest. 1070/9 k.o. Tribunj – informacija,
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10. Ana Poljak iz Krapine i Nelli Stipaničev – upit za otkup zemljišta označenog kao kat.čest. 146/59 k.o.
Tribunj u Tribunju – informacija.

te predložila nadopunu
11. Borisav Barberić – zahtjev za otkup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Tribunj, kat. oznake čest.zem.
146/50 k.o. Tribunj – informacija.

Nakon toga predsjednica vijeća zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge izmjena i nadopuna
predloženog dnevnog reda.

Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje o predloženom dnevnom redu predsjednice vijeća.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja sljedeći dnevni red 26.
sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

1. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj,
3. Prijedlog Odluke o o razrješenju i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2015.,
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015.,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove za Savjet
mladih Općine Tribunj,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine
Tribunj za 2015. godinu,
9. Jerosima Šunjara iz Tribunja – prijedlog za sporazumnu zamjenu i djelomičan otkup zemljišta na kat
čest. 1070/9 k.o. Tribunj – informacija,
10. Ana Poljak iz Krapine i Nelli Stipaničev – upit za otkup zemljišta označenog kao kat.čest. 146/59 k.o.
Tribunj u Tribunju – informacija,
11. 11. Borisav Barberić – zahtjev za otkup dijela zemljišta u vlasništvu Općine Tribunj, kat. oznake
čest.zem. 146/50 k.o. Tribunj – informacija.
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Ad 1)
Davorka Brajković obrazložila je kako je zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana u odredbi članka
28. stavka 1. točke 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojom je utvrđeno da je obveza jedinice lokalne
samouprave na svom području osigurati odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada, zatim u odredbi
članka 35. stavka 1. točke 4. istog Zakona kojim je utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave osigurati
korisnicima javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada i uslugu prijevoza krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. Ovu uslugu na zahtjev korisnika usluge dužan je izvršiti davatelj
usluge. Člankom 30. stavkom 7. u odnosu na članak 28. istog Zakona, utvrđena je obveza predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave da donese odluku o načinu prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada. Člankom 35.
st. 9. Zakona zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini.Člankom 35. st. 1.
toč. 4. Zakona propisano je da uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) otpada jedinica lokalne samouprave
izvršava na zahtjev korisnika usluge. Obzirom da je na području Općine Tribunj već uspostavljen cjeloviti sustav
prikupljanja i odvoza komunalnog i korisnog otpada direktno od korisnika na kućnom pragu, potrebno je na isti
način, a sukladno odredbi članka 35. st. 1. toč. 4. Zakona, organizirati i gospodarenje krupnim (glomaznim)
otpadom, na temelju zahtjeva korisnika, dva puta godišnje direktno na kućnom pragu. Riječ je o količini od 2 m³
po odvozu. Ovakvim načinom gospodarenja otpadom postiže se bolja usluga, krupni (glomazni) otpad preuzima
se direktno od korisnika na kućnom pragu, u vremenu kada to odgovara korisniku odnosno kada korisnik ima
potrebu za odvozom, a u konačnici se izdvaja više korisnog otpada iz krupnog (glomaznog) otpada i tako
smanjuje količina deponiranog otpada.
Obzirom da nije bilo veće rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
nakonprovedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluke o načinu
prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
Ad 2)
Davorka Brajković navodi kako je Općina raspisala natječaj za predmetnu koncesiju na koji se nitko nije javio te
je potrebno poništiti natječaj. Navodi i loše iskustvo s prethodnim koncesionarom s kojim je bilo dosta problema
oko naplate koncesije a i stanovništvo nije bilo zadovoljno.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o poništenju
postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 3)
Pročelnica je navela kako je od Šibensko-kninske županije pristigla obavijest o imenovanju nove vršiteljice
dužnosti pročelnice Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj, koja je ujedno i predstavnih Županije
u Vijeću za koncesijska odobrenja Općine Tribunj te je shodno navedenoj obavijesti potrebno izvrišiti novo
imenovanje Vijeća. Dakle, dosadašnju pročelnicu Jadranku Fržop zamjenjune nova vršiteljica dužnosti
pročelnice Lidija Bralić.
Kako nije bilo daljenje rasprave prešlo se na glasovanje.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o o razrješenju i
imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja koja se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

AD 4)
Slobodan Ukić navodi kako je Povjerenstvo za imenovanje ulica održalo sastanak prije mjesec dana, došlo je do
nekih promjena u starijim nazivima ulica, a neke ulice su po privi puta dobile nazive. Obzirom da su vijećnici
dobili sve podatke u materijalima predsjednica vijeća otvara raspravu po navedenoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo pitanja prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi OdlukA o imenovanju ulica
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 5)
Načelnik navodi kako su vijećnici dobili Izvješće u materijalima. Budući da vijećnici nisu imali pitanja predsjednica
vijeća otvara glasovanje po navedenoj točki dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konsatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćaju
Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. koji se prilaže
ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 6)
Stanko Perkov čita predmetno izvješće. Navodi kako se izvješće podnosi redovno svakih šest mjeseci. Kao i do
sada riječ je u običajenim postupcima u nadležnosti komunalnog redara.
Ksenija Mandarić navodi kako nije dobila materijale pa konkretno nezna o čemu se radi.
Stanko Perkov navodi kako je riječ o uobičajenim poslovima vezanim uz komunalnu naknadu, kršenje Odluke o
komunalnom redu, porez na vikend objekte, očevide, zapisnike i uobičajene poslove koje obavlja.
Ksenija Mandarić navodi kako ima primjedbu a odnosi se na maslinu u Ribarskoj ulici. Riječ je o jednoj grani
masline koju treba odrezati budući da smeta preglednosti prometa pa moli da se to prenese komunalnom
poduzeću.
Nakon toga predsjednica vijeća otvara raspravu po navedenoj točki dnevnog reda.
Načelnik Damir Pilipac navodi kako je opis poslova i zadataka u odnosu na zakonske odredbe visok , nadležnost
komunalnog redara je velika i i teško da jedna osoba sve to može stići, a sigurno niti je dovoljno educiran za
obavljanje svih tih poslova. Međutim, smeta mu što se uvijek izvješće komunalnog redara dobije zadnji tren na
klupe uoći održavanja sjednice. Smatra da se, obzirom da nije široko i opširno moglo dostaviti i prije. Drugo
predlaže da se u dijelu Građevinski radovi, javne površine i legalizacija ne prihvati. Naime, činjenica je da se u
mjestu kao i izvan mjesta, daklena poljoprivrednim površinama počinju graditi određeni objekti, odnosno da je
započeta gradnja. Umjesto da komunalni redar djeluje, svi to vidimo i znamo ali nemamo ovlaštenja u tome dijelu.
Mišljenja je da svaki puta kada započen nekakva gradnja bilo bolje preventivno djelovati nego kada se već objekt
sagradi donositi određena rješenja i zahtjeve prema građevinskoj isnpekciji ili prema bilo kome drugome. Tada
dolazi do novčane kazne ili rješenja o rušenju. Kad bi se preventivno izašlo kada se počnu izvoditi radovi i kada
bi se čovjeka preventivno, na vrijeme upozorilo na nezakonitost njegova djelovanja, smatra da bi se neki i povukli.
Oni koji se ne bi povuklu sami su odgovorni, a odgovorni su ionako jer svatko zna da za bilo kakvu gradnju treba
nekakav akt o građenju i to ne umanjuje njegovu odgovornost. Međutim, dolazi se u situaciju da svatko tko je
dobijo nekakvu prijavu, dolazi u ured načenlika i traži da se to povuće i da ne ide dalje, a svi smo ljudi, i ne bi
želio da se takva praksa nastavi i da ja kao načelnik kopćine govorim hoće li ići rješenje ili neće ići. Svako
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rješenje koje je komunalni redar napisao ide prema građevinskoj inspekciji i nikada nije bilo zaustavljeno ali
mislim da bi se na ovakav način, preventivnom djelovanjem rješili veliki dio problema. Ovako smo u problemu i ja
kao načelnik, i komunalni redar i cijela općina. A i nezadovoljstvo ljuldi koji i dobiju takvu prijavu, onda kažu što
vam je sa svima drugim takvim objektima. Mislim da jednostavno to ne možemo na taj način raditi i zato
predlažem da se izvješće komunalnog redara, u dijelu građevinski radovi ne prihvati.
Joško Ferara pita jeli to znači da komunalni redar nije pokušao sriječiti takvu gradnju?
Načelnik navodi kako je bio sasvim jasan.
Komunalni redar navodi kako naši ljudi imaju praksu gradnje bez ikakvih dokumenata. Dakle, i kada su legalizirali
postojeće objekte, nastavili su graditi bez ikakvih dokumentata. To znamo, navodi kako za svaku takvu gradnju
ne može znati, ali ako neko dojavi, napiše zapisnik i prijavu. Nažalost, može nabrojiti desetke ljudi koji su
legalizirali objekte te nakon toga nastavili graditi, ili još nisu dobili rješenje o legalizaciji a nastavili su graditi krov i
tako dalje.
Joško Ferara pita pa je li poduzeto nešto za tih desetak objekata.
Komunalni redar navodi kako nije.
Načelnik navodi kako je već kasno kad se sagradi objekt ali smatra da treba upozoriti kada se primjeti da se
počeo graditi objekt, onda je investitor upozoren. On ionako zna da je bespravni graditelj.
Zamjeni načelnik navodi problematiku stabala koji ugrožavaju sigrunost prometa i pješaka. Ljudi upozoravaju da
bi trebalo neke stvari poduzeti, spominje primjer čempresa u Ulici Put Sovlje koji ometaju pogled pri izlasku na
prometnicu. Autobusi moraju preći na lijevu traku da bi prošao tom prometnicom. Ta stabla su prevelika i
preglomazna da ugrožavaju sigurnost prometanja. I u drugim ulicama imaju slične situacije kada su stable s
privatnih posjeda prešla na javnu površinu te na taj način ugrožavaju sigurnost. Misli da bi se tu trebao zauzeti
neki stav jer sve ono što prelazi na javu površinu treba se ukloniti i tako je to navedeno u našoj Odluci o
komunalnom redu.
Vezano uz parkiranje, mjesto smo gdje imamo parkirati aute i to besplatno. Svakodnevno smo svjedoci primjera
kako se s automobilima penje na nogostupe, uništava se ono što smo sagradili navodi primjer uništenog
nogostupa kod tržnice, trebalo bi mijenjati rubnjak, svi parkiraju uz tržnicu a deset mjetara dalje je parkiralište sa
200 parkirnih mjesta koja se ne plaćaju, to je stvar kulture i jedna ružna navika na koju bi trebalo ukazivati i
sankcionirati.
Lucija Cvitan predlaže da se stavi oznaka zabranjenog parkiranja.
Joško Ferara navodi da se to podrazumijeva. Postoji pravna osnova da se kazni takvo parkiranje, kad bi stajao
znak dozvoljeno parkiranje onda bi se moglo parkirati, ovako se podrazumijeva da je zabranjeno.
Slobodan Ukić navodi još kako po zakonu o prostornom uređenju i gradnji treba točno utvrditi što je moguće
točno raditi u prostoru, dakle što se može graditi na poljoprivrednom zemljištu, a što se može gaditi unutar
građevinskog područja naselja i na koji način.
Svjedoci smo da nakon legalizacije i dalje se nastavlja bespravna gradnja. Događa se da se na poljoprivrednom
zemljištu mahom stavljaju kontenjeri , nije siguran je li to dopušteno, smatra da bi trebalo točno utvrditi mogu li se
na poljoprivrednom zemljištu stavljati kontenjeri. Jer kako se ne može graditi onda se pribjegava praksi da se
postavljaju kontenjeri, onda se ti kontenjeri malo natkriju. Dakle, svakako bi trebalo točno utvrditi je li to
dozvoljeno ili nije.
Ksenija Mandarić na neki način bi dala podršku komunalnom redaru jer je sam na ovom području, teško je raditi s
ljudima koje poznaješ, iako smatra da se slaže i s načelnikom da bi trebao biti malo stroži.
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Nadalje, navodi kako je još uvijek žulja ona situacija na Zamalinu, dakle kam pućici na pomorskom dobru.
Podjseća kako se na vijeću već prije godinu dana govorilo kako će se raditi na pravilniku kako bi takvi objekti
trebali izgledati. Apelirala da se odradi taj Pravilnik kako bi se konačno znalo što se na koje prostoru može raditi,
na pomorskom dobru, na plažama, javnim površinama , poljorivrednim terenima i građevinskim zonama.
Komunalni redar navodi za stabla maslina i čempresa, nalazi se na pomorskom dobru ili javnim površinama
kojima upravlja Općina. Navodi kako je us vibnju prošle godine napravio zapisnik i zabilježbu (što se tiće
čempresa) i to prosljedio dalje. Za maslinu navodi kako se čisti svake godine, možda bi trebalo skratiti donji dio.
Što se tiće gradnje, navodi kako je bilo puno stvari koje su ljudi gradili, ali jednostavno nije se išlo s rešenjima ako
nije bilo prijave. Ne mogu sve vidjeti ali po svakoj prijavi ću izaći na teren i obavijestiti inspekciju. Što se tiće
kontenjera, po Zakonu o građevinskoj inspekciji, na bilo kojoj površini se ne može stavljati ni kontenjere, ni kamp
kućice niti pokretljivi objekti. Takve stvari se ne mogu postavljati ni na pomorskom dobru, ni na more (primejr
tobogana) osim ako to nije određeno Planom upravljanja pomorskim dobrom ili sličnim pravilnikom, ili lokacijskom
dozvolom.
Navodi kako komunalni redar treba postupati sukladno odredbama 30-tak zakona. Naglašava kako je postupio
prema svakoj prijavi, ili u roku od dva dana, pet dana ili dva mjeseca. Napravio bi zapisnik te ako je bilo potrebno
prjavija bi građevinskoj inspekciji. Navodi kako priznaje da je bilo propusta s njegove strane, ali ako mu se kaže
on će popisati sve objekte i obavijestiti nadležnu inspekciju.
Joško Ferara navodi kako nije siguran kako da se postavi prema ovom izvješću, u dvojbi je, treba li napraviti dva
izvješća pa da se jedno prihvati a drugo ne. Nadalje navodi kako vidi da komunalni redar radi, a opet naglašava
kako komunalni redar malo i o portunistički kaže da ako mu netko prijavi onda će izaći na teren.
Navodi kako je Damir u pravu da bi komunalni redar mogao puno toga napraviti samoinicijativno, a opet slaže se i
sa vijećnicom Mandarić da je jako teško raditi u svome mjestu.
Načelnik navodi kako ovo nije atak na nikoga, nisam rekao da je posao lagan i ugodan, radi se o ljudima koji su
naši mještani, međutim legalizacija je prošla, svi znamo i možemo pobrojiti desetke novonastalih objeakta u
nekoliko mjeseci, međutim imamo komunalnog redara i on ima svoje ovlasti i zadaće, govorio sam u dijelu da se
izađe na licu m jesta, od pripreme do objekta proše i do mesec i dva dana, i kada se na vrijeme izađe na teren i
stavi službena zabilješka, koja još uvijek nije upravni postupak, onaj tko je odustao je odustao, onaj koji nastavlja
gradnju gradi na svoju incijativu i svjestan je što radi.
Niti jedna prijava koju je Komunalni redar napravio nije zaustavljena, tako se mora raditi.
Tažio sam da se ne prihvati izvješće samo u dijelu dijelu Građevinski radovi, javne površine i legalizacija.
Nakon toga Filip Bolanča navodi kako se slaže s načelnikom, te naglašava kako vjeruje da komunalni redar
obavlja svoj dio posla, međutim izražava sumnju u kriterije po kojima se radi. Navodi svoj primjer o postavljanju
opomena za parkiranje, jer ispada da neki mogu što hoće dok drugi dobijaju duple kazne.
Stanko Perkov navodi kako je kazna u iznosu od 2.000,00 kn izrečena jer je u više navrata izrečena opomena da
se ukolne stvari postavljene na javnoj površini oko poslovnog prostora. Kazne od 500 kuna izrećene su
vlasnicima kuće Babun, kojih ima više.
Što se tiće opomena za parkiranje navodi kako je postavljena opomena kak o je prekršaj evidentiran i da je u
evidenciji, napravljene su fotografije ali nije izrečena kazna niti prekršajni nalog.
Nakon toga Filip Bolanča navodi primjer kako je u izvještaju napisano kako su postavljene 34 opomene za
parkiranje, za što smatra da je u sezoni premalo jer ima po tisuću prekršaja nisu evidentirane, pa opet naglašava
kako su kriteriji upitni.
Nakon toga razvila se kraća rasprava izmešu komunalnog redara i vijećnika Bolanče.
Ksenija Mandarić navodi kako navedena rasprava odlazi u nekakve osobne vode koja nije primjerena za ovakvo
mjesto, te naglašava kako svim živimo u malom mjestu gdje se svi poznaju, gdje je jako teško biti realan.
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U manjem mjestu sve ide u nekakvu užu sferu jer se svi poznaju, ali to nije potrebno, navodi kako bi ona
razmijenila komunalne redare između susjednih općina jer bi tada bilo lakše i realnije raditi. Predlaže da se
apelira na komunalnog redara da napiše svima kazne koji su to zaslužili.
Nakon toga predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po predloženoj točki dnevnog reda.
Predsjednica vijeća otvara glasovanje po prijedlogu načelnika Općine Tribunj da se izvješće komunalnog redara
djelomično prihvati u sljedećim točkama:

- Iskop kanala, postavljanje skela i drugo,
- Porezna uprava,
- Komunalna naknada,
- Nadzor nad obavljanjem deratizacije i dezinfekcije,
- Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
te da se točka Građevinski radovi, javne površine, legalizacija se NE PRIHVAĆA.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV djelomično
prihvaća Izvješće o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 01.

srpnja do 31. prosinca 2015. godini i to u točkama:
- Iskop kanala, postavljanje skela i drugo,
- Porezna uprava,
- Komunalna naknada,
- Nadzor nad obavljanjem deratizacije i dezinfekcije,
- Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Točka Građevinski radovi, javne površine, legalizacija se NE PRIHVAĆA.
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Nakon toga predsjednica vijeća konstatira kako se sa sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donosi Zaključak
o djelomičnom prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za

razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godini i to u točkama:
- Iskop kanala, postavljanje skela i drugo,
- Porezna uprava,
- Komunalna naknada,
- Nadzor nad obavljanjem deratizacije i dezinfekcije,
- Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Točka Građevinski radovi, javne površine, legalizacija se NE PRIHVAĆA.

Ad 7)
Pročelnica je navela kako Općinsko vijeće već godinu i po dana raspisuje Javne pozive za isticanje kandidatura
za Savjet mladih . Do današnjeg dana navedeno vijeće se nije uspjelo konstituirati budući da nema potreban broj
kandidatura (14 članova).
Vijećnik Joško Ferara konstatira kako su mladi nedovoljno zainteresirani za bavljanje društvenim aktivnostima.
Nakon kraće rasprave predsjednica vijeća otvorila je glasovanje po navedenoj točki dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju
teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove za Savjet mladih Općine Tribunj koji se prilaže
ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 8)
Stanko Perkov podsjetio je vijećnike kako je Općinsko vijeće donijelo Plan gospodarenja otpadom za razdoblje do
2019. godine i to na 8. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. Nakon toga pročitao je Izvješće o provedbi plana
gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj za 2015. godinu i to obveze Općine Tribunj koje ima prema
Planu gospodarenja otpadom, zatim postupanje s otpadom, prijedloge sustavnog gospodarenja s otpadom, zatim
popis divljih odlagališta, redoslijed aktivnosti te izvor i potrebnu visinu sredstava za sanaciju te plan aktivnosti do
2019. godine.

Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda prešlo se na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj za 2015. godinu koji se
prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 9)
Načelnik je izvjestio kako je gđa. Jerosima Šunjara predložila sporazumnu zamjenu a dijelom i otkup njenog
zemljišta kat.oznake 1070/9 u Tribunju, u blizini mjesnog groblja „Gaj“. Nadalje, željela bi sagratiti obiteljsku
kapelicu u južnom dijelu- parku kod ulaza na groblje. Riječ je o nekih 30-tak kvadrata zemljišta. Uzamjenu za
traženih 30 metara kvadratnih voljna je ustupiti Općini 300 metara svog zemljišta. Načelnik navodi kako je ovaj
prijedlog zanimljiv za Općinu budući da smo svi svjesni problema s parkiranjem na mjesnom groblju ali i
nedostatku zemljišta za izgadnju novih grobnica. Međutim, ovo je samo informacija Općinskom vijeću budući da
gđa. Šunjara nije riješila vlasničke odnose s ostalim suvlasnicima, postupak je u tijeku. Po riješavanju
dokumentacije i njenog kompletiranja zahtjev će se ponovno uputiti Općinskom vijeću.
Obzirom da je predmetna točka dnevnog reda informacija, predsjednica vijeća konstatirala je kako se
jednogalsno donosi Zaključak o primanju na znanje informacije – prijedlog za sporazumnu zamjenu i
djelomičan otkup zemljišta na kat čest. 1070/9 k.o. Tribunj koji je podnesen od strane Jerosima Šunjara iz
Tribunja.
Ad 10)
Načelnik je pričitao upit Ane Poljak i Neli Stipaničev. Naveo je kako je riječ o zemljištu na početku Kornatske
ulice. Općina trenutačno vodi spor protiv uzurpacije predmetnog zemljišta. Tu se ne radi o zemljištu koje bi
Općina mogla prodati zaintresiranim vlasnicima zbog formiranja okućnice, a sukladno Zakonu o legalizaciji.
Načlenik navodi kako bi za predmetnu parcelu bilo potrebno oglasiti javni natječaj i provesti proceduru
nadmetanja.
Obzirom da je predmetna točka dnevnog reda informacija, predsjednica vijeća konstatirala je kako se
jednogalsno donosi Zaključak o primanju na znanje informacije- upit za otkup zemljišta označenog

kao kat.čest. 146/59 k.o. Tribunj u Tribunju podnesenog od Nelli Stipančev i Ane Poljak.

Ad 11)
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Načelnik je naveo kako se zahtjev Borisa Barbarića također odnosi na kupnju zemljišta kao i pod točkom 10.,
dakle potrebno je provesti proceduru javnog natječaja i nadmetanja za predmetnu česticu.
Obzirom da je predmetna točka dnevnog reda informacija, predsjednica vijeća konstatirala je kako se
jednogalsno donosi Zaključak o primanju na znanje informacije- zahtjev za otku zemljišta kat. oznake
čest.zem. 146/50 k.o. Tribunj.
Sjednica je završila u 14.20 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica vijeća:

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić
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