ZAPISNIK
SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE 21. KOLOVOZA 2015. U 9.00 SATI U
PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Nazočni: Dijana Grubelić, predsjednica vijeća, Vlado Grubišin, zamjenik predsjednice,
vijećnici/ce: Lucija Cvitan, Zdravko Perkov, Alen Tomažin, Goran Jabuka, Renato Ferara, Joško Ferara
/zakasnio dvadeset minuta).
Sjednici prisustvuju i Damir Pilipac - načelnik Općine Tribunj, Slobodan Ukić - zamjenik
načelnika Općine Tribunj, Sanja Kumanović Stipaničev, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Tribunj, Dolores Bujas – rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu, Davorka
Brajković – rukovoditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove.
Ispričani: Filip Bolanča i Ksenija Mandarić
Neispričan: Tome Butko
Predsjednica vijeća započela je sa sjednicom u 9.05 sati uz najavu kako je vijećnik Joško
Ferara javio kako će zakasniti nekoliko minuta te da se počne s sjednicom.
Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća utvrdila je kako se sjednici od ukupno 11
vijećnika odazvalo njih 7, što čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
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Nakon izvršene prozivke predsjednica vijeća na glasovanje stavlja prijedlog zapisnika sa 20.
sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 26. svibnja 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 20. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 26. svibnja 2015. godine.

Nakon toga prešlo se na predlaganje dnevnog reda 20.Sjednice.
Predsjednica vijeća pročitala je sljedeći prijedlog dnevnog reda:
1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Tribunj,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2015. i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja
2015. ,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama Badnje,
Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju,
5. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja horizontalne i

vertikalne signalizacije na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2015. i 2016.
godinu,
6. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Tribunj.
te predložila nadopunu s sljedećim točkama:
7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj dio
kat.čest.146/91 i dio kat.čest.146/42– Damir Ištvanić
8. Prijedlog o imenovanju člana etičkog povjerenstva Općine Tribunj.

Nakon toga zamolila je vijećnike da iznesu svoje prijedloge dnevnog reda.
Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje na predloženi dnevni red 21.
Sjednice Općinskog vijeća sa predložene dvije točke nadopune.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO PRIHVAĆA SLJEDEĆI
DNEVNI RED 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine
Tribunj,
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015., za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2015. za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2015.,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama
Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju,
5. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja
horizontalne i vertikalne signalizacije na temelju ugovora na području Općine
Tribunj za 2015. i 2016. godinu,
6. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj.
7. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj dio
kat.čest.146/91 i dio kat.čest.146/42– Damir Ištvanić,
8. Prijedlog o imenovanju člana etičkog povjerenstva Općine Tribunj.

Obzirom da se vijećnik Joško Ferara ispričao kako će kasniti nekoliko minuta te da nije bilo
vijećničkih pitanja prešlo se na točku 2. dnevnog reda dok se točka 1. ostavlja za kraj sjednice.
Ad 2)
Davorka Brajković istaknula je kako je navedena točka vezana uz predloženu Statutarnu
odluku. Riječ je naime o usklađivanju Statutarne odluke i odluke o javnim priznanjima. U Odluci o
javnim priznanjima Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/13 i 4/14)
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članak 15. mijenja se i glasi: "Oblik i opći sadržaj javnih priznanja iz članka 2. ove Odluke utvrđuje
Općinsko vijeće Općine Tribunj." Nadalje, članak 16. mijenja se i glasi:
„Oblik i opći sadržaj javnih priznanja, u smislu članka 15. ove Odluke, Općinsko vijeće utvrdit
će u roku od 90 (devedeset) dana od dana utvrđivanja grba, zastave i loga Općine Tribunj.
Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Tribunj, koja se prilaže ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 3)
Dolores Bujas obrazložila je sljedeće točke polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Tribunj:
1. Opći dio Proračuna – račun prihoda i rashoda
Naime, ostvareno je prihoda 4. 104.019,35 kn od planiranih 8.445.120,00 kn, rashodi od
poslovanja ostvareni su iznosu od 4.184.474.43 kn od planiranih 6.090.120,00 kn.
Pojašnjen je račun zaduživanja/financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.
2. Posebni dio proračuna – gđa. Bujas je obrazložila stavke ostvarene po programima.
3. Izvještaj o zaduživanju – gađ. Bujas je dala izvješće o zaduživanju.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Gđa. Bujas navela je kako je u izvještajnom razdoblju potrošen iznos od 7.500,00 kn od
planiranih 40.000,00 a temeljem pozitivno riješena 6 zahtjeva za dodjelu financijskih
sredstava.
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5. Izvještaj o danim jamstvima,- gđa. Bujas navela je kako u izvještajnom razdoblju nisu
davana jamstva.
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, - podaci preuzeti s državne razine.
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,Gđa. Bujas istaknula je kako uvidom u polugodišnje financijske izvještaje se utvrđuju razlike između planiranih
i realiziranih prihoda i primitaka te planiranih i izvršenih rashoda izdataka.
Planirano za
2015.
A) ostvareni
višak
prihoda
2014.
B) prihodi i
primici
C) rashodi i
izdaci
D) obveze
E) manjak
ostvaren
01.01.-

Ostvareno u 1/2 2015.

neostvareno
(1-2)

10.395,120

3.653,737

6.741,383

10.395,120

3.836,084
2.576,887

6.559,036

446.163

-182.347

30.06.2015.
(C-B 2015.)
F) VIŠAK ZA
PORKIĆE ZA
SLIJEDEĆE
RAZDOBLJE
(C-B-A)
2015.

+236.816

PRIHODI – planirani i ostvareni
U prvom polugodištu 2015 g ostvarilo se 70,3% od planiranih prihoda i primitaka za 01-06/ 2015 godinu .
a) Značajan udjel ostvarenog u odnosu na planirano za 01-06/2015 ima prihod od poreza i to
u iznosu 1. 762.873 ili 111,93% od plana.
b) 100% udio ostvarenog u odnosu na planirano za 01-06/ 2015g. imaju primljene pomoći i to
100.000 kn.
c) Ostvarenje prihoda od imovine iznosi 453.299 kn tj. 95,07% od planiranog,
d) Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima iznose 1.071.342 kn, što je 52,84% u odnosu na planirano,
e) Kazne i ostali prihodi imaju ostvarenje 68.113 kn što je 157,49% više od postavljenog šestomjesečnog
plana za 2015 g.
f) Prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani su za 2015 g. u iznosu 350.000 kn, a ostvarenje
za 01-06/2015 je 198.110 kn što je 56,6% od plana.
g) Primici od zaduživanja planirani su za period 01-06/2015 u iznosu 625.000 kn, a nisu se ostvarili u tom razdoblju.
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RASHODI – planirani i ostvareni
Planirani su rashodi i izdaci ukupno za 2015 g. u iznosu od 10.395.120, a ostvareni u razdoblju 01-06/2015
u iznosu 3.836.084 kn što iznosi 73,8% od plana .
Ostvareni manjak iznosi 182.346 kn, a ostvareni višak iz 2014 g. pokriva manjak prvog polugodišta 2015. godine
te preostaje višak u iznosu 263.815 kn za raspolaganje u idućem razdoblju do kraja 2015.
2.2. Udio realiziranih rashoda u odnosu na planirane za 2015 godinu:
a) rashodi za zaposlene iznose 101,61% ili 622.264 kn
b) materijalni rashodi 112,41% tj. 1.640.206 kn,
c) financijski rashodi 76,42% ili 84.061 kn,
d) rashodi za dane pomoći iznose 0 kn, a planirano je 10.000 kn
e) naknade građanima 115,98% tj. 114.240 kn,
f) ostali rashodi 77,30% ili 583.642 kn,
g) rashodi za neproizvedenu dugotrajnu imovinu 15,83% tj. 213.750 kn,
h) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36,75% ili 28.478 kn,
i) rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini iznose 68,48% ili 378.360 kn, a
j) izdaci za otplatu zajmova 99,18% ili 171.080 kn.

2)OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA (PO PROGRAMIMA)
Sukladno Zakonu o proračunu Posebni dio Proračuna realizira se kroz programe u okviru razdjela 001
Jedinstveni Upravni odjel. Rashodi i izdaci ukupno iznose 5.197.560 kn, a raspoređeni su po programima u 2015.

001 Jedinstveni upravni odjel
2000 JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
2010 program dječji vrtić u privatnom
vlasništvu
2020 razvoj civilnog društva
2030 program organiziranja i
provođenja zaštite i spašavanja
2040 program socijalne skrbi
2050 program zdravstvo
2060 program održavanja komunalne
infrastrukture
2070 program prostorno uređenje i
unaprjeđenje stanovanja
2080 program razvoja i upravljanja
kapitalnom infrastrukturom i objektima

cilj programa
osiguranje izvršavanja zadataka tijela
općinske uprave

postotak
ostvarenja
100,06

odgoj, naobrazba i skrb o djeci predškolskog
uzrasta

85,51

udruživanje građana na razvijanju
stvaralaštva, njegovanje baštine, kulture,
uključivanje mladih u sport itd.

30,52

poboljšanje sigurnosti građana i imovine
osiguranje sredstava za potrebe socijalno
ugroženih osoba
sufinanciranje zdravstvene djelatnosti
odvijanje djelatnosti održavanja javnih
površina i sl
izrada planova, programa, projekata i studija
građenje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture,
financiranje izgradnje vodovodne i
kanalizacijske mreže,
asfaltiranje površina, zaštita okoliša i ostala
ulaganja.

0
5
110,38
0
81,53
48,53

58,45

8. Višak/manjak proračuna.
Pročelnica konstatira kako je vijećnik Joško Ferara ušao u vijećnicu u 9.20 sati.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Polugodišnji
izvještaj o realizaciji Proračuna Općine Tribunj za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. te
Zaključak o prihvaćanju koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 4)
Pročelnica je navela kako je Općinsko vijeće donijelo dvije Odluke o uvjetima kretanja vozila s
posebnom dozvolom u ulicama Badnje, Donja Riva, Punta i Gornja riva u Tribunju, „Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije br oj 5/15 i Službeni glasnik Općine Tribunj broj 01/15. , te je ova odluka
zapravo pročišćeni tekst te dvije odluke.
Obzirom da nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluke o
uvjetima kretanja vozila s posebnom dozvolom u ulicama Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u
Tribunju koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5)
Davorka Brajković obrazložila je prijedlog Odluke. Naime, načelnik Općine Tribunj je temeljem
ovlaštenja iz članka 20. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima uputio poziv na dostavu
ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u smislu
označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području Općine Tribunj na temelju
ugovora za 2015. i 2016. godinu, i to slijedećim gospodarskim subjektima:
-

„CRTORAD“ d.o.o., Varaždinska ulica odvojak III, 42 000 Varaždin,
„CESTE ŠIBENIK“ d.o.o., Velimira Škorpika 27, 22 000 Šibenik,
„STINA ŠIBENIK“ d.o.o., Žaborička 3, 22 000 Šibenik i
„VG-PRAVAC“ d.o.o., Donje Gorete 1, Kadina glavica, 22 322 Ružić.

Po upućenom pozivu, do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda, zaprimljena je samo jedna
(1) ponuda i to ponuda trgovačkog društva „CESTE ŠIBENIK“ d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Velimira
Škorpika 27.
Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako ponuda dostavljena od strane trgovačkog društva
„CESTE ŠIBENIK“ D.O.O. sa sjedištem u Šibeniku, Velimira Škorpika 27, ispunjava sve uvjete određene
Postupkom prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne
signalizacije na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2015. i 2016. Godinu.Sukladno
navedenome, Stručno povjerenstvo je u Zapisniku o pregledu ponuda pristiglih za povjeravanje
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obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja
horizontalne i vertikalne signalizacije na temelju ugovora na području Općine Tribunj za 2015. i 2016.
godinu, predložilo Općinskom vijeću Općine Tribunj da se obavljanje predmetne komunalne
djelatnosti na temelju ugovora povjeri trgovačkom društvu „CESTE ŠIBENIK“ D.O.O. sa sjedištem u
Šibeniku.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o odabiru
osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u smislu
označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na temelju ugovora na području
Općine Tribunj za 2015. i 2016. Godinu koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 6)
Davorka Brajković navela je kako je u samom obrazloženju prijedloga Odluke naveden razlog
raskidanja Ugovora o koncesiji. Naime, koncesionar Dimnjačar d.o.o. iz Varaždina nije se pridržavao
odredbi ugovora, u potpunosti oglušio na veći broj dopisa upućenih od strane Općine Tribunj kojima
ga se pozivalo da dostavi valjano jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji te plati dospjelu
nepodmirenu godišnju naknadu za koncesiju za 2014. godinu. Jedinstveni upravni odjel mu je dana
15. svibnja 2015. godine, a sve temeljem odredbe članka 47. stavka 3. Zakona o koncesijama, uputio
obavijest o namjeri jednostranog raskida Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova te
mu odredio primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.
Koncesionar je nakon primitka obavijesti o namjeri jednostranog raskida Ugovora o koncesiji uputio
dopis Općini Tribunj u kojemu je naveo da zbog financijskih poteškoća i blokade računa nije bio u
mogućnosti pravodobno izvršavati svoje dospjele obveze plaćanja godišnje naknade za koncesiju te
da će dospjeli dug sa pripadajućim kamatama podmiriti u najkraćem roku. Nakon zaprimanja dopisa
koncesionara, Općina Tribunj je dopisom od 29. svibnja 2015. godine zatražila od koncesionara
dostavljanje bjanko zadužnice na iznos do 5.000,00 kuna kao instrumenta osiguranja naplate
naknade za koncesiju.
Budući da koncesionar ni ovaj put nije dostavio traženu bjanko zadužnicu niti bilo kakvo očitovanje, a
kako i pored svih opomena i obavijesti upućenih od strane Jedinstvenog upravnog odjela (posljednja
opomena pred ovrhu i raskid Ugovora upućena je dana 10. srpnja 2015. godine) i dalje nije platio
dospjelu nepodmirenu godišnju naknadu za koncesiju, tako je potrebno nastaviti postupak
jednostranog raskida Ugovora o koncesiji te podredno provesti naplatu dospjelog nepodmirenog
potraživanja prisilnim putem. Uz sve navedeno, svjedočili smo i nezadovoljstvu korisnika
dimnjačarskih usluga čije su se primjedbe u najvećem broju odnosile na pokušaje nasilnog ulaska u
domove te općenito nepriličnog ponašanja u pogledu kontakta s korisnicima kojima je prijetio i
novčanim kaznama. Zbog svih gore navedenih razloga, a budući da se koncesionar nije očitovao na
zadnju opomenu pred ovrhu i raskid Ugovora o koncesiji niti je dostavio traženi instrument
osiguranja naplate godišnje naknade za koncesiju, Općina Tribunj kao davatelj koncesije ovlaštena je
jednostrano raskinuti Ugovor.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 7)
Načelnik je naveo kako je navedeni prijedlog vezan uz prodaju dijela nekretnine na predjelu
Podvrh. Gosp. Ištvanić podnio je zahtjev za otkup dijela čest. zem. 146/91 i dio kat.čest.146/42.
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Napravljene su dvije procjene vrijednosti nekretnine od strane sudskih vještaka i to gosp. Marka
Raića i Damira Alfieria.
Prema procjeni tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta u Tribunju čest. zem. 146/91 (dio), k.o.
Tribunj te dio čest.zem. 146/42 k.o. Tribunj, od 15. svibnja 2015. godine (Klasa: 944-01/15-02/9,
Urbroj: 378-15-1) izrađene od strane stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva i procjenitelja
zemljišta dipl. ing. građ. Marka Raiča iz Šibenika prema kojoj se naknada za dio k.č.z. 146/91, k.o.
Tribunj, površine 45m², te dio čest.zem. 146/42 površine 6.00m² utvrđuje kako slijedi:
OZNAKA ČEST. ZEM.
dio čest. zem. 146/91 k.o. Tribunj

POVRŠINA (m²)
45,00

JED. CIJENA (kn/m²)
1.600,00

UKUPNO
72.000,00

dio čest.zem. 146/42 k.o. Tribunj

6.00

1.800,00

10.800,00

UKUPNO:

51,00

82.800,00

Prema Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine za dio čest. br. 146/91, k.o. Tribunj te dio čest.zem.
146/42 od 07. srpnja 2015. godine (Klasa: 944-01/15-02/10, Urbroj: 378-15-1) izrađenom od strane
stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva dipl. ing.građ. Damira Alfieria iz Šibenika, prema
kojemu je sadašnja prometna – tržišna vrijednost predmetnog zemljišta utvrđena:

OZNAKA ČEST. ZEM.
dio čest. zem. 146/91 k.o. Tribunj

POVRŠINA (m²)
45,00

JED. CIJENA (kn/m²)
1.550,00

UKUPNO
69.750,00

dio čest.zem. 146/42 k.o. Tribunj

6.00

1.550,00

9.300,00

UKUPNO:

51.00

79.050,00

Nakon toga prešlo se na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGALSNO donosi odluka o
prodaji dijela nekretnine čest. zem. 146/91, k.o. Tribunj, te dijela čest.zem. 146/42 k.o. Tribunj u
vlasništvu Općine Tribunj Damiru Ištvaniču te da se kao prodajna cijena uzima procijenjena tržišna
vrijednost građevinskog zemljišta u iznosu od 1.600,00 kuna po m², odnosno 1.800,00 kuna po m²
što ukupno iznosi 82.800,00 kuna, utvrđena od strane stalnog sudskog vještaka za područje
graditeljstva dipl. ing. građ. Marka Raiča iz Šibenika, kao utvrđena veća kupoprodajna cijena.
Odluka o prodaji dijela nekretnine prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 8)
Pročelnica je navela kako poštovanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine
Tribunj nadzire Etičko povjerenstvo. Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i
razrješuje općinski načelnik Općine Tribunj. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda
osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može
biti zaposlenik. Jedan član Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda članova Općinskog vijeća, a jedan
član iz reda zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj.
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Nakon toga Alen Tomažin je u ime Kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a predložio da se u Etičko
povjerenstvo iz redova Općinskog vijeća imenuje Dijana grubelić.
Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi odluka da se u
Etičko povjerenstvo Općine Tribunj, iz redova članova Općinskog vijeća Općine Tribunj, imenuje
Dijana Grubelić.

Ad 1)
Davorka Brajković navela je kako je ovom odlukom bilo potrebno uskladiti odredbe Statuta i
odredbe Odluke o javnim priznanjima.
U Statutarnoj Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/15) članak 1. se briše .Ostali članci Statutarne odluke o izmjenama
i dopunama Statuta Općine Tribunj ostaju i dalje na snazi.

Navedenim člankom bilo je propisano kako se uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled
i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuju posebnom
odlukom općinskog načelnika. Dakle taj članak se briše dok ostali članci ostaju i dalje na snazi.
Kako nije bilo primjedbi prešlo se na glasovanje.
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Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Statutarna
odluka o izmjenama Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj koja se
prilaže ovom zapisnik i čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završena u 9.30 sati.

Zapisnik sastavila:

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Sanja Kumanović Stipaničev

Dijana Grubelić

