PRIJEDLOG ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ ODRŽANE
05.STUDENOGA 2013. U 10.00 SATI
U PROSTORIJAMA KULTURNOG CENTRA TRIBUNJ

Sjednica je započela u 10.00 sati.
Nazočni:
Vijećnici: Dijana Grubelić, Vlado Grubišin, Renato Ferara, Alen Tomažin, Filip Bolanča, Goran
Jabuka, Zdravko Perkov, Tome Butko, Joško Ferara, Ksenija Mandarić.
Sjednici prisustvuju: Slobodan Ukić, zamjenik načelnika i Sanja Kumanović Stipaničev,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Ispričani: Vijećnica Lucija Cvitan i Damir Pilipac, načelnik Općne Tribunj.
Nakon izvršene prozivke konstatira se kako se sjednici odazvalo deset (10) vijećnika što
čini punovaljani kvorum te se može nastaviti sa sjednicom.
Nakon toga predsjednica vijeća otvara sat vijećničkih pitanja.
Vijećnik Zdravko Perkov postavio je pitanje načelniku i zamjeniku načelnika. Obzirom da je
načelnik ispričan moli odgovor u pisanom obliku ili na sljedećoj sjednici. Naime, zanima ga čemu
pravljenje spletki osobama koje su uzele uljaru, zanima ga iz kojih pobuda načelnik to radi. Također ga
zanima je li i zamjenik načelnika u tim spletkama. Navodi kako ima saznanja kako je načelnik u nekoliko
navrata zvao stečajnog upravitelja PZ Tribunj i tražio da se ne produži ugovor momcima koji su uzeli
uljaru. Smatra kako je to izvan svake pameti i mišljenja je da bi bilo u redu od načelnika da odgovori
zašto to radi. Od zamjenika načelnika traži da se izjasni sudjeluje li u tome.
Zamjenik načelnika naglašava kako samo može djelomično odgovoriti na pitanje. Smatra kako
nije dobro kazati da netko radi nekakve spletke. Dapače, naglašava kako nitko ne radi nikakve spletke.
On može samo reći stav Hrvatske seljačke stranke po pitanju prerade maslina i ljudi koji vrše preradu a,
a što se tiče najma misli da o tome ne može govoriti budući da nije upoznat sa sadržajem ugovora. Misli
da bi bilo suludo izvršiti bilo kakovu radnju da se prerada sada ukine, odnosno dok traje prerada
maslina. Navodi kako je Predsjedništvu HSS-a prije nekoliko dana donijelo jednoglasno stav da se
omogući ljudima koji vrše preradu da je izvrše do kraja.

Tribunj.

Nakon toga prešlo se na usvajanje prijedloga zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine

Kako nije bilo primjedbi na prijedlog zapisnika prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja zapisnik sa
4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj održane 17. listopada 2013. godine.
Nakon toga predsjednica je pročitala sjedeći prijedlog dnevnog reda 5. sjednice Općinskog vijeća.
1. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Tribunj,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine
Tribunj.
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te zatražila od vijećnika da se očituju o predloženim točkama te iznesu prijedloge izmjena i nadopuna
predloženog dnevnog reda.
Kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO usvaja sljedeći dnevni
red 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:
1. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području Općine Tribunj,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
Općine Tribunj.
Ad 1)
Zamjenik načelnika navodi kako se ova odluka usklađuje s Vodovodom i odvodnjom. U njoj se
nalaze neke novine te kao primjer navodi članak 16. koji kaže da vlasnik ili zakoniti posjednik
poljoprivrednog zemljišta može priključiti poljoprivredno zemljište na javnu vodoopskrbu, a u svrhu
navodnjavanja. Navodi kako je Vodovod to prihvatio iako je bilo i drugih razmišljanja. Nadalje, navodi
kako se u članku 9. kaže tko sve može ishoditi takvu mogućnost (OPG, polj.zadruga, obrt za
poljoprivredu, d.o.o. registrirano za obavljanje poljop.djelatnosti). Naglašava kako više nema naknade
za priključenje, ona je ukinuta, a iz nje se prije financirala izgradnja i sanacija mreže. Podsjeća vijećnike
kako je prije nekoliko godina naknada za priključenje iznosila 7.000,00 kn, zatim je smanjena na
1.800,00, a sada je ukinuta i kao takva ne postoji. Općina je ukidanjem ove naknade došla u situaciju da
više nema sredstava za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i odvodnje, te smatra da to će biti
problem. Mišljenja je da će trebati uvesti nekakvu naknada za razvoj, u ovom trenutku ne može govoriti
kakva će to naknada biti ali o tome će se morati razmišljati. Nadalje, navodi da smo do sada kod
izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje imali nacionalnu komponentu koja je otpadala na lokalnu
upravu, to je nekih 10-12%, i tih sredstva u budućem razdoblju više neće biti pa ćemo i tu morati uvesti
nekakvu naknadu. Navodi kako je u obrazloženju odluke sve detaljno objašnjeno.
Joška Feraru zanima koliko je ukupno sredstava godišnje prihodovala Općina s osnove
priključaka.
Zamjenik načelnik navodi da je bilo i do 50 priključaka godišnje, a u jednom periodu i više.
Joško Ferara misli da i to nije neki veliki novac.
Zamjenik načelnika navodi da sada postoje situacije u Općini da se na pojedinim mjestima
trebaju izvršiti radovi u dužini par stotina metara, a u ovom trenutku nema mogućnosti da se to napravi.
Navodi primjer da otprilike 100-njak metara mreže košta oko 100 000 kuna.
Zdravko Perkov naglašava da prilikom spajanja na sustav odvodnje oni koji su se u tom
trenutku priključili plaćali su od 1000 – 2000 eura za priključak, sada je to ukinuto, ali se pita od tog
vremena kada se sustav izgradio, da li je postojala obveza da se oni koji imaju uvjete priključe, odnosno
da li je određen vremenski period u kojem su se obvezni priključiti. Navodi da se kanalizacija napravila,
a iz Općine se ne poduzima ništa da se ljudi priključe, pita se kome je to u interesu, ništa se ne
poduzima, ispada da kolege vijećnici ništa puno ne komentiraju nego samo kako načelnik i zamjenik
načelnika donesu odluku dižu ruke. Navodi primjer kolektora u Zadru a i sam govori da je u početku bio
za taj sustav a sada smatra da sve to treba provjeriti.
Nadalje, zanima ga koliko Općina ima udjela u Vodovodu i odvodnji.
Pročelnica navodi kako će provjeriti taj podatak te mu dati odgovor.
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Zdravko Perkov smatra da sukladno tom podatku trebamo imati pravo na investicije od
vodovoda. Nadalje naglašava kako će na sljedećoj sjednici tražiti da se osnuje Povjerenstvo koje će
komunicirati s Gradom Vodice po pitanju razdiobe imovine. Smatra da vijećnici trebaju sudjelovati u
radu vijeća, to je obveza i dužnost.
U svezi pitanja kanalizacijskih priključaka pročelnica navodi kako će odmah dati odgovor.
Naime, na poluotoku se zna da su ostala tri objekta koja se nisu priključila na mrežu, to su UO Martell,
UO Basadura i župna zgrada u kojoj je smještena Pošta, Općina i Turistički ured. Za navedene objekte
su plaćeni priključci međutim pojavili su se određeni problemi. Konkretno problem zgrade u vlasništvu
župe je taj što Pošta postavlja pitanje plaćanja građevinskih radova te organizacije svog poslovanja dok
traju radovi. Nadalje, UO Martell je u najmu pa pretpostavljamo da vlasnik nije želio zatvoriti objekt
zbog radova, kod UO Basadura postoji tehnički problem, ali to može objasniti i vijećnik Bolanča, vlasnik
objekta. Što se tiče priključaka u Jurjevgradskoj ulici situacija je sljedeća. Postojao je stanoviti broj
priključaka za koje Općina nije imala podatke već samo nekakva saznanja putem trećih osoba. Naime,
na dio mreže koji je napravljen prije osnivanja Općine, na koji je priključena Marina Tribunj, izvršen je
stanoviti broj ilegalnih priključaka. Za preostali dio mreže koji je izgrađen kroz Jurjevgradsku ispuštena
su rješenja, djelomično su izvršeni i priključci tamo gdje su postojali uvjeti u trenutku izgradnje mreže.
Prije nekoliko dana naloženo je komunalnom redaru i inženjeru Dragi Kovaču da obiđu Jurjevgradsku
ulicu te utvrde stvarno stanje, naprave skicu priključaka i potrebnih radova za svaki objekt koji nije
priključen. Nakon što se utvrdi stvarno stanje odredit će se primjeren rok, vjerovatno do Uskrsa, do
kojeg će se svi obveznici koji do sada nisu priključeni morati spojiti na sustav, ukoliko za to postoje
uvjeti.
Ksenija Mandarć postoji li obveza priključenja i sankcije.
Pročelnica navodi kako je već u rješenju o priključenju utvrđena obveza i sankcija. Zamjenik
načelnika navodi kako je i ovom odlukom utvrđena obveza priključka.
Zatim je Filip Bolanča objasnio zbog čega njegov objekt nije spojen.Naime, nalazi se ispod
nivoa kanalizacije, zbog toga ima i poplave, možda bi se moglo riješiti preko pumpi, trebao bi rušiti pod i
ploču i tu se nalazi u nezgodnoj situaciji.
Zamjenik načelnika predlaže da se taj problem pokuša riješiti u dogovoru s nekim od inženjera
koji su radili na sustavu.
Nakon toga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se jednoglasno donosi Odluka o
priključenju na komunalne vodne građevine Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

Ad 2)
Zamjenik načelnika navodi kako je proveden natječaj, u proceduri je bilo sve u redu, dostavljeni
su svi dokumenti, najpovoljniji ponuđač bio je Crna ruža, koncesija je 13.000,00 kn.
Kako nije bilo daljnje rasprave prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi Odluka o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
pogrebnih poslova na području Općine Tribunj koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
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Ad 3)
Zamjenik načelnika iznio je prijedloge za sastav Vijeća i to:
- predstavnici Općine Tribunj
1. Nevesin Ferara
2. Nedjeljko Stipaničev,
3. Davorka Brajković.
te
4. Jadranka Fržop – pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj.
5. Ivana Skorić, predstavnica Lučke kapetanije.
Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja konstatira se kako se JEDNOGLASNO donosi odluka o
imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Tribunj u sljedećem sastavu:
a) predstavnici Općine Tribunj
1. Nevesin Ferara, Put Sovlje 19, Tribunj,
2. Nedjeljko Stipaničev, Ulica Bunari 9, Tribunj,
3. Davorka Brajković, Put Vida 22, Šibenik.
b) predstavnik županijskog upravnog odjela nadležnog
za poslove pomorstva
1. Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj.
c) predstavnik lučke kapetanije
1. Ivana Skorić, predstavnica Lučke kapetanije Šibenik

Sjednica je završena u 10.24 sati.
Zapisnik pripremila:

Predsjednica Općinskog vijeća

Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.polit.

Dijana Grubelić, nastavnik

Prijedlog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj
Stranica 4 od 4

