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ZAPISNIK
SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
Održane 19. studenog 2019. godine u Vijećnici Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne vijećnike i otvara 19. Sjednicu Općinskog vijeća te proziva
redom prisutne: Kristian Hlača, Robert Maršanić, Izabela Nemaz, Ivica Pilčić, Vanda Radetić – Tomić,
Danko Baćac, Vilim Žagar, Luka Zaharija, Franko Šuler, Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić, Ivan Radetić,
Martina Mičetić Davidić
Odsutni: Ervin Radetić, Marinko Linić
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, pročelnica JUO-a Gordana Tomas, voditeljica odsjeka za
financiranje i proračun Vesna Bruketa, zamjenik općinskog načelnika.
Zapisnik vodi: Boris Kovačić
Predsjednik Vijeća konstatira da je nazočan dovoljan broj vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu za usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća.
Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban, imenovani vijećnik upozorava da u Izmjenama proračuna nisu
osigurana dostatna sredstva za povećanje plaća Načelniku i njegovom zamjeniku. Također imenovani
vijećnik ukazuje da je on pozvao da se dođe na manifestaciju koja se je zvala „sjećanje na profesora
Josipa Silića“
Predsjednik vijeća uz dvije navedene izmjene koju su usvojene daje zapisnik s 18. sjednice na usvajanje,
zapisnik je usvojen, Vanda Radetić Tomić, Vilim Žagar i Danko Baćac nisu glasali, dok su ostali
vijećnici „ZA“.
1

Prelazi se na dnevni red, koji sadrži 36. točaka.
Predsjednik vijeća otvara raspravu za usvajanje Dnevnog reda, Ivoslav Ban predlaže da se povuče
njegova 3. točka s dnevnog reda budući da je napisao identičan amandman kao i što je ta točka.
Danko Baćac ukazuje da je 36. točaka previše za rad Vijeća, te daje sugestiju vezanu uz skidanje
zapisnika s interneta, odnosno ukazuje da je „skidanje“ istoga vrlo komplicirano. Predlaže da sve bude
u istom folderu te da se tako „skine“ sve odjednom.
Vijećnik Ivan Radetić dolazi na sjednicu u 18.19 sati.
Vijećnik Robert Maršanić se također slaže da ima previše točaka dnevnog reda, ali također ističe da to
nije uvijek tako. Imenovani vijećnik pohvaljuje nezavisnu listu i Vandu Radetić Tomić jer se ista
priprema za svaku sjednicu te njezina pitanja imaju smisla i konstruktivna su, isto tako je pokudio
Ivoslava Bana jer su njegove rasprave suprotne od vijećnice Vande Radetić Tomić. Vijećnik Ivoslav Ban
daje ispravak netočnog navoda jer se i on priprema za sjednice te smatra da ga se nema pravo ovako
prozivati.
Martina Mičetić Davidić dolazi na sjednicu u 18.23 sati.
Ana Marija se nadovezuje da je izlaganje vijećnika Roberta Maršanića bilo subjektivno.
Vanda Radetić Tomić ukazuje da Nezavisna lista više ne postoji, nego da su sada nezavisni vijećnici.
Imenovana vijećnica ukazuje da ovo nije prvi put da imamo „maratonsku sjednicu“, te da je nemoguće
da svi prisutni budu toliko vremena koncentrirani.
Više se nitko ne javlja za riječ.
Predsjednik Vijeća Luka Zaharija predlaže sljedeći

DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Donošenje Dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. god – izvjestitelj
pročelnica
2. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Jelenje za 2019. god – izvjestitelj pročelnica
3. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2019. god – izvjestitelj pročelnica
4. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019.
god- izvjestitelj pročelnica
5. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. god- izvjestitelj pročelnica
6. Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje
za 2019. godinu – izvjestitelj pročelnica
7. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Razvojnih programa za 2019. god – izvjestitelj
općinski načelnik/ voditeljica Odsjeka za proračun i financije
8. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. god .- izvjestitelj općinski
načelnik/ voditeljica Odsjeka za proračun i financije
9. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Jelenje za 2020. god. – izvjestitelj pročelnica
10. Donošenje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2020. god –
izvjestitelj pročelnica
11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. god – izvjestitelj pročelnica
12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2020. god – izvjestitelj
pročelnica
13. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. god – izvjestitelj
pročelnica
14. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2020. god –
izvjestitelj pročelnica
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15. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2020. god. – izvjestitelj pročelnica
16. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. god. –
izvjestitelj pročelnica
17. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2020. god – izvjestitelj pročelnica
18. Donošenje Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021 i 2022. godinu –
općinski načelnik/voditeljica Odsjeka za proračun i financije
19. Donošenje II. izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje – izvjestitelj
pročelnica
20. Usvajanje Izvješća os tanju prostora za razdoblje od 2015. do 2018. godine – pročelnica
21. Usvajanje Revizije Procijene opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija na području općine
Jelenje – izvjestitelj pročelnica
22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Jelenje za 2020. godinu –
izvjestitelj zamjenik načelnika
23. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom
uslugom na području općine Jelenje – izvjestitelj pročelnica
24. Donošenje Odluke o povjeravanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta u Podhumu – izvjestitelj
pročelnica
25. Donošenje Odluke o financiranju rada političkih stranaka za 2020. godinu – izvjestitelj
pročelnica
26. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine jelenje za 2020.
godinu- izvjestitelj pročelnica
27. Davanje Suglasnosti Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa
operacije 3.1.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – izvjestitelj pročelnica
28. Davanje Suglasnosti DVD-u Ivan Zoretić – Španac za provedbu ulaganja unutar tipa operacije
3.1.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
izvjestitelj pročelnica
29. Donošenje Plana djelovanja Općine Jelenje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu –
izvjestitelj pročelnica
30. Donošenje Pravilnika o postupku davanja prijedloga za dodjelu javnog priznanja i nagrada
sportašima i sportašicama Općine jelenje – izvjestitelj pročelnica
31. Usvajanje Ažuriranog Plana zaštite od požara na području općine Jelenje
32. Donošenje Odluke o visini novčane nagrade za javna priznanja sportašima, ekipama, zaslužnim
djelatnicima u sportu i sportašima za posebne uspjehe – izvjestitelj pročelnica
33. Donošenje Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba –
izvjestitelj pročelnica
34. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na području PGŽ u dijelu koji
se odnosi na nalaz i preporuke za Općinu Jelenje – izvjestitelj pročelnica
35. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko
zadužnice za kreditno zaduženje izgradnje – Modernizacija javne rasvjete
36. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko
zadužnice za kreditno zaduženje izgradnje – Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Jelenje
– Dražice“ u Dražicama i dogradnja školske sportske dvorane
Predsjednik vijeća daje Dnevni red na usvajanje, "PROTIV" su Ivoslav Ban i Danko Baćac, ODBIJAJU
GLASOVATI Vanda Radetić Tomić, Vilim Žagar i Ana Marija Vujić, ostali su „ZA“ (8 glasova)
Prelazi se na aktualni sat u kojem vijećnici imaju pravo postaviti po dva pitanja Načelniku.
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Za riječ se javlja Danko Baćac koji pitanje koje ima napismeno te ga tako i predaje, drugo pitanje
imenovanog vijećnika je zašto nije izdana dozvola za pošumljavanje u akciji „Posadi drvo ne budi panj“
Načelnik odgovara da ne izdaje dozvole, imenovani vijećnik dodatno pojašnjava pitanje vezano za
izdavanje dozvole, načelnik pojašnjava da su bila dva zahtjeva i da ne može odobriti nešto što nije točno
specificirano na što se odnosi, te da je postavljeno neutralno pitanje na što se nije mogla dati suglasnost.
Ivoslav Ban postavlja pitanje tko je urednik web stranice Općine Jelenje, načelnik odgovara da je on
urednik, imenovani vijećnik postavlja potpitanje zašto neki događaji nisu uvršteni na web stranicu a neki
jesu, načelnik odgovara da su svi događaji uvršteni. Drugo pitanje imenovanog vijećnika je zašto nije
bilo minute šutnje na svečanoj sjednici za poginule branitelje, načelnik odgovara da on nije vodio tu
sjednicu i da je bio propust.
Ana Marija Vujić postavlja pitanje što se poduzelo u vezi požurnica koje je poslala, te traži da joj se
napismeno odgovori na isto.
Vilim Žagar postavlja pitanje, da li je prodan muzej za koji je raspisan natječaj i što je u planu s istim i
drugo moli da mu se pisano dostavi koliko je općinu do sada koštao taj muzej kao i sva dokumentacija
vezana uz njega. Načelnik odgovara da nije prodan navedeni muzej.
Danko upozorava da mu se još nije odgovorilo u vezi njegovog pitanja za „Dubinu“.
Vanda Radetić Tomić ukazuje da je dobila odgovor vezano uz pitanje o komunalnoj naknadi za 54 dana,
a da je sada pročelnica rekla kako je rok 30 dana, također navodi još neke primjere u kojima nije dobila
odgovor u zakonskom roku, pa je pitanje zašto se ne dobivaju odgovori u zakonskom roku. Načelnik
odgovara da je pročelnica zabilježila i uzela u obzir sve ukazano. Drugo pitanje imenovane vijećnice,
prokišnjava krov u ambulanti a otvorena je pred dva mjeseca a u nju je uloženo 2 milijuna kuna pa je
zanima kako objašnjava to da krov prokišnjava, načelnik odgovara da je i njega mučilo to pitanje taj dan
kad se je dogodilo prokišnjavanje, da su bili električari, da je dogovoren nadzor i očevid s izvođačem i
da se je isti očitovao o svemu te se je saniralo, također ukazuje da su svi radovi zbog prokišnjavanja
napravljeni o trošak izvođača, uključujući prozore.
Nitko se više ne javlja za riječ te se prelazi na 1. točku dnevnog reda.

Točka 1. Dnevnog reda
Donošenje Dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godine –
izvjestiteljica pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 1. Dnevnog reda.
Nitko se ne javlja za riječ pa se prelazi na glasovanje za točku 1. Dnevnog reda.
Donošenje Dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu je usvojeno s 8
glasova „ZA“, „PROTIV“ (Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić, Danko Baćac) ODBIJAJU GLASOVATI
Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 2. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 2. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora izlaže kako je isti na 15. sjednici jednoglasno usvojio ovaj prijedlog.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban, koji navodi da ga zanima izgradnja igrališta i šetnice pa ga zanima na
koje se igralište i koju šetnicu misli s obzirom da je kraj godine, pročelnica pojašnjava da je šetnica
izgrađena uz Sušicu, Ivoslav Ban ukazuje da se ne može stavljati u prijedlog nešto što je već napravljeno.
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Imenovani vijećnik pita zašto nije navedeno koliki je iznos posebno za igralište a koliki posebno za
šetnicu a ne zajedno.
Danko Baćac postavlja pitanje kako je komunalni doprinos u 2 mjeseca narastao za 105 000 kuna,
također pita da li uređenje šetnice podrazumijeva postavljanje sprava, pita na što se odnosi izgradnja
nerazvrstane ceste, odnosno pita na koju nerazvrstanu cestu se misli. Pročelnica odgovara da su prihodi
narasli jer su poslane opomene radi dugovanja te da se stigle uplate pa je zato došlo do porasta, što se
tiče sprava da to ulazi u uređenje, što se tiče nerazvrstane ceste radi se o evidentiranju nerazvrstanih
cesta, evidentirano je osam novih cesta.
Nitko se više ne javlja za raspravu te se prelazi na glasanje.
Prijedlog donošenja III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje je prihvaćen s 9 glasova „ZA“ „SUZDRŽANI“ su Ivoslav
Ban i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATII Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 3. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2019. godini – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 3. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora izlaže da je isti jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivan Radetić te pita koji odvjetnički ured i koliki iznos je dobio u svezi T-com-a,
pročelnica odgovara da je to odvjetnički ured Katja Jajaš i da je isti dobio 30 posto od dobivenog iznosa.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban, kojeg zanima ogroman porast električne energije a bez suvislog
objašnjenja, pročelnica odgovara da je to zbog više pozicija javne rasvjete u proračunu.
Danko Baćac se nadovezuje te pita „zar godinu dana prije nego ćemo ući u modernizaciju mi smo na
električnu energiju potrošili 200 000 kuna“, pročelnica odgovara da je to točno jer se radi o postavljanju
rasvjete održavanju i svemu dodatnom vezanom uz isto, te da imamo i po dvije lampe dnevno prijavljene
koje ne rade. Danko Baćac pita od kuda povećanje od 150 000 kuna, pročelnica dodatno pojašnjava.
Ana Marija Vujić komentira kako su troškovi porasli a da se u njezinom dijelu sela lampe ne mijenjaju
baš često kao nekim ostalima.
Danko Baćac pita o kojim prihodima se radi, pojašnjava mu voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
Vanda Radetić Tomić također navodi da smo troškove vezane za struju u vrijeme blagdana znali i prije,
ukazuje kako ispada da smo 150 000 kuna potrošili na žarulje, pročelnica pojašnjava da je to sve
planirano, 250 000 kuna za održavanje javne rasvjete, a do povećanja je došlo jer koncesionar nije na
vrijeme dostavio račune i onda kada su računi stigli, došlo je do povećanja.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog donošenja III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2019. godini je prihvaćen s 8 glasova „ZA“, „SUZDRŽANI“ su Ana Marija Vujić,
Ivoslav Ban i Danko Baćac, „ODBIJAJU GLASOVATI“ Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar
Točka 4. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019.
godini – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 4. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban te navodi kako je on poslao amandman te objašnjava kakva je povećanja
tražio u istome.
Prelazi se na glasanje.
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Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019. godini
je prihvaćen s 9 glasova „ZA“, „SUZDRŽANI“ su Danko Baćac i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU
GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.

Točka 5. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 5. Dnevnog reda.
Robert Maršanić ističe kako je Odbor jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu je prihvaćen s 10 glasova „ZA“, SUZDRŽANA“ je Ana
Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.

Točka 6. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine
Jelenje za 2019. godinu – izvjestiteljica pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 6. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora navodi kako je isti jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za
2019. godinu je prihvaćen s 11 glasova „ZA“, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim
Žagar.

Točka 7. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama javnih potreba u kulturi obrazovanju i religiji
Pročelnica uvodno izlaže točku 7. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban koji navodi da se spominje drastično povećanje točke 2. te traži
pojašnjenje, pročelnica pojašnjava, vijećnik Ivoslav Ban pita za točku 6. koja navodi dogradnju školu i
napominje da se je za to već glasovalo prije te da mi je nejasno zašto je to na dva mjesta, pročelnica
odgovara dok Vesna Bruketa voditeljica Odsjeka za proračun i financije dodatno pojašnjava.
Danko Baćac navodi da mu je čudna točka 2., te pita zašto prozori nisu u programu održavanja,
pročelnica pojašnjava da je takav naziv pozicije.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog je usvojen s 8 glasova „ZA“, SUZDRŽANI“ su Danko Baćac, Ana Marija Vujić i Ivoslav
Ban, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar
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Točka 8. Dnevnog reda
Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu – izvjestitelj
općinski načelnik/ voditeljica Odsjeka za proračun i financije
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Vesna Bruketa, uvodno pojašnjava zašto je materijal
podijeljen tek neposredno prije sjednice.
Načelnik izlaže točku 8. Dnevnog reda.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Vesna Bruketa u ime odbora navodi kako je isti ovu točku
razmatrao na 8. sjednici te je ista prihvaćena.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban te postavlja pitanje koliko općina planira uložiti u izgradnju škole, Vesna
Bruketa odgovara na postavljeno pitanje, da se navedeno financiranje odnosno ulaganje sastoji iz više
izvora. Vijećnik Ivoslav Ban navodi kako rebalansom proračuna, odnosno niti ovim izmjenama nisu
predviđena dodatna sredstva da bi se mogle povećati isplate plaća općinskom načelniku i njegovom
zamjeniku.
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje vezano uz reciklažno dvorište, kaže da se na str. 17 navodi 4
milijuna kuna pa ga zanima o čemu se radi, pročelnica odgovara na pitanje te pojašnjava da je to
planirani ukupan trošak.
Predsjednik vijeća navodi kako postoje 3 amandmana, sva tri od Ivoslava Bana.
Prvi amandman – uvodno izlaže Ivoslav Ban.
Načelnik se očituje na uvodno izlaganje Ivoslava Bana te obrazlaže zašto se izloženi amandman ne
prihvaća.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se ne javlja za riječ, dok Ivoslav Ban i dalje inzistira na
usvajanju amandmana.
Prelazi se na glasanje.
Prvi amandman Ivoslava Bana se ne prihvaća, „ZA“ su glasali Vilim Žagar, Vanda Radetić Tomić,
Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, ostali su „PROTIV“ (8 glasova) Danko Baćac nije glasao jer je za
vrijeme izlaganja bio vani.
Drugi amandman – uvodno izlaže Ivoslav Ban.
Načelnik se očituje na uvodno izlaganje te pojašnjava zašto se amandman ne prihvaća.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se ne javlja za riječ, Ivoslav Ban i dalje inzistira da se
amandman prihvati.
Prelazi se na glasanje.
Drugi amandman Ivoslava Bana se ne prihvaća, „ZA“ su glasali Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić,
Vanda Radetić i Vilim Žagar, ostali su glasali „PROTIV“ (9 glasova)
Treći amandman – uvodno izlaže Ivoslav Ban.
Načelnik se očituje na izloženo te obrazlaže zašto se amandman ne prihvaća.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, te ukazuje da ako ima više vijeća da ima više mogućnosti za pitanja
načelniku te navodi kao primjer da se je ova sjednica mogla „razlomiti“ u dvije ili tri sjednice, Ivoslav
Ban se uključuje te navodi kako isplate za sjednice ne idu po automatizmu kako je to naveo predsjednik
vijeća, vijećnica Vanda Radetić Tomić se nadovezuje te ukazuje da su nezavisni vijećnici imali prijedlog
da se svi vijećnici odreknu naknada za sjednice te da se je to prihvatilo da se je moglo zasjedati na
tjednoj bazi.
Ivoslav Ban i dalje inzistira na usvajanju amandmana.
Prelazi se na glasanje za treći amandman.
Treći amandman Ivoslava Bana nije prihvaćen, „ZA“ su glasali Ana Marija Vujić, Ivoslav Ban, Vilim
Žagar, Vanda Radetić Tomić i Danko Baćac, ostali su „PROTIV“ (8 glasova)
Prelazi se na glasanje 8. točke Dnevnog reda.
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu je prihvaćen s 8 glasova
„ZA“ , „PROTIV“ su Ivoslav Ban i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić
Tomić i Vilim Žagar, Danko Baćac nije glasao jer je bio vani kada je bilo izlaganje.
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Točka 9. Dnevnog reda
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Jelenje
Pročelnica uvodno izlaže točku 9. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Ivoslav Ban te traži pojašnjenje za prihode za vodno gospodarstvo, pročelnica
odgovara.
Danko Baćac pita zašto su manji prihodi komunalnih doprinosa, pročelnica daje odgovor te pojašnjava
dodatne nejasnoće vezane uz izgradnju groblja. Imenovani vijećnik pita oznake nerazvrstanih cesta koje
su navedene u izlaganju, pročelnica odgovara da to ne zna napamet. Danko Baćac pita da li je do 2020.
god isfinancirano reciklažno dvorište, pročelnica odgovara da je ali da će biti prenesena sredstva.
Ivoslav Ban pita na što se odnose iznosi navedeni za nerazvrstane ceste, pročelnica odgovara da će biti
napravljen plan i da su sredstva rezervirana, imenovanom vijećniku nije jasno kako se već sada zna
višak prihoda vezan uz nerazvrstane ceste, pročelnica odgovara da postoje točne smjernice po kojima
se mora planirati višak prihoda, također pojašnjava pitanje vezano uz oborinsku odvodnju.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje
za 2020. godinu je prihvaćen s 10 glasova „ZA“, „SUZDRŽANA“ je Ana Marija Vujić, ODBIJAJU
GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 10. Dnevnog reda
Donošenje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2020. godini –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 10. Dnevnog reda.
Rober Maršanić u ime Odbora, odbor je jednoglasno prihvatio ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Danko Baćac pita zašto je smanjen odvoz otpada , pročelnica pojašnjava da je to zbog stupanja na snagu
Odluke o komunalnom otpadu, prema kojoj svaka obitelj može odvesti 3m3.
Ivan Radetić da li pod održavanje nerazvrstanih cesta spada i čišćenje od snijega, pročelnica odgovara
da spada ad to i piše u obrazloženju.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2020. godini je
prihvaćen s 9 glasova „ZA“, „PROTIV“ su glasali Ivoslav Ban i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU
GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 11. Dnevnog reda
Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 11. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja Danko Baćac te traži pojašnjenje što znači „sport city“ pročelnica odgovara da je to
sportski centar odnosno da se to odnosi na dogradnju igrališta u Dražicama.
Ivoslav Ban ukazuje da bi se trebao koristiti hrvatski jezik u službenim dokumentima.
Prelazi se na glasanje.
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Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu je usvojen s 8 glasova „ZA“, „PROTIV“
je Ana Marija Vujić, „SUZDRŽANI“ su Ivoslav Ban i Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI
Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.

Točka 12. Dnevnog reda
Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2020. godini – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 12. Dnevnog reda.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2020. godini je prihvaćen s 10
glasova „ZA“, „PROTIV“ je Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić
Tomić

Točka 13. Dnevnog reda
Donošenje programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. godini – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 13. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, Ivoslav Ban ukazuje da se zamrzavaju sredstva za djelovanje udruga
i da to nije u redu i da bi trebalo te iznose povećavati.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. godini je usvojen s 9
glasova „ZA“, „PROTIV“ je Ivoslav Ban, „SUZDRŽAN“ je Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI
Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić

Točka 14. Dnevnog reda
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2020. godinu –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 14. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora ukazuje da je isti ovu točku dnevnog reda jednoglasno prihvatio.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2020. godinu je
prihvaćen s 11 glasova „ZA“ , ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.

Točka 15. Dnevnog reda
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2020. godinu – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 15. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora, odbor je jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu, Danko Baćac pita kako stojimo s IV. Izmjenama i dopunama
prostornog plana, pročelnica odgovara da je u tijeku te dodatno pojašnjava.
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Ivoslav Ban ukazuje da se ovdje navedeni postotak ne poklapa s postotkom iz urbanističkog plana,
pročelnica dodatno pojašnjava.
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađeni zgrada u
prostoru za 2020. godinu je prihvaćen s 11 glasova „ZA“ , ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić
Tomić i Vilim Žagar.

Točka 16. Dnevnog reda
Donošenje Programa građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 16. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora izlaže kako je isti jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Danko Baćac ukazuje da se spominju spremnici za sortiranje otpada te pita da li će to biti isti spremnici
kao i za mješoviti otpad, privatni ili na javnom prostoru, načelnik odgovara da će to biti privatni i da to
ide preko Čistoće.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
prihvaćen je s 11 glasova „ZA“, ODBIJA GLASOVATI Vilim Žagar, Vanda Radetić Tomić je izašla
pa nije glasala.

Točka 17. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 17. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Ivoslav Ban smatra da je došlo do proceduralne pogreške, jer smatra da se ne može GLASOVATIi za
izvršavanje Proračuna a da prije toga nije izglasan Proračun, pročelnica odgovara odnosno pojašnjava
zašto je ova točka prije izglasanog Proračuna.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu je prihvaćen s 8 glasova
„ZA“; „SUZDRŽANI“ su Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić, Danko Baćac, ODBIJA GLASOVATI
Vilim Žagar, Vanda Radetić Tomić je izašla pa nije glasala.

Točka 18. Dnevnog reda
Donošenje Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. godinu i 2022.
godinu – općinski načelnik / voditeljica Odsjeka za proračun i financije
Načelnik uvodno izlaže točku 18. Dnevnog reda.
Budući da nema Marinka Linića, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Vesna Bruketa, u ime
Odbora navodi kako je ova točka razmatrana na Odboru, te je ista prihvaćena, također voditeljica
Odsjeka za proračun i financije pojašnjava zašto je materijale dala u ponovljenom tiskanom obliku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
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Ivoslav Ban se javlja za riječ te navodi kako je sadašnja vlast dovela odnosno će dovesti Općinu Jelenje
na prosjački štap, također ukazuje kako ovdje ima puno „titoljubaca“. Imenovani vijećnik ukazuje da će
općina sljedećih deset godina morati vraćati kredit ukoliko se izlagano usvoji.
Vanda Radetić Tomić pita da li se je netko javio na savjetovanje koja raspisuje općina koja su zakonski
obavezna, pročelnica odgovara da je bilo odaziva. Imenovana vijećnica pita koliko će se platiti kredit za
školu sveukupno, pročelnica odgovara da može reći samo koliko je planirano da će iznositi navedeni
kredit, odnosno 16 milijuna i 308 tisuća kuna, te ukazuje na vrlo povoljnu kamatu. Imenovana vijećnica
isto pitan je postavlja i za javnu rasvjetu, pročelnica odgovara da je za spomenuto još manja kamata te
navodi koliko će iznositi kredit za javnu rasvjetu.
Danko Baćac pita koliko godina ćemo vraćati kredit za školu a koliko za javnu rasvjetu, pročelnica
odgovara 10 godina i školu i rasvjetu.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. godinu i 2022. godinu
je prihvaćen s 8 glasova „ZA“. „PROTIV“ su Ivoslav Ban i Ana Marija Vujić, „SUZDRŽAN“ je
Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić, Predsjednik vijeća
konstatira da je Proračun Općine Jelenje za 2020. godinu donesen.

Točka 19. Dnevnog reda
Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 19. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivoslav Ban iskazuje primjedbu na pravopis da li je središnji ured „sport“ ili „šport“, te ukazuje na
propuste u sadržaju.
Danko Baćac daje sugestiju da bi se kod izmjena trebali dobivati i stari materijali da se lakše prati gdje
je došlo do izmjena.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje je prihvaćen s 9 glasova
„ZA“, PROTIV“ je Ivoslav Ban, „SUZDRŽANA“ je Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI
Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.
Martina Mičetić Davidić u 22.00 h napušta sjednicu.

Točka 20. Dnevnog reda
Usvajanje Izvješća o stanju prostora za razdoblje od 2015. do 2018. godine – izvjestitelj
pročelnica

Pročelnica uvodno izlaže točku 20. Dnevnog reda.
Robert Maršanić navodi kako je Odbor jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivoslav Ban navodi kako je u ovom materijalu našao puno grešaka, te da ga smeta da se ne može riješiti
problem ceste Lopača – Grohovo, također ga smeta da se ne govori o distribuciji plinova, razočaran je i
navodima što se napravilo u navedenom periodu, kao da prije toga nitko ništa nije radio, navodi i kako
je zaboravljena katastarska izmjera, ukazuje i na krivi broj led lampi koje su navedene. Imenovani
vijećnik da se na stranici općine pod rubrikom „kultura“ ne spominje uopće Ogranak matice hrvatske u
Jelenje.
Danko Baćac ukazuje da je prekratko vrijeme za proučavanje materijala za sjednicu.
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Ivan Radetić pita koliko je plaćeno izrađivaču dokumenata za Općinu Jelenje, te pita da li će se proširiti
poslovne zone, te dodatno pojašnjava zašto misli da bi se te zone trebale proširiti, pročelnica odgovara
da je plaćeno oko 20 000 kuna za izradu dokumenata, načelnik dodatno pojašnjava da se radi o izvješću
o stanju u prostoru.
Danko Baćac pita koja je k1 Lopača, na što se to odnosi, Ivan Radetić pojašnjava da se vidi na slici na
što se misli.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Izvješća o stanju prostora za razdoblje od 2015. do 2018. godine usvojen je s 8 glasova
„ZA“, „SUZDRŽANI“ su Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i
Vanda Radetić Tomić

Točka 21. Dnevnog reda
Usvajanje Revizije Procijene opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija na području općine
Jelenje – izvjestitelj pročelnica

Pročelnica uvodno izlaže točku 21. Dnevnog reda.
Robert Maršanić navodi kako je Odbor ovu točku jednoglasno prihvatio.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivoslav Ban navodi kako mu nije jasno „zašto se naš dvd zove kako se zove“, predsjednik vijeća mu
odgovara da to nije tema ove točke. Imenovani vijećnik kako brojke navedene u materijalima za ovu
točku nisu u skladu sa stvarnim brojem.
Danko Baćac navodi kako ga zanima, da li bi trebali imati magistralni plinovod budući da se isti ne
spominje, pročelnica odgovara da je MUP dao odobrenje za navedeno.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Revizije Procijene opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija na području općine Jelenje
je prihvaćen sa 7 glasova „ZA“ „SUZDRŽANI“ su Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić i Danko Baćac,
ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić I Vilim Žagar.

Točka 22. Dnevnog reda
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Jelenje za 2020. godinu –
izvjestitelj zamjenik općinskog načelnika

Zamjenik općinskog načelnika uvodno izlaže točku 22. Dnevnog reda.
Robert Maršanić ukazuje kako je Odbor jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivoslav Ban pita zašto je cijena jedne vježbe 4.000 kuna, na šta se to potroši, te mu nije jasno redovito
ažuriranje podataka dokumenata, pročelnica pojašnjava o čemu se radi.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Jelenje je prihvaćen sa 7 glasova
„ZA“, „SUZDRŽANI“ su Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić
Tomić, Vilim Žagar, Danko Baćac također nije glasao je nije pročitao materijale za ovu točku.

12

Točka 23. Dnevnog reda
Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom
na području općine Jelenje – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 23. Dnevnog reda.
Rober Maršanić u ime Odbora ukazuje kako je isti ovu točku Dnevnog reda jednoglasno prihvatio.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Danko Baćac zanima ga datum u prijedlogu, pročelnica odgovara da je došlo do pogreške. Imenovani
vijećnik, pita zašto se sve potkategorije plaćaju isto, odnosno zašto isto npr. Plaćaju škole i vrtići kao i
banka, također mu nije jasna podjela po kategorijama, pita i da li se spremnik može zamijeniti za veći
ili manji spremnik, pročelnica pojašnjava da su potkategorije propisane uredbom o gospodarenju
komunalnim otpadom, što se tiče pražnjenja to će organizirati Čistoća.
Ana Marija Vujić se nadovezuje na problematiku s Čistoćom, ukazuje da je bila u Čistoći i da se ne
može spremnik zamijeniti za mani ali da će postojati možda ta mogućnost kada se krene s odvozom.
Pročelnica pojašnjava da se još ne zna cijena varijabilnog pražnjenja.
Vanda Radetić Tomić pita tko je odredio cijenu fiksnog dijela od 32, 22kn, pročelnica odgovara da je to
izračunato temeljem odvoza ukupnog komunalnog otpada podijeljeno s brojem pražnjenja i brojem
mještana, te je na taj način dobivena fiksna cijena.
Ivoslav Ban traži pojašnjenje što znači fiksno, i da li je paušal isti za sve općine, pročelnica odgovara
da je za sve isto.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na
području općine Jelenje je prihvaćen sa 7 glasova „ZA“, SUZDRŽANI“ su Ana Marija Vujić, Ivoslav
Ban i Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 24. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o povjeravanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta u Podhumu – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 24. Dnevnog reda.
Robert Maršanić u ime Odbora ukazuje da je isti ovu točku Dnevnog reda jednoglasno prihvatio.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Danko Baćac pita da li postoji naknada vezano uz ovu točku Dnevnog reda, te da li ima garancija za
imovinu, ukazuje da bi trebalo predati neku zadužnicu odnosno neku garanciju uzimajući u obzir da će
se potrošiti velika količina novaca, načelnik odgovara na postavljeno pitanje vezano uz naknadu.
Nastavlja se rasprava u koju se uključio i predsjednik vijeća. Vilim Žagar pita tko će kontrolirati
odlaganje otpada, načelnik i pročelnica pojašnjavaju da se moraju imati osobne iskaznice prilikom
odlaganja, a dopušta se odlaganje samo mještanima, načelnik također pojašnjava što se tiče garancije da
će biti definirano ugovorom.
Ivoslav Ban pita zašto se ne može raspisati natječaj pa tko ponudi najbolje uvjete da mu se da na
upravljanje Reciklažno dvorište, odnosno zašto bi to direktno morala biti Čistoća, načelnik odgovara da
nema interesa drugih.
Ana Marija Vujić navodi da je premala kontrola jednom godišnje da se kontrolira da li je sve kako je
dogovoreno.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta u Podhumu je prihvaćen sa 7
glasova „ZA“, „PROTIV“ je Ana Marija Vujić, „SUZDRŽANI“ su Danko Baćac i Ivoslav Ban,
ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar
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Točka 25. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o financiranju rada političkih stranaka za 2020. godinu – izvjestitelj
pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 25. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Danko Baćac navodi kako je u članku 1. navedena 2019. godina, pročelnica pojašnjava da je kriva
godina navedena, da treba biti navedena 2020. godina.
Vanda Radetić Tomić navodi da ispada da se SDP-u i HNS-u i HSS-u isplaćuje 6.000,00 kn, te moli
objašnjenje kako je to moguće u toj formi budući da nema predstavnika od nekih navedenih stranaka,
pročelnica odgovara tj. pojašnjava članak 4. ove Odluke, predsjednik vijeća se nadovezuje te pojašnjava
da je SDP glavna stranka i da njima sve pripada. Predsjednik vijeća i Vanda Radetić Tomić nastavljaju
raspravu.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o financiranju rada političkih stranaka za 2020. godinu prihvaćen je s 9 glasova
„ZA“, „SUZDRŽANA“ je Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim
Žagar.

Točka 26. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Jelenje za 2020.
godinu – izvjestitelj pročelnice
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 26. Dnevnog reda.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Ivan Radetić daje sugestiju da je to moglo ostati kao što je bilo i prije.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Jelenje je prihvaćen s 8
glasova „ZA“, „PROTIV“ je Ivoslav Ban, „SUZDRŽANA“ je Ana Marija Vujić, ODBIJAJU
GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 27. Dnevnog reda
Davanje suglasnosti Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa
operacije 3.1.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 27. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Danko Baćac pita kako su čestice razbacane a nisu susjedne u vezi ove točke Dnevnog reda, pročelnica
pojašnjava da se radi samo o jednoj čestici, točnije čestici 15413, imenovani vijećnik također pita zašto
ne piše ništa o osiguranju vlastitih sredstava, načelnik odgovara na postavljanje pitanje odnosno
pojašnjava da 20 posto mora osigurati prijavitelj.
Načelnik na pitanje Ivana Radetića odgovara da se nikoga ne angažira već sami financiramo.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog suglasnosti Komunalnom društvu Jelene d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa operacije
3.1.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
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stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
prihvaćen je s 10 glasova „ZA“ , ODBIJA GLASOVATI Vilim Žagar, Vanda Radetić Tomić je
privremeno izašla pa nije glasala.

Točka 28. Dnevnog reda
Davanja Suglasnosti DVD-u Ivan Zoretić – Španac za provedbu ulaganja unutar tipa operacije
3.1.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 28. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Ivoslav Ban ukazuje kako mu nije jasno zašto u ovom programu ne piše ništa o napuštenom vatrogasnom
domu, predsjednik vijeća odgovara da to nije tema ovog projekta.
Danko Baćac pita koliko je bilo prijava, predsjednik vijeća odgovara da su bile dvije prijave.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog suglasnosti DVD-u Ivan Zoretić – Španac za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 3.1.1.
„ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ prihvaćen je a 8
glasova „ZA“, „PROTIV“ je Ana Marija Vujić, „SUZDRŽAN“ je Ivoslav Ban, ODBIJAJU
GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić

Točka 29. Dnevnog reda
Donošenje Plana djelovanja Općine Jelenje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 29. Dnevnog reda
Robert Maršanić u ime Odbora ukazuje kako je isti jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Ivoslav Ban ukazuje na buru koja je jedan od velikih problema na području Općine Jelenje, te govori da
će se na to posebno trebati paziti prilikom izgradnje reciklažnog dvorišta, odnosno kako taj prostor
zaštiti.
Danko Baćac skreće pozornost da su bile moguće samo dvije lokacije.
Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i prelazi se na glasanje.
Prijedlog plana djelovanja Općine Jelenje u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu je
prihvaćen sa 7 glasova „ZA“, „SUZDRŽANI“ su Danko Baćac,Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban
ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 30. Dnevnog reda
Donošenje Pravilnika o postupku davanja prijedloga za dodjelu javnog priznanja i nagrada
sportašima i sportašicama Općine Jelenje – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 30. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
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Ivoslav Ban navodi kako ovaj prijedlog slijedi Odluku koju smo donosili, te ukazuje da se je moglo
malo kontaktirati druge općine i gradove na koji način se ovo rješava.
Danko Baćac postavlja pitanje zašto nagradu ne može dobiti član vijeća ako je vrhunski sportaš.
Ivoslav Ban traži pojašnjenje članka 5., predsjednik vijeća odgovara da sportaš mora biti s područja
općine Jelenje
Vilim Žagar postavlja pitanje da li čovjek koji se bavi sportom mora biti u udruzi u Općini Jelenje,
pročelnica odgovara da ne mora.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Pravilnika o postupku davanja prijedloga za dodjelu javnog priznanja i nagrada sportašima
i sportašicama Općine Jelenje prihvaćen je sa 7 glasova „ZA“; „PROTIV“ su Ivoslav Ban, Ana
Marija Vujić i Danko Baćac, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić.

Točka 31. Dnevnog reda
Usvajanje ažuriranog Plana zaštite od požara na području općine Jelenje
Robert Maršanić ukazuje kako je Odbor jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Danko Baćac ukazuje da piše da za benzinske postaje kontaktiramo Inu, a da mi imamo Petrol a ne Inu,
pa ga zanima što je s tim, pročelnica odgovara da je došlo do pogreške i da će biti ispravak. Imenovani
vijećnik također ukazuje da u dokumentu piše Voplin, pročelnica odgovara da će biti ispravak da je došlo
do pogreške.
Vanda Radetić Tomić daje mišljenje u svezi ove točke Dnevnog reda, te navodi da ova točka nikako nije
za smijanje i podcjenjivanje.
Ivoslav Ban navodi da Općina Jelenje ima sirenu za uzbunjivanje i da je ta sirena van upotrebe, tamo
gdje se nalazi je beskorisna, predsjednik vijeća govori da će se uzeti u obzir navedena sugestija.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog ažuriranog Plana zaštite od požara na području općine Jelenje je usvojen sa 7 glasova
„ZA“, „SUZDRŽANI“ su Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić i Danko Baćac ODBIJAJU GLASOVATI
Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar.

Točka 32. Dnevnog reda
Donošenje odluke o visini novčane nagrade za javna priznanja sportašima, ekipama, zaslužnim
djelatnicima u sportu i sportašima/ekipama za posebne uspjehe – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 32. Dnevnog reda.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o visini novčane nagrade za javna priznanja sportašima, ekipama, zaslužnim
djelatnicima u sportu i sportašima/ekipama za posebne uspjehe je prihvaćen s 8 glasova „ZA“,
„SUZDRŽANI“ su Ivoslav Ban i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda
Radetić Tomić.

Točka 33. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba –
izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 33. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
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Danko Baćac ukazuje da mu nije jasno da nekome opraštamo nešto a vidimo samo inicijale i ne znamo
o kome se radi, pročelnica pojašnjava da ima zabrana iznošenja podataka, te ukoliko tražite takve
podatke da se mora potpisati izjava da se takvi podaci neće distribuirati dalje.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba je prihvaćen
sa 7 glasova „ZA“, „PROTIV“ je Danko Baćac, „SUZDRŽANI“ su Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban,
ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić

Točka 34. Dnevnog reda
Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području PGŽ u dijelu koji
se odnosi na nalaz i preporuke za Općinu Jelenje – izvjestitelj pročelnica
Pročelnica uvodno izlaže točku 34. Dnevnog reda.
Robert Maršanić navodi kako je Odbor jednoglasno prihvatio ovu točku Dnevnog reda, također su dali
jednu opasku koju čita Robert Maršanić a u svezi korištenja pomoćnog igrališta.
Budući da se nitko ne javlja za riječ prelazi se na glasanje.
Prijedlog Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području PGŽ u dijelu koji se
odnosi na nalaz i preporuke za Općinu Jelenje prihvaćen je s 8 glasova „ZA“, „SUZDRŽANI“ su
Danko Baćac i Ana Marija Vujić, ODBIJAJU GLASOVATI Vilim Žagar i Vanda Radetić Tomić

Točka 35. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko zadužnice
za kreditno zaduženje izgradnje – Modernizacija javne rasvjete
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 35. Dnevnog reda.
Budući da se nitko ne javlja za riječ prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko zadužnice za
kreditno zaduženje izgradnje – Modernizacija javne rasvjete je prihvaćen s 8 glasova „ZA“, PROTIV“
su Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar

Točka 36. Dnevnog reda
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko zadužnice
za kreditno zaduženje izgradnje – Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Jelenje –
Dražice“ u Dražicama i dogradnja školske sportske dvorane“
Pročelnica uvodno obrazlaže točku 36. Dnevnog reda.
Prelazi se na raspravu.
Prelazi se na glasanje.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku na potpisivanje bjanko zadužnice za
kreditno zaduženje izgradnje – Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u
Dražicama i dogradnja školske sportske dvorane“ je prihvaćen s 8 glasova „ZA“ , „SUZDRŽANI“
su Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, ODBIJAJU GLASOVATI Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar
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Pitanja i prijedlozi mještana
Ivoslav Ban pita da li je dogovorena zimska služba, pročelnica odgovara da je temeljem natječaja,
također pojašnjava da Općina Jelenje nije kupila opremu za održavanje.
Predsjednik vijeća čita pitanja koja je dobio od mještana, načelnik odgovara na postavljena pitanja.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje Vijećnicima na sudjelovanju i pozdravlja ih, te zaključuje 19. sjednicu
Vijeća Općine Jelenje u 23:40 sati

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

___________________
Boris Kovačić

__________________
Luka Zaharija
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