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MIŠLJENJE
Članovima Općinskog vijeća-OVDJE
Sukladno članku 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje daje se mišljenje na
prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća predlagateljice vijećnice
Vande Radetić Tomić.
Općinska vijećnica Vande Radetić-Tomić, ispred Kluba nezavisnih vijećnika podnijela je Općinskom
vijeću Općine Jelenje prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća (u daljnjem
tekstu: Poslovnik) dopunom odredbe članka 76.a koja glasi; „Vijećnicima kojima ne odgovara
elektronička dostava materijala koji se odnose na prijedlog Dnevnog reda, materijali se, na njihov
zahtjev, dostavljaju u tiskanom obliku”.
Vijećnica ističe da je odredba članka 76.a Poslovnika o radu citiram: „nedvojbeno su u suprotnosti sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Jelenje i samim
Poslovnikom o radu Općinskoga vijeća Općine Jelenje, što je utvrdilo i Ministarstvo uprave. Sporne
odredbe Poslovnika o radu Općinskoga vijeća Općine Jelenje stoga je potrebno otkloniti, zbog
čega i predlažemo usvajanje navedene Odluke.“ odnosno usvajanje predložene izmjene.
Također, u obrazloženju vijećnica se poziva na očitovanje Ministarstva uprave od 25. rujna 2019.
godine i 26. studenog 2019. godine te tvrdi citiram „oba očitovanja Ministarstvo je istaknulo kako
„nema zapreke da se vijećnicima koji se otežano služe tabletom, materijali za sjednice Općinskoga
vijeća dostave još i u tiskanom obliku” Ministarstvo je pritom posebno istaknulo „neospornu
činjenicu da tijela jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati ostvarivanje prava i obveza članova
predstavničkih tijela te im omogućiti nesmetano i djelotvorno obavljanje dužnosti na koju su
izabrani”. S obzirom daje Općina Jelenje ignorirala preporuku Ministarstva uprave o dostavi
materijala u tiskanom obliku, Ministarstvo je u svojem drugom dopisu dodatno zatražilo i pisano
očitovanje o tome je li Općina Jelenje napokon ispoštovala njegovu preporuku.“
O prijedlogu općinske vijećnice Vande Radetić Tomić dajem očitujem se kako slijedi:
Člankom 33. stavkom l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 —
ispravak i 123/17) propisano je da se način rada predstavničkog tijela ureduje poslovnikom
predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom i statutom.

Člankom 18. stavkom 1. točkom 2. Statuta Općine Jelenje utvrđeno je da Općinsko vijeće donosi
Poslovnik o radu Općinskog vijeća.
Člankom 19. stavkom 3. Statuta Općine Jelenje utvrđeno je da se „Način rada Općinskog vijeća
uređuje se poslovnikom o radu, u skladu s ovim Zakonom i ovim Statutom.“
U smislu navedene zakonske odredbe te odredbi članka 18. i 19. Statuta Općine Jelenje pitanje načina
dostave poziva i materijala za sjednice Općinskog vijeća, uređeno je donošenjem Izmjene i dopune
Poslovnika o radu Općinskog vijeća na 18. sjednici Općinskoga vijeća, održanoj 17. rujna 2019.
godine. Izmjene i dopune usvojene su većinom glasova. Razlog izmjene članka 76. i donošenje
članka 76. a bio je prije svega zbog transparentne dostave materijala za sjednicu Općinskog vijeća, te
ušteda na distribuciji materijala (usluge kopiranja, trošak dostave i dr. troškovi). Kako se svi članovi
vijeća služe računalnom opremom (računalima, tabletima, androidnim uređajima) Općina Jelenje
nabavila je za sve članove predstavničkog tijela prijenosne tablete na kojima je omogućeno
preuzimanje materijala za sjednice Općinskog vijeća s platforme www.jelenje.hr bez obzira gdje se
vijećnici nalaze u trenutku slanja materijala.
Budući vijećnica nije bila zadovoljna Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
tražila je postupanje Ministarstva uprave, o čemu se isto i očitovalo.
Iz akata Ministarstva uprave od 25.9.2019. KLASA:023-05/19-01/115 razvidno je mišljenje
Ministarstva uprave da uređenje rada Općinskog vijeća „spada u samoupravni djelokrug
konkretne jedinice, Ministarstvo uprave je mišljenja da nema zapreke da se Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća Općine Jelenje uredi način dostave materijala vijećnicima elektroničkim
putem.“, te akta od 26.11.2019. KLASA: KLASA:023-05/19-01/115, s mišljenjem „S obzirom na
opetovano obraćanje navedene članice Općinskog vijeća Općine Jelenje koristimo priliku ponoviti
da se radi o pitanju koje spada u samoupravni djelokrug jedinice te da način dostave poziva i
materijala za sjednice predstavničkog tijela ovisi o uređenju predmetne materije poslovnikom o
radu predstavničkog tijela Općine Jelenje.“
Tvrdnja vijećnice navedena u obrazloženju prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Poslovnika
o radu Općinskog vijeća da je sada važeća odredba članka 76.a citiram „nedvojbeno su u
suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Jelenje
i samim Poslovnikom o radu Općinskoga vijeća Općine Jelenje, što je utvrdilo i Ministarstvo
uprave. Sporne odredbe Poslovnika o radu Općinskoga vijeća Općine Jelenje stoga je potrebno
otkloniti, zbog čega i predlažemo usvajanje navedene Odluke.“ nema nikakvu osnovu, a posebice
ne pozivanje iste na stav Ministarstva uprave izrečen u aktima od 25.9. i 26.11.2019.
Dostava poziva i materijala za sjednice Općinskog vijeća putem platforme www.jelenje.hr niti
jednog vijećnika Općinskog vijeća ne dovodi u položaj da ne mogu sudjelovati na sjednicama
Općinskoga vijeća, raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
te tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika. Smatram da nezavisni vijećnici
od kojih je jedan bivši načelnik, te vijećnica vlasnica tvrtke koja je godinama pripremala općinsku
tiskovinu veoma dobro se znaju rukovati s računalnom opremom pa tako i tabletom te da im rad s
istim ne predstavlja problem i ograničava ih u njihovom radu kao vijećnika.
Slijedom navedenog prijedlog Kluba nezavisnih vijećnika za donošenjem Izmjene i dopune
Poslovnika o radu Općinskog vijeća dopunom odredbe članka 76.a tekstom “Vijećnicima kojima ne
odgovara elektronička dostava materijala koji se odnose na prijedlog Dnevnog reda, materijali se,
na njihov zahtjev, dostavljaju u tiskanom obliku” ne podržavam.
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